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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 .بنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م17/4/2013   ( 20احللقة ) 

 

ل تطبيقات ما بني التنزيل والتأويل( وكان احلديُث بشكٍل جمم  ) مرَّ الكالُم يف احللقتني املاضيتني حتت عنوان
له  ه مقطٌع زماني فكان احلديُث عن العيد ألن   ،ةة لألم  ة اجلمعي  ل منها العقلي  يف اخلطوط اليت ميكن أن تتشكَّ 

يه والذي نسم   شيعي   حدٍث عقائدي   أهم  ا م عل ٌم يف احلسني ألن  نة، وكان احلديُث عن زيارة ة معي  خصوصي  
وعواطفنا حقيقٌة متاهت فيها األزمنة واألمكنة واألشخاُص واألحداث ومتاهت فيها أيضًا مشاعرنا  ،احلسني

 :ب هذا املضمونا من أمجل املعان اليت تقر  ولرب  

 الشاعركما يقول 

  تف  اليت سل  تكم رزايانا ت رزي  س  أن                         

 ةـت الرزايا اآلتين  وهوَّ                                     
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ومل يكن احلديث  ،ة صلوات اهلل عليهماألئم   ،ةة األم  الذي يرتك أثراً يف عقلي  وكان احلديُث أيضاً عن األمنوذج 
، متنا صلوات اهلل عليهة ألئم  ا عن األنبياء وما هي منزلتهم وما هو موقعهم يف احلضرة القدسي  ة وإمن  عن األئم  

كلمات ،  ةهو اإلمامو الدين له أصٌل واحد   من خالل النصوص أن  انتقل احلديُث إىل أصول الدين وتبني   ث  
وعرَّجُت يف آخر احلديِث إىل الرجعة والرجعة هي شأٌن من شؤونات اإلمامة أهل البيت واضحٌة يف ذلك 
ل ت وُضي عت، ولكن  وجزٌء من أجزاء معرفة اإلمامة كي ًا  قُت أن أفتح هلا ملف   تعاىل إذا ُوف  وإن شاء اهلل ،ها ُأْهِ 

 ذلك كان تطبيقًا وتوضيحًا وأمثلًة تبني   ، كل   الكتاِب والعرتة خبصوصهاندخل يف تفاصيلها وماذا جاء يف
 .ب وبشكٍل سريع حبسب ما يسنُح به املقامالفهم التأويلي وإن كان بشكٍل مقتض  

ّبنيّالتنزيل) ه هو التطبيُق األهم  تطبيق ولكن  يضًا هذه الليلة هو أيف  عنوان احللقة 
ُ
 ،(والتأويلّالزهراء

، ولكثرة النصوصة املوضوع ولعمِق مضامينِه ال تكفي للحديِث عن هذا املوضوع ألْهي  قطعًا حلقة واحدة 
 ًا قد أتناول هذههناك نصوص كثرية جد   ،ة املعصومة يف هذا املوضوعاحلديثي  ة والنصوص النصوص القرآني  

ين يف هذا الربنامج ولكن الذي يهم  يف برامج أخرى  ،يف احملاضرات ،يف اجملالس ،التفاصيل يف مناسباٍت أخرى
ويف هذه احللقة أن أضغط املوضوع يف حلقة واحدة ألجل أن تكون الفائدة مضغوطة وجمموعة يف حلقٍة 

تنا بدأت من مضمون مطلٌب كبري، وقص   فهذا املطلب منها وإال  ل الوصول إليها ويسهل اإلنتفاع واحدٍة يسهُ 
ل د األوصياء وقُتِ سي  مرحلة التأويل اليت قاتل عليها وهي التنزيل مرحلٌة تلتها مرحلٌة أخرى  التنزيل والتأويل وأن  

اجلهة اليت مُتضي  ابة وأن  البو   ، وكان احلديُث أن  ة من ولدِه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنييف سبيلها األئم  
 .صلوات اهلل وسالمه عليها فاطمةُ هي يف فناء التأويل  ،يف هذا الفناء ق الدخولوتصد  

 يف ، هناك م ع ل ٌم واضحٌ  وكتب احلديث عندنا وعند غريناالتأريخ وكتب السري   ح كتب  حنُن إذا أردنا أن نتصف  
ه كأن  ى اهلل عليه وآله  بفاطمة وحنن ال نتعامل مع رسول اهلل صل   اهتماٌم خاصي ، ى اهلل عليه وآلهنا صل  سرية نبي  

ث عن اهتمام الوالِد هتمام موجود، حنُن ال نتحد  إلا ابنتُه، هذا األن  شيُخ عشرية فإذا اهتمَّ بفاطمة اهتمَّ هبا 
عليها فضاًل عن حليوانات ا ر  فط   ،ة اهلل سبحانه وتعاىل، هذه قضي  يعة يشرتك فيها اجلمبأوالدِه هذه قضي  

ة لكن احلديث ة مهم  ، هذه قضي  ةث عن هذه القضي  ، حنن ال نتحد   بأوالدها، احليوانات أيضًا هتتم  اإلنسان
بفاطمة ال من جهة  وعن سرية النب   وعن عالقة النب   ث عن اهتمام النب  ة، حني نتحد  ليس عن هذه القضي  
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العالقة فيما بني الوالد  ف معها بشكٍل يتجاوز حدوديه وآله كان يتصر  ى اهلل علصل   النب   ،عالقة الوالد بالولد
النظر عن مصدر هذه السرية  يقرأ السرية بغض  و ريخ أالتيقرأ  واحدٍ  ، أي  والولد، هناك شيء، هناك خصوصي ة

وأنا هنا ال أريد  دة النساء،ة خلامت األنبياء مع سي  ماً واضحاً يف معاملٍة خاص  عل  أو من غريهم جيد م   من الشيعة
هذه القضايا تعرفونا  ألن   ة من وجٍه تأرخيي  وال أريد أن أدخل يف القضي  أن أدخل يف تفاصيل هذه املعاملة 

حقيقة  هذه ، لكنأجرتَّ املضامني اليت تعرفونار على املنابر فال أريد أن ، ودائمًا ُتذك  أنتم ال حاجة لتكرارها
األعظم  هتمام النب  إ، ملوضوع الذي أنا بصدد احلديث عنهذكرهتا لتكون بدايًة ومدخاًل أدخل فيه ألتناول ا

ات؟ سيقول قائٌل واهتمامُه ُب األولوي  ، حنُن كيف نرت  وا بفاطمةهتم  ا ى اهلل عليه وآله هو إشارٌة إلينا أنصل  
عن أصحابِه فبدأ ى اهلل عليه وآله حني سألوه صل   ، النب  ، احلديث ليس عن نفس النب  ؟ عليي نفسهبعلي  
ثكم عن ؟ قال عليي نفسي أنا أحد  رت عليَّاً كث عن فالن عن فالن عن فضلهم، قالوا ما نراك ذ حيد  

م حني  خيرج ى اهلل عليه وآله وسل  صل   ات النب  أولوي   ،ات، الكالُم عن األولوي  ايب، ليس احلديُث عن علي  أصح
ر إشارة للقريِب ه الناس ليؤش  نب  ا يفعل هذا ليُ ، وإمن  اتفات تشري إىل هذه األولوي  هذه األفعال هذه التصر  

ل من ع فاطمة وإذا دخل إىل املدينة أو  ر من يود  ، إذا خرج من املدينة آخِ وللبعيد ملن كان يف عصرِه وإلينا
فات والد مع فات ليست تصر  لسه، هذه التصر  ، لو دخلت عليه قام من جملسه وأجلسها يف جميلتقي فاطمة

 أن ، هي إشارةمن التفاصيل اليت أنتم تعرفونا إىل غري ذلك ،ة تتجاوز هذه املضامنيولدِه مع بنتِه، هذه قضي  
، ملاذا بقي  الً عنوانًا أو   هذا العنوانات يف عقيدتكم يف دينكم ضعوا بتم جدول األولوي  وا بفاطمة، إذا رت  اهتم  
 التحريف ورغم كل   رغم كل  كرة املسلمني مجيعًا من الشيعة وغريهم وتلك كتب الصحاح عند القوم يف ذا 

عليه  ى اهللصل   ة ما قام به النب  ، لشد   اهلل يرضى لرضاها ويسخط لسخطهاالعداء لكن بقيت هذه احلقيقة أن  
إذا دخل السرور على قلب فاطمة، من  ُه يدخل السرور على قلب النب  ه يسر  ، أن  وآله من تثبيت هذه احلقيقة

 ه حُيزن النبَّ ، أساءها يعين أحزنا، فمن أحزنا فإن  ه يسيء النبَّ ومن أساءها فإن   النبَّ  ه يسر  أسرَّ فاطمة فإن  
ك ذل ، كل  لسُت حمتاجاً أن أبرهن  عليه ،شيعي   يف ذهن كل   هذا املعىن بديهيي  ى اهلل عليه وآله، وأعتقد أن  صل  

ات يف عقيدتكم يف دينكم فاجعلوا هذا بتم األولوي  كم إذا رت  ؟ أن  ، إىل أيَِّة حقيقةوغريُه يشري إىل هذه احلقيقة
أن يكون العنوان  وهذا شيء طبيعيي  ، اهلل يرضى لرضاها ويسخط لسخطهاألن   ،الً عنوانًا أو   ،فاطمة: العنوان
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، يعين هي أساس الدين، شئت أو األساس للرضا وللغضب  مال، إذا كانت هي امليزان أو املرآة عرب  األو  
يف األحكام،  ،، يف الُبعد الشرائعي  يف الُبعد العقائدي   ،أبعادهِ  وغضب كل ما فيه، الدين بكل   رضاالدين بني 

عرب  ما  ،ةالروحاني   ،ةالعبادي   ،ةجتماعي  اإل ،ةالسياسي   ،ةاملعنوي   ،ة، يف أبعادِه املادي  قييف الُبعد السلوكي واألخال
، حركة والغضب اإلهلي   ما بني الرضا اإلهلي   ،ك ما بني الرضا والغضب، الديُن يتحر  األبعاد يف كل  ، شئت

ك بني هذين العنوانني، وهذان ما يف الدين يتحر   اته، كل  زئي  جباته و بكلي   ،مصاديقه مفاهيمه وبكل   الدين بكل  
من هنا هي   ما شئت، يف حقيقة إمسها فاطمة،عرب   ،رانيتصو   ،رانظه  يتم   ،نجيتمعا ،انص  العنوانان يُلخَّ 

ثت عنه يف ل، حنُن يف مرحلة التأويل قد يكون هذا املعىن ليس واضحًا هبذا الوضوح الذي حتد  العنوان األو  
املرتبة، نعم ر يتناسب وتلكم لكن كان هناك شيء آخ  و  ،ا ال يكون واضحًا هبذا الوضوحرب   ،مرحلة التنزيل

ة لسلمان ة واملنزلة اخلاص  كانت هذه العالقة اخلاص  ، ومن هنا  لسلمان وأمثال سلمان هذه الصورة واضحة
التفاصيل ما  كلَّ   واضح رغم أن   ة عند فاطمة وهذااحلسن واحلسني، سلمان كانت له خصوصي   عند أم  

 .ريفة ويف تأرخيهميف أحاديثهم الش ق  وأن يدق   ر  راد أن يتبص  ت إلينا ملن أوصل

ّاخلالصةّ:

 املصطفى فماذا جنُد يف ق النظر يف أوصاِف بنِت ُمـح مَّدٍ ل، حني  ندق  اخلالصة فاطمة هي العنوان األو  
الكتاب  ،، فالكتاُب أبوها الكتاب، هي أم  ا األم  دة، إن  ؟ جنُد يف أوصافها وصٌف له ظهورات متعد  أوصافها

ل هلذا املعىن هو املظهر األو   وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَينَاهُ فِي إِمَاٍم مُبِني{}اجلامعة،  احلقيقة الكتاب ،اجلامُع أبوها

احلسن واحلسني  أبيها، وهي أم   ، وهي أم   الكتابأبيها، هي أم   وفاطمة أم  ى اهلل عليه وآله خامت األنبياء صل  
 ، حت  أمي لشيعتها ،املؤمنني أم   هيو  ة بن احلسن احلج   ، وهي أم  ة املعصومنيوهي أم  األئم   ،رحيانتا رسول اهلل

ة وهي اليت ترعاهم وهي أطفال املؤمنني الذين ميوتون وهم صغار جتمعهم فاطمة يف اجلن   ورد يف رواياتنا أن  
ترعى أطفال املؤمنني، هذا العنوان عنوان األمومة بختلف هذه العناوين بختلف هذه  ترضعهم،اليت 

ًة يف سورة ى جلي  هذه التفاصيل حتوم حول حقيقٍة واحدة تتجل   كل  ه يشري إىل حقيقٍة واحدة،  ت كل  الظهورا
 نة.البي  
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هلا نة يف اآلية اخلامسة وإن كانت السورة من أو  إذا ذهبنا إىل اجلزء الثالثني من الكتاب الكرمي وإىل سورة البي  

وَمَا أُمِرُوا إِلََّا لِيَعبُدُوا }نا نذهب إىل جوهر املوضوع اختصاراً للوقت املضمون ولكن   اهذ إىل آخرها تدور حول

احلديث عنها  هذه التفاصيل اليت مر   {كَاَة وَذَلِكَ دِينُ القَيَِّمةاهلل مُخْلِصِنيَ َلهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّالةَ وَيُؤْتُوا الزَّ

حبسب ما  أصل الدين وهو اإلمامة ودخلنا يف تفاصيل ومضامني اإلمامةثُت عن يف احللقة املاضية حني  حتد  

الزكاة ، الصالة  على كذا كذا،اإلسالم ُبين   رون أن  _ تتذك  وَمَا أُمِرُوا إِلََّا لِيَعبُدُوا  ، _جاء يف كلماهتم الشريفة

س القبول كما يف ا هي أسا، ألن  ا هي الدينما نودي بالوالية، هي األساس ألن  ما نودي بشيٍء مثلوالوالية و 

ت ال ة الروايات اليت مر  _ بقي   ذِرْوَةُ األَمْرِ وَسِنَامُهُ_  نا مفتاحهألن  وهي أفضل  :يب جعفررواية زرارة عن أ

_ هذا هو كَ دِينُ القَيِّمَة وَمَا أُمِرُوا إِلَّاَ لِيَعبُدُوا اهلل مُخْلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّالةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِ أعيدها _

 .مة، ديُن القي  الدين

، في عن باقر العلومجلعيف أحاديث أهل بيت العصمة وهذا )تفسري الربهان( اجلزء الثامن والرواية عن جابر ا

( عبارة واضحة وصرحية، { َقالَ: هِيَ فَاِطمَةوَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة}ا )نموطن احلاجة هالرواية فيها تفصيل ولكن 

 .، اإلجنالءإىل البيان ؟ إىل الوضوح،شيءٍ  نة تشري إىل أي  نة، البي  سم البي   اإلنة حت  حنُن إذا رجعنا إىل سورة البي  

 نيَلَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَاملُشْرِكِ م }قس  السورة بشكل واضح تُ  جند أن  نة إىل سورة البي  إذا ذهبنا 

هذا  {آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتإِنَّ الَّذِينَ { }إنَّ الَّذِينَ كَفَرَوا}ُثَّ  وا{}وَمَا أُمِرُإىل آخر {مُنْفَكِّنيَ

ة وهناك الربي   هذا التفصيل، هناك شر   {{ }أُوْلَئِكَ هُمْ خَريُ البَريَّة}أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ البَريَّةالتقسيم الواضح 

لكثرة ف اهلمزة كما معروف للتخفيف ذ  حتُ و ، ل يعين أشر  ، وشر وخري هي يف أصلها صيغة أفع  ةخري الربي  
واألساس ديُن ة ة وخري الربي  الربي   مت جمموعتني شر  ة، السورة هنا قس  ي   الرب ة يعن أخري  ستعمال، خري الربي  اإل
 ة، السور واضحة ةضاُه وسخطها سخطه، قضي  ر رضاها  معىن الرضا والغضبمة يشتمل على مة، دين القي  القي  
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، ( إذًا هذا الديُن ديُن فاطمة } وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة { َقالَ : هِيَ فَاطِمَةواضحة: )ًا وكلمة الباقِر واضحة جد  

ب إىل آيات هنذ  إذا أردنا أنة واضحة واهتمام رسول اهلل هي إشارٌة واضحة وحت  امليزان فيِه فاطمة، القضي  

أنا  ،اآليات ما عندي وقت أتناول كلَّ  أنا } قُْل الَ أَْسأَلُكُم عَلَيهِ أَجْرَاً {ة ثنا عن املود  د  الكتاب الكرمي اليت حتُ 

ترتبط بشكٍل مباشر بوضوع هذا الربنامج حيُث بدأته للتمييز بني مرحلة التنزيل  صل إىل مسألةأأريد أن 
ة ابإىل هذه املرحلة بو  ل منها ابة اليت يُدخ  دة بوالء فاطمة والبو  مقي  و وطة ر مرحلة التأويل مش والتأويل وقلُت بأن  

ة فذلك الشؤونات الفاطمي   اجلهة وليس حديثي عن كل   ، حديثي عن هذهفاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها
 .حديٌث يطول ويطول ويطول

ى اهلل عليه وآله حني صل   ل فاطمة، النب  رىب يف الكتاب الكرمي املصداق األو  اليت ذكرت القُ واآليات  ةآية املود  
ليست حِنلة  ةالقضي   ،إىل فاطمة اهلل بإعطاء فدكينقل له أمر  ئيل فيأمر النبَّ ب هذا الربنامج فينزل جرب ترت  

ة ليست القضي   ،إىل ابنتهِ  ته أو من النب  ة من احلاكم إىل حمكوم من أتباعه ومن رعي  وبساتني وأرض وهدي  
ة هذه القضي   ،األجر هو إىل هذا العنوان إىل هذه اجلهة ة وأن  املود   القرىب وأن   أن   ا هذا بياٌن عمليي ، وإمن  هكذا
ة ة ليس قضي  ة واضحة، القضي   القضي  هلا وإال  ات فماذا نصنع ال ُتدرك البديهي  ذا كانت العقول ة واضحة، إقضي  

،  القرىب هنا حتت هذا العنواناملودة أن   األجر أن   أن   ة برهان عمليي ة عملي  هذه قضي   ،ة أموالبستان وال قضي  
ن ن، إذا مل تدفع الثمن كيف تأخذ املثم  تدفع الثمن تأخذ املثم   ،واألجر يساوي الدين، أنت إذا تدفع األجر

هذه املرحلة يف  ،التأويل مشروط بوالء فاطمة ، وهذا هو الذي قصدته من أن  ، ستأخذه ناقصاً ستأخذه غصباً 

قُلْ الَ أَسْأَلُكُم } ندفع الثمإ ،دون الثمن من باملثمنم ، أنت ال تستطيع أن تتنع  شروط بوالء فاطمةمالدين 

( وهو ُيشرُي إىل مَنْ حَرَمَ األجِريَ أَجْرَه مَلْعُونٌ َملعُون) :ِمرارًا يقولى اهلل عليه وآله صل   وكان النب   {أَجْرَاًعَلَيهِ 

ة أخرى لكن ، هذه قضي  حترمه أجرهث عن األجري، صحيح هذا ظلم إذا كان عندك أجري و ال يتحد  نفسِه 

ة رونه يف قضي  هم يفس  يف كتب القوم لكن  وهذا احلديث موجود  ،(مَلْعُوٌن مَلعُونة )يشري إىل هذه القضي   النب  
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َمنْ مَنَعَ أَجِرياً أَجْرَه ـ أوـ مَْن حَرََم  مَلْعُونٌ مَلعُونة )يشري إىل هذه القضي   األجري الذي تستأجره ومتنعه أجره، النب  

 ،الكتاب وهو قرآنالهذا  دِينُ القَيِّمَة {} وَذَلِكَ  ،ة واضحة وهذه الكلمة كافيةالقضي   ( أعتقد أن  أجِرياً أَجْرَه

ك بقول ونتمس   } وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة {ك هبذه اآلية: ، حنن نتمس  وقال الباقر: )هي فاطمة( وهذه العرتة

 .ء فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليهاابة والبداية من هنا من والوالبو  ها الديُن دينُ (  : هِيَ فَاطِمَةقَالَ) :العرتة

 :ُث عن نقطتنيين يف هذه احللقة سأحتد  ولكن    عن والء فاطمة يطول ويطولواحلديثُ 

، هناك جتها ضمن هذا السياجك يف أسيِ أن يتحر   من الشيعي   رادُ عن اخلطوط الرئيسة اليت يُ ّالنقطةّاألوىل
يف النقطة ل جمم  نُه بشكل ، هذا البيان أبي   ضمن هذا السياجمة، أن تكون حركة الشيعي  لدين القي   سياجٌ 

 األوىل.

نتساب إىل فاطمة، ملاذا؟ كي ننال تصديقًا وإجازًة منها ة اإلنتماء واإلث عن قضي  أحتد   ويفّالنقطةّالثانية
بشكٍل ، اآلن أنت إذا أردت أن تدخل ومن دون تصديقها لن نسلك الطريق الصحيح من دون إجازهتا وإال  

حتتاج إىل إجراءات معروفة و بطاقة سفر  ودولٍة من الدول حتتاج إىل جواز سفر  سليم إىل أي   وبشكلٍ  قانون  
،  تضمن الدخول الرمسيَّ نة حت  بع إجراءات معي  أن تت   البد  ة ة البحري  وحني تصل إىل املطار أو إىل احلدود الربي  

ل إىل مرحلة التأويل هو من خال الدخول الشرعي   ،الدخول الصحيحُ  ،الدخول القانون   ،الدخول الرمسي  
 .فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها، هذه النقطة الثانية

اخلطوط  ،ةد املعامل العام  ، لنحد  يف والئِه الفاطمي   ك فيه الشيعي  الذي يتحر  يف حدود السياج النقطة األوىل 
ه مة هي أم  القي   بأن  مل يقل باقر العلوم ، أمةهو دين القي  هذا الدين  ، أمل يقل القرآن بأن  مةة لدين القي  العام  

مضمون  ،روح هذا احلديث ،ة والذي قرأت منه مقاطع يف احللقات املاضيةراني  و  فاطمة، حديث املعرفة بالنَـّ 

يَا : )، لنقرأ ماذا جاء يف هذا احلديثمةهذا احلديث هو يدور حول هذه احلقيقة حول حقيقة دين القي  
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، َقاَل عَلَيِه السَّالم: إِنَّهُ اَل يَسْتَكْمِل أَحَدٌ اإلِميَاَن َقاال: لبّيكَ َيا أَمِرَي املُؤمننيأمري املؤمنني يقول )( سَلمَاُن ويَا جُنْدَب

ل أَحَدٌ اإلِميَانَ إِنَّهُ الَ يَسْتَكْمِ) ،توها يف أذهانكمثب  ( لنَّوْرَانِيَّة)با( هذه الكلمة حَتَّى يَعْرِفَنِي كُنْهَ مَعْرِفَتِي بِالنَّوْرَانِيَّة

 ت علينا األحاديث إن  مر   (فَإذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ املَعِْرفَة فَقَد امْتَحَنَ اهللُ قَلْبَهُ لِإليَْمان حَتَّى يَعْرِفَنِي كُنْهَ مَعْرِفَتِي بِالنَّوْرَانِيَّة

مرسل أو عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإلميان  ب أو نب   ملك مقر  ب ال حيتملُه إال  صع  ست  حديثنا صعٌب مُ  نا إن  أمر  

أليس هناك أحاديث  ،ابةى إىل شيء أعلى هذه البو   يرتق  متحان حت  ( هذا هو اإلفَإذَا عَرَفَنِي بِهَذِهِ املَعْرَِفة)

 عبٌد امتحن اهلل ب والمرسل وال ملٌك مقر   صعٌب مستصعب ال حيتملُه ال نبي حديثنا  أمرنا إن   إن  ت علينا مر  
صعٌب  حديثنا أمرنا إن   ، لكن قبل هذه املرحلة هناك مرحلة إن  لبُه لإلميان، فمن حيتملُه؟ من شئناق

 ؟ىمتحان أين يتجل  هذا اإل ب عبٌد امتحن اهلل قلبُه لإلميان، نٌب مرسل ملٌك مقر  مستصعب ال حيتملُه إال  

 بَِهذِهِ املَعْرِفَة فَقَد امْتَحَنَ اهللُ قَلَْبهُ فَإذَا عَرَفَين)وبعد هذه املعرفة تأيت مرحلة من شئنا،  املعرفة هذهى هنا يف يتجل  

َيا سَلمَاُن ويَا  ، وَصَارَ عَاِرفَاً مُسْتَبْصِرَاً وَمَنْ قَصَّرَ عَن مَعِْرفَةِ ذَلِك َفُهوَ شَاكٌّ ومُرْتَاب الملإلسلِإليْمَان وَشََرحَ صَدرَهُ 

هلا صلة  توها ألن  هذه الكلمة ثب   (رَانِيَّةَمعْرِفَتِي بِالنَّوْ امُلؤمنني ، َقالَ عََليهِ السَّالم :َقاال : لبّيكَ َيا أَِمريَ ،  جُنْدَب

 التوحيد هو من أن   ( نفس الكالم الذي مر  مَعْرِفَتِي بِالنَّورَانِيَّة مَْعرِفَةُ اهلل عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَيهِ السَّالم :بالبحث )

ة هذا حديٌث من ح يف األجواء العام  ا هذا الذي يُطر  أم   ث هكذايث أهل البيت تتحد  أحاد فة اإلمام، كل  ر مع

( الذي ومَعْرِفَةُ اهلل عَزَّ وَجَلَّ مَعِْرفَتِي بَالنَّورَانِيَّة وَهُوَ الدِّيُن اخلَالِص) ،شبٌع حبديث األشاعرة واملعتزلةمرحلة التنزيل مُ 

( هنا تأيت الَّذِي قَالَ اهلل تََعالَى: وَهُوَ الدِّينُ اخلَالِصنة )البي   سورة املوجودة يف، اإلمام يذكر اآلية جاء ذكرُه هنا

وَمَا أُمِروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اهلل مُخْلِصِنيَ َلهُ الدِّيْن حُنَفَاء وَيُقِيْمُوا الصَّالَةَ الَّذِي قَالَ اهلل تَعَالَى:}) ، اإلمام يذكرهااآلية

 .مةديُن القي  ة هي هذه راني  و  ( هذه املعرفة بالنـَّ اة وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة{وَيُؤْتُوا الزَّكَ
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بيان ؟، بعد تفاصيل أنا هنا لست بصدد د األوصياءماذا يقول سي  ة ني  احديث املعرفة بالنور  من ريف موطٍن آخ  
ا سيكون ة يف شهر رجب رب  برنامج على قناة األنوار الفضائي   يل ا سيكونة رب  معىن حديث املعرفة بالنوراني  

ة إذا سنحت ، يف شرح حديث املعرفة بالنوراني  الوقت يف شرح هذا احلديث الشريف ذلك حبسب ما يسنح به
، إىل اً جد  اً ة جد  هذا احلديث من األحاديث املهم   ألن  ر آخ    سيكون يف وقتٍ وإال   ،الظروف والوقت سيكون

وَأَوَّلُنَا مُـحَمَّد وَأَوْسَطُنَا مُـَحمَّد وآخِرُنُا مُـحَمَّد َفمَن اسْتَكْمَلَ مَعِْرفَتِي فَهَُو عَلَى الدِّيِن : )د األوصياءيقول سي  أن 

ائق فاطمة دين احلقديُن  مة، دين القي  ( تكرار هلذا املضمونوَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة{القَيِّم كَمَا قَاَل اهلل تَعَالَى: }

، د األوصياء كلماهتم مجيعًا تتعانقكلمات الباقر كلمات سي    ،، تالحظون الروايات واآلياتمرحلة التأويل
 ،الكلمات ،بط  اخلُ  ،، اآلياتع طرائق املخالفني، ال أن نتتب  وهذا هو منهج أهل البيت يف معرفة احلديث

 ك فيه عقيدة الفاطمي  الذي تتحر  ل السياج األحاديث يعضد بعضها بعضاً، مضمون هذا احلديث ُيشك  
، مةة هنا وذلك دين القي  ابة العقيدة الفاطمي  ابة من هنا بو  ة، هذه البو  ، هذه هي العقيدة الزهرائي  عقيدة الزهرائي  

نا لنا أمساء، الناس أحرار، حنُن سج  حر   أنت رآخ  مًا ، أنت تريد أن جتد لك قي  مة هو هذادين القي   ،أنت حر  
، الدين مة، حنُن يف هذا الفناء يف فناء هذه القي  إليها تقبلنا ترفضنا حنُن عبيدهامة، واألمر القي   يف عبيد هذه

رون هذه اآلية أتدري ماذا يفس   ،}دِينُ القَيِّمَة { هذا قرآننا يقول: ،مة على دينناوهي القي  متنا دينها وهي قي  

هذا التفسري!! دين  ، باهلل عليكم كيف يصح  مالدين القي  مة يعين ة، يقول دين القي   يف التفاسري الشيعي  حت  
، مديٌن قي  مة يقولون هذا ، دين القي  ل الكالم إىل موصوف وصفةمة مضاف ومضاف إليه، كيف يتحو  القي  

ُب مٌة والدين يُنس  مة هناك قي  ة واضحة دين القي  ة، القضي  هذه القضي  أنا هنا ال أريد أن أناقش  حالٍ  على أي  
مة صلوات اهلل وسالمه عليها حنُن ، هذه القي  طمة وانتهى الكالم وانقطع اخلطابوالباقر قال هي فا إليها

نكذب  م؟ وحني نقول هلا يف زيارهتا هل نكذب عليها أاحني نزورها ماذا نقول هل؟ شيعتها كيف خناطبها
، ماذا تقول يف زيارهتا؟، أذهب هاتزور ، كيف فاطمة أن تزور إىل املدينة وأردت   على أنفسنا، زيارهتا إذا ذهبت  

يا بنت رسول اهلل ، إىل شرحها، هكذا خناطبها يف املدينة أتناول عبارات وأضطر   ال إىل موطن احلاجة حت  

ولكن عد ( وميكن أن نزور هبا من بُ وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاء) ( هذه حني نزورها يف املدينةوَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاء)
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وَمُصَدِّقُون وَصَابِرُون لِكُلِّ مَا أَتَاَنا ِبهِ  وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءمن قُرب يف املدينة )ل هلذه الزيارة نزورها الرسم األو  

ا بِـُمح مٍَّد ا قد آمن  ؟ إذا كن  ملاذا هذا الكالم( أَبُوكِ صَلَّى اهللُ عَلَيهِ وَآلِه وَأَتَى بِهِ وَصِيُّه َفإِنَّا نَسْأَلُِك إنْ ُكنَّا صَدَّقَْناكِ

، الدين ، هذه مرحلة التأويل، التصديق منهاهل نكذب عليها أم نكذُب على أنفسنا ؟وبعلي  ملاذا نرجُع إليها
، هذه العبارات حنُن هذه املعان ال قيمة هلذه النصوص حينئٍذ تسقط مة، وإال  مة، هي القي  ، ديُن القي  هنا

وَمُصَدِّقُون وَصَابِرُون لِكُلِّ َما أَتَانَا ِبهِ أَُبوكِ  وَزَعَمْنَا أَنَّا لَِك أَوْلِيَاءنفهم مداليلها ) من دون أنهكذا جزافًا  هاظنتلف  

فَإِنَّا نَسْأَُلكِ نا لكن نسأهلا )وبعلي  نا قنا بنبي  ( حنُن صد  صَلَّى اهللُ عََليهِ وَآلِه وَأَتَى بِهِ َوصِيُّه َفإِنَّا نَْسأَلُكِ إْن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ

 مع ، وحت  هلما ال معىن له من دون تصديقها تصديقنا ( يعين أن  إنْ كُنَّا صَدَّقَْناكِ إِلَّا أَْلحَقْتِنَا بِتَصْدِيقنَا لَهَُما

يقة يقة الكربى وهذا معىن الصد  ق على تصديقنا فهي الصد  تعطينا اإلجازة هي تصد  أن  تصديقنا هلا البد  
هذا التصديق الذي صدَّق قت بأبيها بالدين ا صد  ، ليس معناها أن  يقة الكربى هو هذا، معىن الصد  ىرب الك

رها العرفاء يف الكشف واملشاهدة هذه املعان اليت يتصو   لو أرادوا أن يعطوا ملعىن التصديق ، وحت  به اجلميع
 قناصد  ق ما مة وحنُن هنا نطلب منها أن تصد  الدين هو دينها هي القي   ألن  التصديق هو هذا  ،معان ساذجة

ولكن هذا من املعان يقة الكربى أكرب وأوسع من هذا ها إليها ومع ذلك معىن الصد  ة مرد  بِه والقضي  

حَقْتِنَا بِتَصْدِيقنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ فَإِنَّا َنسْأَلُكِ إنْ كُنَّا صَدَّقَْناكِ إِلَّا أَلْيقة الكربى )واملضامني الواضحة يف معىن الصد  

؟ من مجلة أوصافها ماذا تقرأ، أنت تقرأ يف الزيارة رناهي تبش   ؟ر أنفسنا( كيف نبش  أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُْرنَا بِوالَيَتِكِ

وَحَبِيبَةِ الْمُصْطَفَى وَقَرِينَةِ إىل أن تقول الزيارة: )( مِيمِ قَلْبِه وَفِلْذَةِ كَبِدِهفَاطِمَة بِنتِ رَسُولِك وَبِضَْعةِ لَحمِه وَصَ)

ر يف آخ   يف نص   يف مقطع آخر، هويف نفس الزيارة  ،رة( هي مبش  الْمُرْتَضَى وَسَيَّدَةِ الِنسَاء وَمُبَشِّرَةِ األَوْلِيَاء

ق قنا وهي تصد  وهي تصد  رنا ( هي تبش  يَاءوَمُبَشِّرَةِ األَوْلِزياراهتا ) زيارة ثانية يُقرأ مع النص السابق، هو يف نص  

، هو يء يعين الذي يقوم به ويقوم عليهم بالشمة؟ القي  مة، ما املراد من القي  رنا، هذا هو معىن القي  لنا وهي تطه  
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قوم بأعماهلا ويقوم على ي ة،سة الفالني  م على املؤس  الن قي  م على فالن، ف، حني تقول فالن قي  مهذا القي  
ويقوم هو منه املعونة  ،ف تكون له الرئاسة تكون له القيمومةيقوم على أعماهلا يعين يكون املشرِ  ،أعماهلا

ها أي  ه حيتاج إىل تفصيل كثري واستدالالت كثرية، أعتقد أن   ال، وهذا املضمون واضح واملددواإلعانة واملساعدة 

إِنَّا نَسْأَلُِك إْن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَْلحَقْتِنَا بِتَصْدِيقنَا فَ) هكذا تقول هلا:احلسن  أنت ختاطب به أمَّ هذا كالٌم  الشيعي  

ى اهلل تصديقنا هلما يف مرحلة التأويل ال قيمة له، هم يريدون هو هذا دينهم هذه تعاليم ُمـح مَّد صل   ( ألن  لَهُمَا

 ،موازينُه وهو هكذا أراد واملوازيُن ، وُمـح مٌَّد هكذا فعل جعلها ميزان الغضِب والرضا، الدين دينهِ عليه وآله

لِنُبَشِّرَ  رة األولياء )رنا هي مبش  ( هي هي تبش  فَإِنَّا نَسْأَلُِك إنْ كُنَّا صَدَّقْنَاِك إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقنَا لَهَُما لِنَُبشِّرَ أْنْفُسَنَا)

إذاً قبل واليتها ( لِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ َطهُرْنَا بِوالَيَتِكِ ط ُهر ن ا )نا قد رتنا ماذا نعرف بأن  شيٍء؟ إذا بش   ( بأي  أْنْفُسَنَا

ة ة، الطهارة البدني  البدني  ث عن الطهارة ة، أنا ال أحتد  معىن الطهارة احلقيقي   اإلنسانيف مرحلة التأويل ال حيمل 
، على الصالة حت   حيمل الطهارة وهذا ينعكُس اإلنسان ال ،ةالطهارة احلقيقي  ث عن أحتد   ،هذا معىًن سطحيي 

ن أو حني تقيم ماذا تقول؟ العبارة اليت عليها ؟ أنت حني تؤذ  ، مضمون الصالة ما هوهور بط  ال صالة إال  
التوحيد  تابإذا نذهب إىل ك ،النواصب حذفوها ،( أعداء أهل البيت حذفوهاحيَّ على خري العملاملشكلة )

سُئِلَ عَنْ مَعنَى حَيَّ عَلَى خَريِ العَمَل، قَالَ: خَريُ العَمَل بِرُّ فَاطَِمة للشيخ الصدوق الرواية عن اإلمام الصادق )

والء فاطمة، وهو نفس املضمون الذي ورد يف و فاطمة  ، حقيقة الصالة بر  ( فاطمة حاضرة يف الصالةوَوِلدهَا

فاطمة  والية يف ى بصورهتا األمت  ية، والية علي  خري العمل، والية علي  تتجل  خرُي العمل الوالرواياٍت أخرى 
مة ولكن و هلا قيم ،ت قُِبل ما ِسواهايمومة يف العبادات إن قُبل  ، مثلما الصالة هلا ق  صلوات اهلل وسالمه عليها

فاطمة كما قال اإلمام وولدها، والية  بر  ، خري العمل العبادة من دون والئهاعلى هذه  لوالء فاطمة قيمومة

 ىل املدينة.اليت نزورها إذا ما ذهبنا إ( هذا يف الزيارة لِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرَْنا بِوالَيَتِكِ ) ،لدهافاطمة وو 
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 زيارات النب  والزيارات موجودة إذا تذهب إىل ستحب  أن نزور فاطمة يف يوم األحد ة يُ وهناك زيارة أسبوعي  

ر عَلى مَا أتَى بِِه أَبُوكِ أَنَا لَِك مَُصدِّقٌ صَابِام فتجد زيارة لفاطمة أيضاً )زيارات األي  واملعصومني صلوات اهلل عليهم 

 لِتُسَرَّ نَفْسِي؟ ) شيءٍ ( ألي  لَهُمَاوَصيَّهُ صَلَواتُ اهلل عَلَيِهمَا وَأَنَا أَسْأَلُكِ إِنْ كُنْتُ قَدْ صَدَّقْتُكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنِي بِتَصْدِيقِي وَ

 .(طَاهِرٌ ِبوالَيَتِك و وَاليةِ آلِ بَيتِكِ صَلواتُ اهلل عَلَيهِم أجْمَعِني ياشْهَدي أنّفَ

وَنَحْنُ لَِك َأوْلِيَاء ومُصَدِّقُون ولِكُلِّ مَا أَتَى اآلخر ) على نفس املضمون لنقرأ النصَّ و ر على نفس السياق آخ   نصي و 

أن مَّ إذْ كُنَّا مُصَدِّقِنَي لَهُم بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اهلل َعلَيهِ وَآله وَسَلَّم وأَتَى بِهِ وَصِيُّهُ عَلَيهِ السَّالم مُسَلِّمُون وَنَحنُ نَْسأَُلكَ اللَّهُ

( نفس الشيء يعين اخلطاب هلل بَالدَّرَجَةِ العَالِيَة لِنُبَشِّرَ أَْنفُسَنَا ِبأَنَّا قَدْ َطهُرنَا بِوالَيَتِهِم عَلَيهِم السَّالما يقنَدِصْتَا بِنَقَحِتُلْ

ُفجأًة تنتقل من خطابك لفاطمة  ،اآلخر أنت ختاطُب اهلل نفس املضمون، هذا النص  بواخلطاب لفاطمة 

وَنَحْنُ لَِك أَوْلِيَاء ومُصَدُِّقون ولِكُلِّ َما أَتَى ِبهِ أَبُوكِ صَلَّى اهلل عَلَيِه وَآله َوسَلَّم ) :أنت ختاطبها ،تنتقل إىل خطابك هلل

جَةِ العَالِيَة لِنَُبشِّرَ بَِتصْدِيقنَا بَالدَّرَ وأَتَى بِهِ وَصِيُّهُ عَلَيِه السَّالم ُمسَلِّمُون وَنَحنُ نَْسأَلُكَ اللَّهُمَّ إْذ كُنَّا مُصَدِّقِنَي لَهُم أن تُلْحِقََنا

، اخلطاب هلل اخلطاب لفاطمة اخلطاب واحد نفس املضمون( يعين أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرَنا ِبوالَيَتِهِم عَلَيهِم السَّالم

، هل هناك أصرح من هذه املعان ، املضامني واحدةمة، دين القي  ، دين اهلليرضى اهلل لرضاها ويغضب لغضبها
 ة، وهذا هو حديثي عن أن  نة اليت يقود الوجدان إليها نفسه بنفسه، معان واضحة وجلي  املنبلجة البي   الواضحة

من  ر هذا، البد  من تصديق فاطمة ولن تدخل يف مرحلة التأويل من دون التطه   يف مرحلة التأويل البد  
، ، احلب  ، الوالءبعضها بعضاً، املعرفة ، واألشياء يشد   من تصديق فاطمة، البد  ر بوالء فاطمة، التطه  رالتطه  

ونا ، هذه تفاريع واضحة تعرف ما يرتبط بذلكالتسليم، العاطفة، الزيارة، احلزن حلزنا، السرور لسرورها، وكل  
 ث عن أصل املطلب.ا أحتد  إمن  
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نا ب احلديث ويطول لكن  جهٍة ندخل يتشع   يف أي   ،ٌب والكالم يطولحديُث أهل البيت حديٌث متشع  
نا ال نستطيع الدخول إىل فناء التأويل الذي هو فناء إمام زماننا من دون ن  ة وهو أوصلنا إىل هذه النقطة املهم  

ل ع نـ ع ل يك) رٍ تطه    أن تقول هذه الزيارات ر كما هو واضح يف زياراهتا، إال  ر والتطه  من التطه   البد   ،رطهَّ ( ت  إخ 
هاذ مزاح هكذا نقوله كالم ، منزح مع فاطمة، مزاححيحة وحنُن هذه الزيارات ص غري صحيحة أو تقول بأن  

 إنساٍن ما شيٍء هو كلمة تُقال فلنغلق األبواب وليفعل كل   كل  ، إذا كانت األمور هكذا إذاً  كلمٌة تُقال،يُقال
أسوأ ، عونركم من الرتقيع أن خيرج إليكم املرق  ، أحذ  النصوص واضحة والكلمات صرحية ، هذهيريد أن يفعل

أنا أعلم هناك  نة صرحية،بي  اكم والرتقيع هذه قضايا واضحة ، إي  عاترقَّ ل إىل مُ شيء يف الدين أن يُرقَّع فيتحو  
شيء يُرقع عليه الرقعة لتغطية  كل    ،من الرتقيع نبالج البد   اإلالوضوح ال حيب   ال حيب  ن هوايتُه الرتقيع م  

 .ة واضحة، وأكثر من هذاالقضي   هذه ال، وإال  احلقيقة، فايروس السقيفة شغ  

ماذا  إىل الزيارة اجلامعة الكبرية حني نذهب مثالً  ،ع النصوصإذا أردنا أن نتتب   حنن أعود إىل مفاتيح اجلنان

ماخَصَّنا وَجَعَلَ صَالتَنا عَلَيْكُمْ وَنتبهوا للكلمات )( إوَجَعَلَ صَالتَنا عَلَيْكُمْ وَماخَصَّنا بِهِ ِمنْ وِاليَتِكُمْ؟ )نقرأ فيها

ة، والءُ هذه هي التزكية الفاطمي  ( هذه التزكية فوق الطهارة نْفُسِناوَتَزْكِيَةً لَناطِيباً ِلخَلْقِنا وَطَهارَةً ألَ  بِهِ مِنْ وِاليَتِكُمْ

مرَّ  ،منوآ}يَا أَيُّهَا الَّذِيَن آمَنُوا{علي  هو طهارة، طهارُة األنساب والقلوب والنفوس ولكن مثلما مرَّ علينا: 

هناك إميان  ،منوآ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ ة:احللقات املاضية، اخلطاب يف اآليات القرآني   علينا هذا الكالم يف

هي هذه  ،يلو ، هناك طهارة يف مرحلة التنزيل وهناك طهارة يف مرحلة التأوهناك طهارة بعد طهارةبعد إميان 

وَجَعَلَ صَالتَنا عَلَيْكُْم وَماخَصَّنا بِِه مِْن ) :وهنا الزيارة اجلامعة تشري إليها ةالزيارات الفاطمي   ت عنهاث  اليت حتدَّ 

نَّا بِأَ )( يا فاطمة لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا) أكثر فأكثردة ( التزكية طهارة مؤك  نْفُسِناوَتَزْكِيَةً لَناطِيباً لِخَلْقِنا وَطَهارَةً ألَ وِاليَتِكُمْ

 نصل ( حت  فَإِنَّا نَسْأَُلكِ إنْ كُنَّا صَدَّقَْناكِ) ولكن نبحث عن تزكية،( حنُن بتصديقنا هلما ط ُهرنا بِوالَيَتِكقَدْ طَهُرَنا 
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نْفُسِناوَتَزْكَِيةً وَطَهارَةً ألَ( هذه طهارة ثانية وهي التزكية )لِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ َطهُرْنَا ِبوالَيَتِكِمرحلة؟ ) إىل أي  

 .( إىل آخر الزيارة الشريفةلَناوَكُفَّارَةً لِذُنُوبِنا

د األوصياء ة عن سي  املروي  ة ة، املناجاة الشعباني  هذا املضمون نفسُه هو الذي تشري إليه أيضًا املناجاة الشعباني  

إِلَهِي لَمْ يَكُنْ لِي حَوْل فَأنْتَقِلَ عَنْ مجيعاً: )ة عن املعصومني ا مروي  ة ألن  ة وهذه املناجاة هلا خصوصي  وعن األئم  

وَكَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكُون كُنْتُ فَشَكَرْتُك بإدْخَالِي ِفي ( إىل أن تقول املناجاة: )تَنِي لِمَحَبَّتِكظْمَعْصِيَتِك إِلَّا فِي وَقْتٍ أَيْقَ

نا إذا ذهبنا مع هذه ألن   ( هذا التطهري هو جزٌء من ذلك التطهريككَرَمِك وَلِتَطْهِريِ قَلبِي مِن أَوَساخِ الغَفَْلةِ عَنْ

وها ، ميكنكم أن تقرأةناجاة الشعباني  ل يف املللتوغ   ال جمال   ،ُث عن أعلى املراتبا تتحد  فإن  املناجاة إىل آخرها 

كَرَمِك وَلِتَطْهِريِ َقلبِي مِن أَوسَاِخ فَشَكَرْتُك بإدْخَالِي فِي ث عنها هذه املناجاة )املراتب العالية اليت تتحد  لتعرفوا 

اًل أين؟ عند احلسني مفص  ى يتجل   وهذا التطهري الفاطمي  الزيارات  ( هذا التطهري موجوٌد يف كل  الغَفْلَةِ عَنْك

 صلوات اهلل وسالمه عليه.

أَنَّكَ طُهْرٌ طَاهِر مَُطهَّر ِمنْ ُطْهرٍ  أَشْهَدُة ماذا خناطبه؟ )ة والشعباني  د الشهداء الزيارة الرجبي  إذا نذهب إىل زيارة سي  

أَشَْهدُ أَنَّكَ ُطهٌْر طَاهِر مَُطهَّر مِْن طُهْرٍ عليي فاطمة ُمـح مٌَّد احلسن ) ر من؟( هذا الطهر الطاهر املطه  طَاهِر مُطَهَّر

إذا ، قلنا احلسني خارطة ال حدود هلا (حَرَمُكوَطَهُرَ وَطَهُرَت أَرضٌ أَنْتَ بِهَا طَهُرتَ وَطَهُرت ِبكَ البِالد  طَاهِر مُطَهَّر

احلسني ال حدود له ولذلك  ،خارطة إذاً ى هل هناك خارطة ال حدود هلا؟ ال تسم   ،احلسني أردنا أن نرسم  

كَ البِالد َطهُرتَ َوطَهُرت بِ أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ َطاهِر مُطَهَّر مِْن طُهٍْر َطاهِر مَُطهَّرهذه أقصى العبارات يف الطهارة )

ث عنه يف اء الذي نتحد  ق( هذه هي الطهارة وهذا هو النأَنْتَ فِيهَا وَطَهَُر حَرَمُكـ أوـ  وَطَهُرَت أَرٌض أَنْتَ بَِها

 وعلى آهلا األطيبني األطهرين. أجواء فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها
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( األَفَْكارِ يَأوون وَفِي رَِياضِ القُرْبِ وَالْمَُكاشَفَِة يَرْتَعُونفَهُم إِلَى أَوْكَارِ املضامني اليت جاءت يف مناجاة العارفني: )

( فهل ونعُرَكْيِ ةِ فَالطَمُالْ أسِكَة بِبَّحَمَالْ اضِيَحِ نْمِوَ) !ون شيئًا ليس طاهراً؟بيرتعون يعين يشربون فهل يشر 

، بعد أن ؟!على شرائع ليست طاهرة( فهل يردون عَ املُصَافاةِ يَرِدُونئِوَشَرا) ؟!شيئًا ليس طاهراً  يكرعون

كِّ الشَّ  ةُجَالَخَمُ تْفَتَانْم وَهِرِائِمَضَم وَهِدِائِقَعَ نْأَبْصَارِهِم وَانْجَلَت ظُْلَمةُ الرَّيبِ عَ قَدْ كُشِفَ الغِطَاءُ عَنْرون )يتطه  

هذه  ألن   ( أال تتعانق هذه املضامني ولو يف جهاتٍ رُهُم بِتَحقِيقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُوْتْحَرَشَانْم وَهِرِرائِسَوَ مِهِوبِ لُن قُعَ

، لكن هذه العبارات (من شئنا)، تشري إىل ةراني  و  اإلشارات تشري إىل ما هو أعمق من حديث املعرفة بالنـَّ 
، ر اجلسدي  ر قلت ليس عن التطه  احلديث عن التطه   ،ر الفاطمي  ث عن مواطن الطُهر والتطه  تتحد  واضحة 

وَمِنْ حِيَاضِ اْلمَحَبَّة ِبَكأسِ  وَفِي رِيَاضِ القُرْبِ وَالْمَُكاشَفَةِ يَرْتَُعوناملرتبط هبذه املضامني، ) ر احلقائقي  التطه  

 ،شريعة ،إىل شرائع ،إىل شراب ،ها تشري إىل ورودهم إىل ماءكل  (  عَ املُصَافاةِ يَرِدُونئِوَشَرا الْماُلطَفَِة يِكْرَعُون

ة يرضى اهلل ، فاطموبالتصديق الفاطمي   ه مشروٌط بالطهر الفاطمي  وذلك كل   ،منه املاء ذاملكان الذي يؤخ  
ه الكلمة  ذعليها هذه الكلمة، ه ، هي هذه من أوضح املصاديق واملداليل اليت تدل  لرضاها ويسخط لسخطها

 .تهامصداقي  هلا، هو جانٌب من لو ُث عنه هو شيٌء من مدكلمة وسيعة، هذا الذي أحتد  

يس احلديث عن بشارة  هذه البشارة ل؟ رهمباذا تبش   ،رة األولياء( وهي مبش  أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُْرنَا ِبوالَيَتِكِلِنُبَشِّرَ )

رة األولياء رهم باجلنان وأين هذه اجلنان، مبش  رهم؟ البشارة هي للجنان تبش  شيٍء تبش   ، بأي  كبشارة الناس

 .(قَدْ طَهُْرنَا ِبوالَيَتِكِلِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بِأَنَّا )

؟ إمامنا، هذا هو اجلزء اخلامس لبشارة للجنان، أين هي هذه اجلنان؟ اماذا يقول أهل البيت عن هذه البشارة

 دَ نْا عِنَّكُ :الَقَبن بكر )، الرواية عن موسى ، إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليهون من حبار األنواروالست  
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 ةنَّ ي اجلَم فِتُنْأَ :المالسَّ يهِلَاهلل عَ بدِأبو عَ الَقَفَ، ةنَّجَلُ اهلل الْأَسْأَ: سلِجْمَي الْلٌ فِجُرَ الَقَالم فَالسَّ يهِلَاهلل عَ بدِي عَبِأَ

: : نَعَم، فَقَالَ قرُّونَ بإَمامَتِنَا؟ َقالُوا: أَلَسْتُم تالَقَ فَ  ا،نيَي الدُّنُ فِحْجُعِلنَا فِدَاك نَ :واالُقَ ا، فَهَنْ م مِجكُرِخْيُ الَ نْوا اهلل أَلُأَاسْ فَ

ة يف حقيقة اجلن   ،ة( هذه هي حقيقة اجلن  هَذا معنى اجلَنَّة الَّذِي مَْن أَقَرَّ بِِه كَاَن فِي اجلَنَّة فَاْسأَلُوا اهلل أَنْ ال يَسْلِبَكُم

كم ظونا فإن مل حتفظونا فإن  ، الروايات حتفعليهم أمجعني وهي تبدأ من فاطمة واليتهم صلوات اهلل وسالمه
، فاطمة فطمت شيعتها فطمت ذراريها، فطمت ذراريها من النار، فطمت شيعتها، فطمت قد مسعتم هبا

فطمت  ،، فاطمة هي اليت فطمت شيعتهاد كثريًا يف الروايات واألحاديثأولياءها، هذا املضمون يرتد  
ر من ، فطمتهم عن النار يعين ماذا نستطيع أن نتصو  ة قطعة الفطم عملي  ، عملي  أولياءها، فطمت يعين قطعت

رهتم هكذا فطمتهم قطعتهم، الفطم متهم طه  م عق  عق  هذا املعىن، فطمتهم قطعتهم عن النار يعين أعطتهم مُ 

وَصَفَ لَنْ يَْطعُمَ النَّار مَْن ؟ )ام الباقر عليه السالم ماذا يقولة التطهري، الرواية عن اإلم، هذه عملي  هو القطع

( حنُن لِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بَِأنَّا قَدْ َطهُرْنَا بِوالَيَتِكِ) ُعق م، ،مه معقَّ ( لن يطعم يعين لن يذوق النار، ملاذا؟ ألن  هَذَا األَمْر

ة وحديث املعرفة بالنوراني   (ةنوراني  )، أنا قبل قليل قلت هذه الكلمة احفظوها ةة ونرياني  بني عنوانني بني نوراني  
فنحُن بني ة يف حديث املعرفة بالنوراني   ك فيه عقيدة الفاطمي  السياج الذي تتحر  مة ث عن دين القي  يتحد  

ة من جهٍة بعيدٍة عن فاطمة من ة من أين تأيت؟ من جهة فاطمة، والنرياني  ة، النوراني  ة ونرياني  عنوانني بني نوراني  

( لَنْ يَطْعُمَ النَّار مَنْ وَصَفَ هَذَا األَمْرة )فطمتهم عن النرياني  ها ولكن فاطمة فطمت أولياءة لفاطمة اجلهة املضاد  

يكون طعامًا للنار، ولكن العبارة البليغة وكالُم أهل البيت هو  ال نأأ لن يُطع م النار يعين ، قد تُقر  لن يذوق

،  فاطمة قد فطمتهألن  ( لن يذوق النار مْرلَنْ يَطْعُمَ النَّار مَنْ َوصَفَ هَذَا األَ، )ألبلغ لن ي ط ُعم  النار لن يذوقا

هل يتشبَُّث بأذياهلا ة واألمر راجٌع إليه، األمر راجٌع إليه ة وفتحت له بابًا للنوراني  حالت فيما بينه وبني النرياني  

العرتة  ث عنها صادقاليت يتحد  ة هي هذه ( النوراني  لِنُبَشِّرَ أْنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ َطهُرْنَا ِبوالَيَتِكِ)ره يطلب تصديقها لتبش  

 د يف املناجياتاملضمون الذي يرِ هو  ،ة( هذه هي النوراني  أَنْتُم فِي اجلَنَّة فَاسْأَُلوا اهلل أَنْ الَ يُخْرِجكُم مِنْهَا: )فيقول
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ة َفاسْأَُلوا اهلل أَنْ اَل يُخْرِجُكم أَنْتُم فِي اجلَنَّاملضمون )( املضامني واحدة نفس يَا نَعِيمِي وجَنَّتِي وَيَا دُنْيَايَ وَآخِرَتِي)

ث مع قوٍم والية علي  صلوات اهلل وسالمه عليه بل اإلمام هنا يتحد  ة ة وهذه هي اجلن  ( وتلك هي اجلن  مِنْهَا

ا أم  ( يبحثون عن أشجار ومثار قَالُوا: جُعِلنَا فِدَاك نَحْنُ فِي الدُّنيَاة )مداركهم حمدودة حني قال هلم أنتم يف اجلن  

ي وسِ لُجُ نَّ جُلوسِي فِي الْمَسْجِد أَحَبُّ إِيلَّ مِْن جُلُوسِي فِي اجلَنَّة ألَد األوصياء: )حني يقول سي   يف الذوق العلوي  

( والُء علي  يسِفْا نَضَرِ  نْمِ  يلَّبُّ إِحَي أَبّا رَضَرِي وَبّا رَضَرِ يهِ د فِجِسْمَي الْي فِوسِلُجُ نَّألَ ي وَسِفْا نَضَ رِ يهِ ة فِنَّي اجلَفِ

أشجار  ،الذي يفهمه الناسق ة هبذا املعىن الضي  ة، إذا كانت اجلن  وآل فاطمة هو أفضل من اجلن   والُء فاطمة
ال عنٌي رأت وال أذٌن  ،ة أوسع وأعظماجلن   ،قة هبذا املعىن الضي  ومثار وقصوُر وبيوت وماٌء ولنب، إذا كانت اجلن  

ة، هؤالء معان تقريبي  القرآن  يفة اجلن   عن، يعين هذه املضامني اليت جاءت على قلب بشرٍ  ر  مسعت وال خط  
الكتاب وجهٌل با قاله هذا جهٌل بأسرار  ،ة هذه حدودها كما كان حديث بعضهماجلن   رون بأن  يتصو  الذين 

جاوز حدود ة تتالقضي  ، أذٌن مسعت وال خطر على قلب بشرال ت و كما هم قالوا ال عنٌي رأ  ة، اجلن  أهل البيت
ويف والء فاطمة وآل فاطمة ما هو أطيب وأمسى وأرقى من   يف والء علي   ، ومن يدرك احلقائق جيد أن  اخليال

، النقطة حتالنقطة األوىل توض   ( أعتقد أن  أَنْتُم فِي اجلَنَّة فَاسْأَلُوا اهلل أَنْ الَ يُخِْرجكُم مِنْهَا) ،هذه املعان كل  

ة يف اخلطوط العام   ك فيه الشيعي  يتحر  ، ك فيه الفاطمي  نها وهي السياج الذي يتحر  أبي  األوىل اليت أردُت أن 
 .مة صلوات اهلل وسالمه عليهالدين القي  

مة، هناك مجلة من يمومة هذه القي  شري إىل مظاهر من مظاهر ق  انية، النقطة الثانية أردُت أن أا النقطة الثوأم  
مة واألحاديُث والنصوص كثرية إن كان من اآليات أو كان من أقوال هذه القي  شري إىل معىن قيمومة املظاهر تُ 

د على األلسنة ويسأل ، من مظاهر هذه القيمومة حديٌث يرتد  صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني املعصومني

وَلَوالَ عَليّ لََما  فْالَكحْمَد لَوالَكَ لَمَا خَلَقْتُ األَأَيَا عن معناه )و الكثري عن مصدرِه ويسأل الكثري عن مضمونه 

عن بعض الثغرات اليت وقع فيها  ث( يف احللقات املاضية أشرت وأنا أحتد  وَلَوال فَاطِمَة لََما خَلَْقتُكُماخَلَقْتُك 
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ر له األحيان مل تتوف   ه قد يكون يف بعضالكبوات وقلت بأن  عن بعض  ،الشيخ اإلحسائي رمحة اهلل عليه
إىل حديث األفالك وكان الكالم يف اجلزء احلادي  وأشرت على تفاصيل األحاديثلعًا املصادر مل يكن مط  

رسالة يف شرح  271 الصفحةل من جوامع الكلم يف اجلزء األو  عشر من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي 
_ مستفيٌض بل متواتر معنًى صدر هذا الحديث  علم أنّ إ: وقد قالحديث لوالك ل م ا خلقُت األفالك 

ولوال علي   يقصد املقطع الثان_ وأمَّا عجزُه فلم أقف عليه في كتاب _لوالك ل م ا خلقُت األفالك  يقصد
 .يف يدِه وبعد ذلك يبدأ فيعطي اإلحتماالت ه ما وقعألن  ل م ا خلقتك أمَّا املقطع الثالث ف م ا ذكرُه 

( ينقل احلديث عن  وملتقى البحرين)جممع النورين ا احلديث كتاب من املصادر اليت ميكن أن جند فيها هذ
كتاٌب يف اإلمامة للشيخ أيب احلسن النباطي الفتون العاملي، احلديث مذكور يف جممع   (ضياء العاملني)كتاب 

ُه عن كتاب ضياء العاملني، الشيخ أبو احلسن النباطي العاملي الفتون هو ل  ، هو نق  14 الصفحةالنورين يف 
ه وإذا كان عندكم تفسري الربهان هناك د حسن النجفي من جهة أم  حمم   الشيخ صاحب اجلواهر جد   جد  

مسه )مرآة ، هذا الذي إهو جزء من تفسري الشيخ أبو احلسن النباطي ،مة هذا اجلزءل الذي هو مقد  اجلزء األو  
طًا يف بعض ع، أنا وجدتُه خمطو األنوار ومشكاة األسرار( عنده تفسري يف قواعد التفسري واجلزء الثان مل يُطب  

ر الفاحتة وجزءاً  ، هو كتب قواعد يف التفسري وفس   اآلناملكتبات ال أدري طُِبع اآلن أو مل يُطبع أو ما طُِبع حلد  
ف الشيخ أبو احلسن النباطي الفتون العاملي عنده كتاب ضياء العاملني كبرياً من سورة البقرة، نفس هذا املؤل  

د املرعشي يف مدينة أنا رأيته خمطوطًا يف مكتبة السي   ،اآلن ا طُِبع  ًا رب  د  يف اإلمامة كتاب كبري وكتاب مجيل ج
ين ينقل قم املقدسة، هذا احلديث موجود يف كتاب ضياء العاملني وهنا صاحب جممع النورين وملتقى البحر 

كامل ينقله يف ضياء العاملني   احلديث وأيضاً ، العاملين الفتون للشيخ أيب احلس احلديث عن ضياء العاملني

يَا ينقل احلديث كاماًل أيضًا ) (ة العاصمةن  اجلُ )د املريجهان يف ، والسي  جممع النورين أيضًا احلديث كامل ويف

( هو ينقل احلديث عن نسخة أَحْمَد لَوالَكَ لَمَا خَلَقْتُ األَْفالَك وَلَوالَ عَليّ لَمَا خَلَقْتُك وَلَوال فَاطِمَة لَمَا خَلَقْتُكُما

وفدُت  يقول هكذا:( ة العاصمةيف كتابِه )اجلُن  ، هو كشف الآليل( لصاحل بن العرندسمن كتاب )خمطوطة 
د السماوي صاحب كتاب إبصار العين في أنصار الشيخ محمّ  ق الكبيرعلى العاِلم الجليل والمحقّ 
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ففي األثناء رأيُت نسخًة في السير اإلجمالي في المكتبة  هالحسين عليه السالم بمكتبتِه واستجزتُ 
وحينما تصفحُت الكتاب بن العرندس لكتاب كشف الآللي لصالح بن عبد الوهاب  ةثمينة يّ خطّ 

بن هالل  بن الحسن الذراق عن الشيخ عليم صادفُت فيه الحديث المذكور بهذا السند الشيخ إبراهي
عن بن الحسن الخازن الحائري الشيخ زين الدين علي  نع يحلّ الجزائري عن الشيخ أحمد بن فهد ال

إلى أبي جعفٍر صلة بطرقِه المتّ  _ليعين الشهيد األو  _ بن مكي الشهيدد الشيخ أبي عبد اهلل محمّ 
بطريقِه إلى جابر بن يزيد الجعفي  يعين الشيخ الصدوق _ علّي بن موسى بن بابويه القمي _ بنُمـَحمَّد 

رواياته حتمل املعان العميقة  جابر بن يزيد اجلعفيتالحظون دائمًا  اهلل األنصاري _عن جابر بن عبد 
بن يزيد الجعفي عن إلى جابر  يعين بطريق الصدوق _ _ بطريقِه إلى جابر همونه _همونه با يت  ولذلك يت  

يَا أَحْمَد ) :ه قالأنّ ى اهلل عليه وآله عن اهلل تبارك وتعالى صلّ بن عبد اهلل األنصاري عن رسول اهلل جابر 

احلديث يشري إىل مظهر من مظاهر  _ (لَوالَكَ لَمَا خَلَقْتُ األَفْالَك وَلَوالَ عَليّ لَمَا خَلَقْتُك وَلَوال فَاِطمَة لَمَا خَلَقْتُكُما

 احلديث هنا قدقطعًا  (وَلَوال َفاِطمَة َلمَا خَلَْقتُكُما، احلديث عن أصل الوجود عن أصل اخللقة )هذه القيمومة

  ،عليَّاً أفضُل من النب   وبأن   ي  وعل فاطمة أفضُل من النب   بأن   تقول هذه الكلمات تريد أن ر البعض بأن  يتصو  
  ،حديثًا لوحده حديثاً  ن هذا املعىن، وحنُن حينما نتعامل مع األحاديث ال نأخذ األحاديثاحلديث ال يتضم  

يف يكون التشابه  بعض األحيان والتشابه يف األحاديث ،ها املتشابهأحاديث أهل البيت فيها احملكم وفي
ل حمكم ولكن يف اجملم  ، بعض األحيان يكون احلديث اإلمجال ويف بعض األحيان يكون التشابه يف التفصيل

ة بالعكس وهذا نفس الشيء موجود يف الكتاب الكرمي، يف التفاصيل وبعض األحيان تكون القضي   الش بهة
املقام  إىل علو   ،هذه املقامات ، هذا احلديث يريد أن يشري إىل علو  احلديث ليست فيه هذه الداللةهذا ف

، هذا احلديث حلنُه نفس اللحن املوجود يف املقام الفاطمي   ، إىل علو  املقام الولوي العلوي   إىل علو   ،النبوي  

}يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَيكَ مِْن ني: عة والست  الكتاب الكرمي حني نذهب إىل سورة املائدة يف اآلية الساب

 عليًَّا أفضل من رسول اهلل؟ هل يعين أن   ؟ هل يعين أن  ماذا يعين ذلك رَبِّك وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه{
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ا ا هذه الصياغة من الكالم وهذذلك وإمن   ين؟ أبداً ال يعأفضل من تبليغ رسول اهلل للرسالةتبليغ علي  للرسالة 
ة هذه ، هذه قضايا واضحة بديهي  ة اإلمامةأْهي   ،ة الواليةأْهي   ،ة الغديرأْهي   ،ة املوضوعاللحن يشري إىل أْهي  

ة، عندنا يف ما يأيت يف األحاديث القدسي   املرتبة مثلويف التوضيح لعلو  أساليب يف التعبري ويف اإلشارة 
هناك يف بعض كتب املخالفني قطعًا ليس يف الصحاح ولكن  أنا تهُ ة وهذا احلديث رأيدسي  القُ األحاديث 

مَن أطَاعَنِي وعَصَا عَليَّاً أَدْخَلتُهُ النَّار وال أُبَالِي وََمْن : )اهلل يقول أن   جاء فيها الكثري من كتب احلديث عندهم

؟ وأن  طاعة اهلل منفك   ( هل يعين أن  ال أُبَالِيعَصَانِي وأَطَاعَ عَليًَّا أَدْخَلتُهَ اجلَنَّة وَ معصية اهلل  ة عن طاعة علي 

كذا ومن أطاعكم أطاع ه تة ليسطاعة علي  أفضل من طاعة اهلل؟ القضي   ؟ وهل أن  ة عن معصية علي  منفك  

ا نَابِ حَصْأَ نْمِ لَجُالرَّ عدُّنَ ا الَنَّإِ)د األوصياء هذا النوع من التعبري هذا اللحن منزلة سي  ، احلديث هنا لبيان اهلل

}اليَوم : ( هذا نفس املضمون املوجود يف آية اإلكمالولقَ ي الفِ نَ حْاللَّ  فَ رِعْيَول فَي القَ فِ هُ لَ نَ حَى يُلْتًَّا حَيهَقِفَ

يعين هل الفرتة السابقة والدين الذي  أَكْمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَمتُ عَلَيكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم اإلِسْالَمَ دِينَا{

ة الوالية، اإلشارة أْهي  ، اإلشارة إىل م مل يكن اإلسالم؟ ليس املراد هذاى اهلل عليه وآله وسل  صل   جاء به النب  
هذا ة يف التعبري عن أْهي   ة حلٌن وذوٌق خاصي أو التعابري احلديثي  ة ، هذه التعابري القرآني  األوصياء دة سي  إىل أْهي  

هذا احلديث  (لَوالَكَ لَمَا خَلَقْتُ اأَلفْالَك وَلَواَل عَليّ لَمَا خَلَقْتُك وَلَوال َفاطَِمة لَمَا خَلَقْتُكُما: )، فهنا احلديثاملوضوع

، احلديث يشري ومظاهر الواليةة فاطمة اجتمعت فيها مظاهر النبو   ألن  فقط يريد أن يشري إىل معىن القيمومة 
ذه معان أعتقد هة، ل  ة مفاض  ة هنا قضي   ليس القضي  ا املعىن، يشري إىل هذا املضمون وإال  من هذ إىل جانبٍ 

، هذا  حديثاً األحاديث حديثاً  عيتناول أحاديث أهل البيت بشكٍل كامل ال أن نقط   واضحة ملن أراد أن
 احلديث يشري إىل مظهر من مظاهر هذه القيمومة.

ن القيمومة مع مالحظة هذه سنجد هذا املعىن م الكساء الشريفنما نذهب إىل حديث نفس الشيء حي
 :النقاط
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ة حديث الكساء عن األئم   روي   ،يقة الكربى، ما عندنا رواية ثانيةعن الصد   هذا احلديث فقط مروي   :الً أو  
ا ، أم  أخرىاملعصومني وموجود يف كتب احلديث ولكن بتفاصيل  ة، روي عن األئم  لكن ال هبذه التفاصيل

طباعًة بفاتيح اجلنان املنقول من   أيضاً ُأحلق   ،ه يف اجملالس املوجود يف مفاتيح اجلنانديث الكساء الذي نقرأح
حديث الكساء منقوٌل عن احلديث ، هذا الشيخ عبد اهلل البحرانث البحران للمحد   كتاب عوامل العلوم

 .فاطمة فقط

ة أو يف بيٍت م  سل   مجع أهل بيتِه يف بيت أم   النبَّ  روايات أن  ، عندنا وثانياً: احلادثة وقعت يف بيت فاطمة
ة املوجودة يف سلمة ليس هبذه اخلصوصي   ولكن تلك القضايا اليت كانت يف بيت أم  ة هذا تكرار للقضي   ،رآخ  

إذًا احلديث عن فاطمة واحلادثة يف . الكربىيقة حديث فاطمة ويف حديث الكساء اليمان يف بيت الصد  
 ة يريد أن يبني  هم أكثر من مر  ع  مج   النبَّ  ، ألن  ر حادثة الكساءكر  ات غري ت  ت فاطمة والتفاصيل واخلصوصي  بي

 .ةها لألم  ت  ثبِ يُ يريد أن  ،ن هذه املسألةربهِ يريد أن يُ  ،احلقيقة

 من فاطمة أن طلب   دخل   النب   ،فاطمةاحملور يف احلديث  ة الثالثة املوجودة يف حديث الكساء أن  القضي  
موا عليها وبعد سل   الذين دخلوا ، كل  ي اليت أوجدت الكساء، املكان، اجلوه ،تهفاطمة هي اليت غط   ،يهتغط  

ر من دخل وهي اليت نقلت خِ موا وذهبوا وهي آسل   ،ثابة البابب ،ابة، يعين كانت بثابة البو  ذلك ذهبوا
 ؟ماذا تقول فاطمة قرأ، حنُن إذا ننقلت احلديث ليس بالواسطة ،احلديث

 نَّ إِ  مَّهُال اللَّقَ وَاءِمَى السَّلَى إِمنَهِ اليُ دِيَأ بِمَوْأَاء وَسَي الكِفِرَطَبِ فَلمَّا اكْتَمَلنَا جَمِيعًَا تَحتَ الكِسَاء أَخَذَ أَبِي رَسُولُ اهلل )

ن مَ رٌب لِا حَنَم أَهُنُزِ ا حيْي مَنِنُزِحيْم وَهُمُ لِؤْا يُي مَنِمُلِؤْيُ يمِم دَهُ مُدَي وَمِحْم لَهُمُحْي لَتِامَّحَي وَتِ اصَّخَي وَيتِبَ لُهْالء أَؤُهَ

 ،يف نقل كالم النب   ( وتستمر  لِمَن عَادَاهُم وَمُحِبٌّ لِمَن أَحَبَّهُم إِنَّهُم مِنِي وَأَنَا مِنْهُم َوعَدوٌّم هُمَالَن سَمَمٌ لِلْسِم وَهُبَارَحَ

فَقَالَ : )ها تستمر  ولكن  أخذ بطريف الكساء وأومأ إىل السماء  هذا األمر واضح هي كانت حتت الكساء والنب  

فَقَالَ ) ة ال تنقل حديثًا بالواسطة هي كانت تسمع ما يقول اهلل كانت حميطة باجلو  ( وهي مستمر  اهلل عزَّ وَجلَّ
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( إىل أن يقول احلديث مَبْنِيَّة وال أَرْضَاً َمدْحِيَّة  اتِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءاًنَ سََماوَيَا مَالئِكَتِي وَيَا سُكَّا اهلل عزَّ وَجلَّ

 دي العلوي  م  املشهد احملاً، هذا املشهد كان مشهدًا فاطمي   من دون واسطة ألن  وهي تنقل بشكل مباشر 
من فاطمة صلوات اهلل  وبنظر وبسمع وبرعىً  رأىً ب، هذا املشهد كان  هبماخلاص   احلسيين   احلسين   الفاطمي  

: هُمْ أَهْلُ يَا رَبِّ وَمَْن تَحتَ الِكسَاء، فَقَاَل عَزَّ وَجَلَّفَقَالَ اأَلمِنيُ َجربَائِيل: : )لنا ذلكوسالمه عليها وهي اليت تنقل 

وَأَبُوهَا وَبَْعلُهَا  هُمْ فَاطِمَةُأيضًا مظهر من مظاهر القيمومة ) ،( هنا القيمومةبَيتِ النُبُوَّة وَمَعْدِنُ الرِّسَالَة هُمْ فَاطِمَةُ

، حنن نتعامل مع عبارات احلقائق ال نستطيع أن ندركها فيما هذا مظهر واضح من مظاهر القيمومة( وَبَنُوهَا

يشري  ائقي  احلق يف هذا اجلو  س هذه األلفاظ لكن تلم  ُحُجٌب وُحُجب  ،بيننا وبني احلقائق ألف ألف حجاب

وَأَبُوهَا  فَاطِمَةُ( حديث الكساء )وَلَوالَ فَاِطمَة لََما خَلَقْتُكُمَا)القيمومة  ،إىل هذه املعان حديث األفالك واضح

، الزهراء هذا حدٌث حقائقي  ًا حديث الكساء ليس حدثًا تأرخيي   ،( واضح معان القيمومةوَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا

يعين هذا الكالم  ،ة ال تنتهيواألحداث احلقائقي   حدث حقائقي  ث عن تتحد  صلوات اهلل وسالمه عليها 

  اً،تأرخيي   اً ، ليس حدثقيقة جاريةاحل( هذه مَبْنِيَّة إِنِّي مَا خَلَْقتُ سَمَاءاًيعين هذه احلقيقة ) ،وقت جيري يف كل  

، ماء الوجود يف الوجود جارٍ النداء هذا املضمون هو مضموٌن ، هذا ٌة قيلت وانتهت يف الزمن الكذائيكلم
 ة، نعم الذي كان يف بيت أم  ث عن واقعٍة تأرخيي  ذه املعان، حديث الكساء ال يتحد  اجلاري هو مضمون ه
سلمة تريد أن تدخل فيمنعها  يهم وأم  جيمُع أهل بيته ويغط   سلمة النب   ، يف بيت أم  ةسلمة هذه واقعة تأرخيي  

 كبرية، هناكة  ث عن قضي  ا حديث الكساء هذا يتحد  أم   ذلك حدٌث تأرخيي   ،ك على خريولكن  ويقول  النب  
، ةعامل الشهادة وبنفس السياق مستمر  ث عن ، فاطمة يف نفس الوقت تتحد  ممازجة بني عامل الشهادة والغيب

 ة، فهي يف نفس الوقت تنقل كالملألحداث التأرخيي   عتيادي   خارج اإلطار اإلهذا مشهد وحدث حقائقي  
ث عن أيضًا تتحد   ئيل، حينما يأيت جرب ذلك تستمر   ، وبعدإىل آخرهِ  وجل   ة فقال اهلل عز  وهي مستمر   النب  
فجأًة يدخل يستأذن من  ،يأذن له ،ئيل يسأل اهلل، جرب ينتفيالزمان  ،وتالحظون ال يوجد زمان هنا ،ئيلجرب 
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يف حديث ق النظر مس، إذا أردنا أن ندق  طن من، الزما، ال يوجد زمان يف األحداثال يوجد زمان هنا ،النب  
هو  هو الزمن العلوي   ،زمن أعمق ، هذا الزمُن الفاطمي  خارج املشهد الزمين   ،ة خارج الزمنالكساء هذه قضي  

، دي  ، ينطمس يف الزمن احملم  يكون ال شيء ينطمس يف الزمن الفاطمي   هذا الزمن األرضي   ،دي  الزمن احملم  
حديث الكساء كما هو حديث األفالك ة عميقة ولكن ة هذه قضي  أخوض يف هذه القضي  أنا ال أريد أن 

، إذا كان احلديث يف من مظاهر هذه القيمومة( نفس الشيء هو يشري إىل مظهر وَلَوالَ فَاطِمَة لََما خَلَقْتُكُمَا)

، إذا كان مة؟ حنُن عبيُد هذه القي  قيمتك أنتإذاً ما قيميت أنا وما ( وَلَوالَ فَاطِمَة لَمَا خَلَقْتُكُمَاحديث األفالك )

تالشى، أمة هنا ، أنا هنا أنتسب إىل هذه القي  هنااحلديث يف حديث الكساء فاطمة وأبوها إذاً ما قيميت أنا 
حني   ، هو نفس املضمون كلمة النب  عن فاطمة اهلل يقول فاطمة وأبوهانتالشى مجيعًا هنا، إذا كان احلديث 

 .غري هذا احلديث أيضاً ديث وختتصر هذا احل ختتصر كلَّ  هذه العبارة (فِدَاهَا أَبُوهَا: )الكلمةد هذه كان يرد  

}لَيْلَةُ القَدْر خَريٌ  سورة القدر هي األخرى تشري إىل هذه القيمومة، حينما نذهب إىل سورة القدر ونقرأ بأن  

، من الروح هنا له القيمومة }بِإذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْر{ل باذا تتنز   فِيهَا{مِن أَلفِ شَهْر * تَنَزَّلُ املَالَئَِكةُ وَالرُّوْحُ 

: ال جربئيل من املالئكة، الروح ؟ قالئيلألون اإلمام الصادق هل الروح جرب ؟ يف الروايات حني يسهو الروح
 .تنا ماذا يقولوننرى أئم  و ، من هو هذا الروح؟ لنذهب خلق أعظم من املالئكة

، محران بن أعني  أو محران هذا أخ زرارة ،والرواية عن اإلمام الصادق عن زرارة عن محرانهذا تفسري الربهان 

 سْ دُالقُ وحُرُ حُوُوالرّ( إىل أن تقول الرواية: )درة القَورَسُ نْ اهلل عَ بدَا عَبَلتُ أَأَ: سَ الَمران قَحَ نْة عَارَرَن زُعَأعنُي )

 .ات فاطمةيي من جتل  روُح القدس جتل   ( والروحة مَاطِفَ يَهِوَ

إذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ }بِهنا الروح كما قال اإلمام الصادق خلٌق أعظم من املالئكة يعين له القيمومة على املالئكة 

ويف  ،هلذا الروح، وتلك هي معان القيمومة هذه مظاهر القيمومةاألمور راجعة  يعين كل   لونيتنز   {أَمْر
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، وليلة عنوان لفاطمة، هذه ظهورات مظاهر ل هوالشريفة ليلة القدر هي عنوان لفاطمة، والروح املتنز  الروايات 
شهر رمضان له قيمومة على الشهور وأفضُل  ،قيمومة على الزمان، أفضُل الشهور شهر رمضانالقدر هلا 

نواٌن لفاطمة صلوات اهلل وليلة القدر عوليلة القدر هلا قيمومة على شهر رمضان  ،شهر رمضان ليلة القدر
 ث عن مظاهر هذه القيمومة.وسالمه عليها، والروايات واألحاديث كثريٌة يف شأن فاطمة تتحد  

حم * وَالكِتَابِ املُبِني } لو ذهبنا إىل سورة الدخان وهي أيضًا فيها إشارة إىل فاطمة على سبيل املثال، حت  

سم إ، حم هو الروايات واضحة وصرحية كَة إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِين * فِيهَا يُْفرَقُ ُكلُّ أَمْرٍ حَكِيم{* إِنَّا أَنْزَلْنَاُه فِي لَْيلَةٍ مَُبارَ

، هذه الرواية عن إمامنا ، الروايات موجودةني عليي والليلة املباركة فاطمةنا يف الصحف األوىل والكتاب املبنبي  
: قال، 157الصفحة السابع من تفسري الربهان  بن جعفر صلوات اهلل وسالمه عليه هذا هو اجلزءموسى 

( ةمَاطِفَة فَيلَ وَأمَّا الكِتَاُب املُبِني فَُهو َأمِرُي املُْؤمِنِني علّي وأَمَّا اللَّ ي أُنْزَِل عَلَيهذِود الَّهُ ابِ تَي كِفِ وَ هُد وَمَّحَـمُ وَ هُا حم فَ مَّأَ)

عنها أهل البيت يف  ث  سورة القدر، مضامني اآليات اليت حتدَّ ت عنها ث  وهي الليلة اليت حتد   هذه الليلة املباركة
 مة.هي القي   ،ها تدور هذا املدار مدار القيمومةخصوص فاطمة ومضامني الزيارات ومضامني الروايات كل  

سنان بن تعاىل على حمم د ا جامعٌة مانعة هذه الرواية رضوان اهلل د بن سنان واعتقد أن  رواية الكايف رواية حمم  
، هم منحرفون عن د بن سنان منحرفواهلل هم املنحرفون ما حمم   وباإلحنراف و لو  بالغُ  ونالرجالي  همُه الذي يت  

د بن سنان وهذا هو ، رواية حمم  صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أهل البيته نقل لنا احلقائق عن ألن   احلق  

 يتُرَجْأَفَة )( جواد األئم  يانِالثَّ رٍعفَي جَبِأَ ندَعِ تُنْ: كُالَقَ ان نَ د بن سِحمَّمُ نْعَل )الكايف الشريف اجلزء األو  

ا : يَالَقَفَ) خيتلفون يف فهمهم يف معرفتهم ألهل البيت ،ة ليست جديدة( خيتلفون وهذه قضي  ةيعَالشِّ الفَاختِ

يَا مُحمَّد ، فقط هذه الرواية )هذه الرواية تكفي الربنامج إال   لو مل حتفظوا من كل   (ىالَعَتَوَ كَارَبَاهلل تَ نَّد إِحمَّمُ

ال رقام (  وهذه األلَْم يَزَل ُمتَفَرِّدَاً بِوحْدَانِيَّتِه ثُمَّ خَلَقَ ُمـحَمَّداً وعَليًَّا وَفَاطِمَة فََمكَثُوا ألفَ دَهر إِنَّ اهلل تَبَارََك وَتَعَالَى
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فَمَكَثُوا ألفَ دَهر ثُمَّ خَلَقَ جَميعَ األَشَْياء حدود له أيضًا )ة والدهر ال األلف هو أعلى رقم يف العربي   ،حدود هلا

هم ( لذلك هذا معىن قويل يف احللقات املاضية قلت للذي يسأل أي  فَأَشْهَدَهُم خَلقَهَا وأَجْرَى طَاعَتَهُم عَلَيهَا

هذا هو كالم أهل  ؟قلت أقول له حجٌر بفيك ما هذا اجلهل؟ ما هذه احلماقة ،ةاألنبياء أو األئم   ،أفضل

ثُمَّ كائن من الكائنات )  ، أجرى طاعتهم على مجيع األشياء ال وجه للمقايسة ِبُح مٍَّد وآل ُمـح مَّد بأي  البيت

اءون وَيُحَرِّمُونَ َما ا يَشَخَلَقَ جَميعَ األَشْيَاء فََأشْهََدهُم خَلقَهَا وأَجْرَى طَاعَتَهُم عَلَيهَا وََفوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيهِم فَهُم ُيحِلَّونَ مَ 

ه قوانني التكوين بأيديهم ألن   ،هنا ينديث عن تكو بل احلة تشريعي  ة وحرمة ( ليس احلديث عن حلي  يَشَاءون

إِلَيهِم فَُهم ثُمَّ خَلَقَ جَميعَ األَشْيَاء َفأَشَْهدَهُم خَلقَهَا وأَجْرَى َطاعَتَهُم عَلَيهَا وَفَوَّضَ أُُمورَهَا ث عن أصل اخللقة )يتحد  

بن يزيد اد الرواية اليت نقلها جابر ت علينا األحاديث عن اإلمام السج  ( ومر  مَا يَشَاءون( تكوينًا )يُحِلَّونَ

 ( ث  تَعَاىلَأنْ يَشَاءَ اهلل تَبَارَك وَ وا إِلَّايَشَاءون وَلَنْ مُونَ مَا يَشَاءفَهُم يُحِلَّوَن مَا يَشَاءون وَيُحَرِّاجلعفي إذا شئنا شاء اهلل )

( ماذا تشتمل الَّتِي مَنْ تَقَدَّمََها مَرَق( هذه العقيدة )يَا مُـحَمَّد هَذِهِ الدِّيَانَةُد بن سنان )ة يقول حملم  قال جواد األئم  

؟ تشتمل على القيمومة، خلق ُمـح مَّدًا وعليًَّا وفاطمة وبعد ذلك أجرى طاعتهم على األشياء الديانة هذه

فَاطِمَة ى اهلل عليه وآله )صل   ة واضحة، حني يقول النب  ، القضي  ، تشتمل على القيمومةإليهمض أمورها وفو  

الَّتِي مَْن تَقَدَّمََها  يَا مُـَحمَّد هَذِهِ الدِّيَانَةُ ، )هذا املضمون( هي تشري إىل هذه احلقيقة نفس رُوحِي الَّتِي بَنيَ جَنْبَي

يَا مُـحَمَّد هَذِهِ ( الذي يلزم هذه الديانة هو الذي يلحق بنا )وَمَنْ لَزَِمهَا لَِحق وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا مُِحق مَرَق

( هذا نفس املضمون وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا ُمحِق وَمَْن لَزِمََها لَحِق خُذْهَا إِلَيكَ يَا ُمـحَمَّد الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقالدِّيَانَةُ

ا جاء يف هذه ا جاء يف هذه العبارة ومم  بل املوجود يف الزيارة اجلامعة أوضح بكثري مم   املوجود يف الزيارة اجلامعة

رَّاِغبُ فَال)( الذي يرغب عن مثل هذه العقيدة رَّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌفَال؟ )الرواية، ماذا نقرأ يف الزيارة اجلامعة
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( مَنْ تَقَدَّمَهَا مََرق: )ملضامني تالحظون نفس العبارة هنا( نفس اَلحِقوَمَنْ لَزِمَهَا ( )زِمُ لَكُمْ الحِقٌعَنْكُمْ مارِقٌ وَالال

الزيارة اجلامعة نفس الشيء  (وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِق وَمَنْ لَزِمََها لَحِق الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَق يَا مُـحَمَّد هَذِهِ الدِّيَانَةُ)

إِلَيْكُمْ  وَإِيابُ اخلَلْقِ( ُثَّ تقول: )زاهق حَقِّكُمْ وَاملُقَصِّرُ فِي زِمُ لَكُمْ الحِقٌوَالالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ فَال: )تقول

ا فَأَشْهَدَهُم خَلقَهَا وأَجْرَى طَاعَتَهُم عَلَيهَ( فوَّض األمور إليكم نفس املضمون املوجود هنا )وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ

( وَذَلَّ كُلُّ شَيءٍ لَكُم: )( إىل أن تقول بعد ذلك الزيارةإِلَيْكُمْ وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ إِيابُ اخلَلْقِوَ ، )(وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيهِم

د ، بعد ذلك يقول اإلمام أبو جعفر اجلواد حملم   ُمـح مَّد( يا آل  وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمي واهلل )( إسَعَدَ مَنْ وَاالَكُم)

وشروح وتفاصيل  ( خذها واضحة ال حتتاج إىل بياناتخُذْهَا إليكَ يَا مُـحَمَّدسنان رضوان اهلل تعاىل عليه ) ابن

هذا  ( أنا قلت لو فقط هذه الرواية حتفظونا من كل  خُذْهَا إليكَ يَا مُـحَمَّدنا، )دِ ة واضحة، األمر بي  القضي  

الَّتِي َمنْ تَقَدََّمهَا  يَا ُمـَحمَّد هَذِهِ الدِّيَانَةُ : )د يف هذه الروايةكل ما يف هذا احلديث موجو احلديث الطويل العريض  

بقيمومة ُمـح مَّد بقيمومة فاطمة ( صرحية تنادي خُذْهَا إليَك َيا ُمـحَمَّد وَمَن تَخَلَّفَ عَنَْها مُحِق وَمَنْ لَِزمَهَا لَحِق مَرَق

ة بن احلسن ولكن هذه أبواب، هي قيمومة احلج  قيمومة فاطمة هي قيمومة ُمـح مَّد وآل ُمـح مَّد وآل ُمـح مَّد 
هذه هي  ،، هذا هو التنظيمهو الباب إىل ُمـح مَّد وهكذا همعليًَّا  هو ُمـح مَّد وُمـح مٌَّد هو علي  ولكن يي عل

 .اتيالتجل   هي هذه ،املظاهر

 :يقة الطاهرة وأختم الحديثنماذج من حديث أهل البيت عن الصدّ 

قيمومة، هل هناك قيمومة أعلى من هذه  حديث اإلمام احلسن العسكري واضح وصريح يف القيمومة، وأي  

، قيمومة على احلجج فكيف ال ( هذه هي القيمومةنَحنُ حُجَُّة اهلل على اخلَلق وَفاطَِمة حُجٌَّة عََلينَاالقيمومة؟ )

ن حنُن!! حنُن غباٌر متالشي وال توجد عبارات أكثر من هذا ماذا أقول، حنُن غبار تكون قيمومة علينا، م  
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الداخلة من  ةم الضوئي  ز  يف احلُ ك اليت تتحر   اتئياجلُز  ة هذه ة والذر  مجٌع لذر   ذر   ،متالشي حنُن ذري متالشي
ة إذا ضوئي   زمةحُ النوافذ والشبابيك، إذا كان هناك نافذة صغرية يف البيت يف النهار ويدخل منها  ،الكوى

لو  ،اتالعرب بالذر   ةلغ ى يفسم  كة هي هذه اليت تُ جتد أشياء متحر  ة قت النظر يف هذه احلزمة الضوئي  دق  
ات ليس هلا ُجرم ال تستطيع أن متسك هبا، حنٌن ذٌر متالشي، ذر   ا استطعتأن متسك هبا ل م   حاولت  

( حني يقول هذه نَحنُ حُجَّةُ اهلل على اخلَلق وَفاِطمَة حُجَّةٌ عَلَينَا: )حني يقول اإلمام الزاكي العسكري ،متالشية

 ؟!!سالمه عليهاي فاطمة صلوات اهلل و الكلمة هل يبقى ألحٍد من قيمٍة من وجوٍد من درجٍة من رتبٍة بني يد

فََقالَ: أَلنَّ  ؟سُمِّيَت فَاِطمَةُ الزَّهْرَاء زَهْرَاء لِمَقَالَ : قُلُْت : ق )املصد  الرواية أيضًا عن جابر اجلعفي عن الصادق 

الذي له ، نور العظمة وهذا أيضاً فيه معىن القيمومةت من نور عظمته ( ُخِلق  اهلل عَزَّ وَجلَّ خَلَقَهَا مِن ُنورِ عَظَمَتِه

فََلمَّاَ أَشَْرقَت أَضَاءت السَّمَاَوات  ألَنَّ اهلل عَزَّ وَجلَّ خَلَقَهَا مِن نُورِ عَظَمَتِهذرٍة يف هذا الوجود ) القيمومة على كل  

هللِ  وَخَرَّت املَالئِكَةُ) ،وغ ِشي ت أو و ُغِشي ت واملعنيان صحيحان( وَغَشِيَت أَبْصَارُ املَالئِكَةواألرضُ بِنُورِهَا 

هذا نُوٌر ِمن ُنوري َأسْكَنْتُهُ فِي سَمَائِي خَلَقْتُهُ ِمن َفأَوْحَى اهللُ إِلَيهِم ؟ النُّور: إِلَهََنا وَسَيِّدَنَا َما هَذَا سَاجِدِين وقَاُلوا

يَهْدُونَ مَّةً يَقُومُونَ ِبأَمْرِي عَظَمَتِي أُخْرِجُهُ مِنْ صُلبِ َنيبٍّ مَن أَنْبَيائِي أُفَضِّلُهُ عَلى جَميعِ األَنْبِيَاء وَأُخْرِجُ مِن ذَلِكَ النُّور أَئِ

 .املضامني تشري إىل معىن القيمومةهذه  ، وكل  ريفإىل آخر احلديث الش (إِلَى حَقِّي

ل مَّا جاء  ،منه هذا املقطع خذآحديث طويل حديث آخر عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه 
م عليها يف زيارهتا، احة الفردوس واخلُلد كما نسل  تف   ،احة اليت هي رمٌز لفاطمة، التف  احةبالتف   جربئيل إىل النب  

فَفَزِعْتُ مِْن ذَِلكَ فَرَأيتُ مِنْهَا ُنوراً سَاِطعَاً احة )( أفلقُت التف  فَأفْلَقْتُهام يقول: )ى اهلل عليه وآله وسل  صل   النب  

 فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ النُّورال يفزعُه شيء )ى اهلل عليه وآله صل    النب  وإال    عظمة ذلك النور( النب يريد أن يبني  النُّور
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ئيل وَمَن املَنْصُوَرة؟ قَالَ: جَارِيَةٌ  تَخْرُجُ مِْن ُصلْبِك جَربيَا ، فَقُلتُ وَفِي األرضِ َفاطِمَة: كُلْ َفإِنَّ ذَِلكَ نُوُر املَنْصُورَة قَالَ

وَفِي األرضِ  نْصُورَةفِي السَّمَاءِ مَ سُمِّيَت ملَربئيل وجَ: يَا وَفِي األَرضِ َفاطَِمة، فَُقلتُوَاسْمُهَا فِي السَّمَاِء مَنْصُورَة 

وَهيَ فِي السََّماءِ ؟ َقالَ: ُسمِّيَت َفاطَِمة فِي األَرض ألَنََّها فَطَمَت ِشيعَتَهَا مَِن النَّار وَفَطَمَت أَعْدَائَهَا عَْن حُبِّهَا فَاِطمَة

والروايات كثريٌة  (بِنَصرِ اهلل{ بِنَصرِ فَاِطمَة لِمُحِبِّيهَاوَيَومَئِذٍ يَفْرَحُ املُؤْمُِنونَ :}املَنْصُورَة وَذَلِكَ َقولُ اهللِ فِي كِتَابِه

 والتفاصيل كثريٌة.

 رُدْالقَة وَمَ اطِةُ فَ لَيْ}إِنَّا أَنْزَلنَاه فِي ليلة القدر{ اللَّبن إبراهيم يف تفسريِه )ختم هبذا احلديث الذي رواه فرات أ

، مسها يف إحت   ،( فاطمة املنسوبة إىل اهللهي فاطمة اهللاهلل  رُدْالقَوَة مَاطِ ةُ فَلَيْاللَّ( ليلة القدر هي ليلة اهلل )اهلل

نََّما إِفََمن عَرِفَ َفاطِمَة حَقَّ مَْعرِفَتَِها فَقَد أَدْرَكَ لَْيلَة القَدر وَ)لة يف ذلك والروايات مفص  مسه من إ مسهااشُتقَّ إ

 هذه عن فاطمة وإال   يدور من بعيد ا هوحديثي هذا إمن   كل    ( إذاً مَعِْرفَتِهاألنَّ اخلَلَق فُِطمُوا عَن ة مَاطِ ت فَسُمِّيَ

هذا ما قاله صادق العرتة األطهر صلوات  (وَإِنَّمَا ُسمَِّيت فَاطِمَة ألنَّ اخلَلَق فُطُِموا عَن مَعِْرفَتِها) الكلمة واضحة

 اهلل وسالمه عليه.

الزهراء بني علماء الشيعة( احلديث سيكون )لليلة القادمة كتفي وإن شاء اهلل تعاىل يف اذه البيانات أهب
نا ال نستطيع أن وإىل النتيجة أن   ةإىل اخلالصة وإىل الزبد ل  لكي أصِ حاولت قدر إمكان أن أضغط املطلب 

 .قة الكربى فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليهاي من الصد  زماننا من دون تصديٍق وتطهريٍ  ندخل فناء إمام

فاطمة بني احلديث يف عنوان هذه احللقة ) فاطمة بني علماء الشيعة( بعد أن مت  غدًا حتت العنوان )لقاؤنا 
 (.التنزيل والتأويل

ّ
 
ّ.أوقاتكمّإنّشاءّاهللّمعّفاطمةّوآلّفاطمةّتصبحونّومتسونّوكل
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ّأسألكمّالدعاءّمجيعاّ 

ّ
 
ّواهلوزهرائي

ُ
ّىّزهرائيونّحنن

ّياّزهراء

 يفّأمانّاهللّ.
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