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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً.

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م18/4/2013   ( 21احللقة ) 

التنزيل والتأويل، خالصة حديثي كان حديثي يف احللقة املاضية حتت عنوان الزهراء صلوات اهلل عليها بني 
حديث الكتاب والعرتة يتهادى يف  مُة هي فاطمة، ومرّ مة هو ديُن اهلل والقيّ مة والديُن دينها دين القيّ ا القيّ إنّ 

ة لعنواِن الباب الذي صورًة استطعت أن أرمسها بريشِة األحاديث املعصوميّ  طوايا احللقة املاضية، وأعتقُد أنّ 
ٌة للحلقة املاضية ة بن احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه، حلقة اليوم هي تتمّ اء إمام زماننا احلجّ نا إىل فنلُ يوصِ 

ّبنيّعلماءّالشيعةولكن حتت عنواٍن جديد )
ُ
، لصحيحة هي فرٌع عن املنهج الصحيحاملعرفة ا ،(الزهراء

، حني يكون منهجنا تافهاً الصحيحةه يُوصلنا إىل املعرفة صحيحًا فإنّ  والبحثي   حنَي يكوُن منهجنا العلميّ 
ة، حني يكون منهجنا ًا يُوصلنا إىل املعرفة السطحيّ يوصلنا إىل املعرفة التافهة، حني يكون منهجنا سطحيّ 

ت يف الليايل نا بعضًا من أنواعها يف تفاسريهم اليت مرّ خالفني وأفكارهم وعطورهم اليت قرأعًا بروائح املشبَ مُ 
بُع النتائج تتّ  قًة بنفس العطور ألنّ معبّ  أيضاً  تكون النتائج ،قًا هبذه العطورعب  مُ هج حني يكون املن ،املاضية

 .، ال أطيُل عليكمإىل طويل حديثحتتاج إىل جدٍل و  ٌة واضحة الٌة بديهيّ قضيّ  ،ماتاملقدّ 
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 للرضا الزهراء ميزانٌ  ،ةيف احللقة املاضية من املضمون الواضح الصريح يف الكلمات النبويّ  يبدأت حديث
مة يُث عن دين القيّ دفكان احل ، من هناك بدأناعتقاد الشيعيّ اإل ٌة يف واقعٌة بديهيّ ، قضيّ وللغضب اإلهليّ 

واحلديُث يتواصُل يف هذه احللقة عن الزهراء يف صحائف والزبر وأسفار وكتب علماء الشيعة، سوف لن 
ا أضعكم يف صورٍة إنّ  التفاصيل فذلك سيطول ويطول، ل كل  ين إذا أردت أن أتناو التفاصيل ألنّ  كل  أتناول  

أين أنتم وأين علماء الشيعة من فاطمة، أنا ال و جتعلكم قريبني من الواقع ومن خالهلا تستنجون أيَن حنُن 
، ال يعرفون شيئاً من فضلها مبأنّ  ،م ال يوالون فاطمة، بأنّ ون فاطمةم ال حيبّ يف علمائنا مثاًل بأنّ  أسيء الظن  

الشيعة يعرفونا صغارهم وكبارهم، وحينما ال أذكُر قول العاِِل الفالين يف  ٌة وكل  أبداً، هذه القضايا بديهيّ 
فاطمة  ث عن ظالمتها ألنّ ا أحتدّ إنّ  واجباتِه وليس مفخرًة له، ذلك من أقل   يقة الكربى ألنّ مدحِه للصدّ 

ث عن خطباء يرتقون ة يس على القبور، وال أحتدّ ون سور مني يقرأُث عن معمّ عنوان الظالمة وأنا ال أحتدّ 
ر الناس ر يف النفوس فيتصوّ ون شعرًا ونعيًا يؤثّ ، ميلكون صوتًا مجياًل يقرأيقولون ذااملنابر وهم ال يفقهون ما

دتكم عن ث كما عوّ ُث عن الرموز، أنا أحتدّ ، أنا أحتدّ ث عن الكبار، أنا أحتدّ م ميلكون فقهًا أو علماً بأنّ 
 .وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم كما يقول املتنّب  م الصعبةاألرقا

واضحًة، ال أريد س احلقيقة  البخاري ومسلم ألتلمّ نيالصحيحَ  على مرورًا سريعاً  بادئ ذي بدء أمر  
وا هبا أو جيدون هلا من بكتبهم وال أعبُأ بالذين يريدون أن حيتجّ   ال أحتجّ حتجاج هبذين الكتابني إينّ اإل

س لطريقٍة يف البحث بكتبهم أبدًا وال أريد أن أجامل أحدًا وال أريد أن أؤسّ   ال أحتجّ ة إينّ يّ ة واحلجّ األمهيّ 
، من أراد أن فاطمة واضحة عندهم ويف الصحيحني ظالمة ا أريد أن أقول بأنّ عتماد على كتبهم إنّ باإل
ين تعانقُت مع الكتب  بأنّ ربائي يعرفون عيّن ين أصدقائي أق، وواهلل إنّ ه سيجدها كم هي واضحةسها فإنّ يتلمّ 

 بني الكتب وإىل يومي هذا، ِل أجد عرَب هذه التجربة شُ ، ومنذ السابعِة وأنا أعيوأنا يف السابعة من العمر
رض املختلفة ِل أجد يف الكتب ل يف أصقاع األلتنقّ لًا ًا واملساحة الواسعة مكانيّ التجربة الطويلة زمانيّ  ،الطويلة
ت بقيٌة نون ومع ذلك بقيَ ، يتسابقان على حتريف الروايات وتقطعيها بقدر ما يتمكّ من هذين الكتابنيأخبث 
 .وعلى التدليسالرجالن يتسابقان على تقطيع األحاديث  ،واضحة
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هذا ، و أعود إىل كتبنا، يف صحيح البخاري باب مناقب فاطمة ضات سريعة ثّ مَ يف صحيح البخاري وَ 
اب مناقب ب 663 الصفحة، مة نواف اجلراح، مقدّ ميالدي 2004وت الطبعة األوىل بري الكتاب دار صادر 

، 164يف الصفحة ( ومذكور أيضًا  3767)  ، احلديثاهلل عنها رضيَ  ، مكتوبٌ فاطمة صلوات اهلل عليها
ي : فاطمُة بضعٌة منّ ى اهلل عليه وآله قالرسول اهلل صلّ  بسندِه أنّ نقرأ احلديث _  ،( 926) احلديث 

  هي ومضات نأخذها من الكتاب.وقلتُ  ،حاحلديث واضح وال حيتاج إىل شر فمن أغضبها أغضبني _

اس عليهما السالم أتيا أبا بكر يلتمسان فاطمة والعبّ  عن عائشة أنّ  _1190 الصفحةنذهب إىل 
 _  هما من خيبر فقال لهم أبو بكرينئٍذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهموهما حميراثهما من رسول اهلل 

 _ إىل أن يقول سمعت رسول اهلل يقول ال نورث ما تركنا صدقة _احلديث املكذوب الذي افرتاه أبو بكر
 ى ماتت.ه حتّ فهجرتُه فاطمة فلم تكّلم :احلديث

_ عن  ( 6730( أيضًا احلديث )  6726( واحلديث )  6725، هذا احلديث برقم ) يف الصفحة الثانية
يعين  ي رسول اهلل أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن _حين توفّ  أزواج النبي   عائشة أنّ 

اس ِل يسمع هبذا احلديث وأمري املؤمنني ِل يسمع هبذا احلديث ونساء والعبّ  هبذا احلديثِل تسمع فاطمة 
 هلم يف م ال حق  ائلتِه أنّ  لزوجاته ولبنتِه ولعل هذا الذي ِل يبنّي همِ مُ  ، أي  نبي ِل يسمعن هبذا احلديث النب  

ي رسول اهلل حين توفّ  أزواج النبي   أنّ  يطالنب باملرياث _ هنا زوجات النب   !! مهمل هذا، أي  نبي املرياث
طبعاً أحاديث  أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول اهلل _

، فاطمة  ال يعلمن باملوضوعيطالنب باملرياث، زوجات النبّ   زوجات النبّ أن   ةولكن أصل القصّ فيها أكاذيب 
فقط أبو بكر يعلم ، اجلميع ال يعلمون ،عليٌّ ال يعلم باملوضوع ،اس ال يعلم باملوضوعالعبّ  ،ال تعلم باملوضوع

 ؟ إذا كان النب  ؟ ملاذا بقنيبيوهتن يف بيت النبّ يف  ت نساء النبّ ، السؤال هنا يأيت: إذًا ملاذا بقيَ هبذه احلقيقة
تركت هذا  واحلكومة إكرامًا للنب   ه زوجات النب  من البيت؟! قد يقول قائل بأنّ  ُُيرجنال يورث فلماذا ِل 

 وترك هذه البيوت لزوجات النب   املال الذي هو ماهلا قد يقول قائل فهو مال احلكومة مال احلاكم الشرعيّ 
 إكراماً. احلاكم الشرعيّ 
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مع  دفن  ائذني لي أن أُ عمر أرسل إلى عائشة  أنّ ( _  7328يف نفس صحيح البخاري احلديث ) 
ت من نعَ مُ و فلماذا فاطمة ما ورثت _ فهل عائشة متلك املكان إذا كانت عائشة متلك املكان  صاحبي

عمر أرسل إلى عائشة ائذني  أنّ  ستئذان؟! _ئشة متلك املكان فما معىن هذا اإلاملرياث، وإذا ِل تكن عا
 إليها _ وكان الرجل إذا أرسل _ الراوي _ ي واهلل، قال هشام عن أبيهإلي أن أدفن مع صاحبي فقالت 

ة ، ملاذا يستأذن الصحابة عائشفكانوا يستأذنونا وهي ترفض ون أن يدفنوا عند النب  يتمنّ هم كانوا الصحابة كلّ 
ال  بأحٍد أبدا _ أوثرهمالصحابة قالت ال واهلل ال  من إليهاوكان الرجل إذا أرسل  ؟_وهي ال متلك املكان

، اآلن ليس املشكلة يف وعند أيب بكر ولكن لعمر وافقت ن عند النب  أوثرهم يعين ال أمسح ألحٍد أن يُدفَ 
 ؟من عائشةالتفاصيل ولكن ملاذا الصحابة يستأذنون 

عن عروة  _ 589الصفحة اح ودار صادر مة نواف اجلرّ الثاين أيضًا مبقدّ يف تاريخ الطربي وهذا هو اجلزء 
ا هي أوصى هلا ملاذا؟ ألنّ  _ ن إلى جنب النبي  د يقوالن أوصى أبو بكر عائشة أن يُدف  والقاسم بن محمّ 

ستئذان ما معناه؟  ، هذا اإل؟ يعين طلب من عائشة أن تأذن له يف أن يُدفن هناكاملالكة، فكيف ملكت
هذا املال يرجع إىل احلاكم  هو ُيستأذن من عائشة؟ إذا كان ،ملكت عائشة؟ ملاذا يوصي إىل عائشة كيف

أوصى أبو بكر عائشة أن يُدفن إلى جنب !! _ال يورث فهل عائشة هي احلاكم الشرعيّ  والنبّ  الشرعيّ 
 .ضاتمَ د وَ املضامني واضحة وهي جمرّ  أعتقد أنّ  .ين ُدفن هناكيع ي ُحِفر  له هناك _فلمَّا توفّ  النبيّ 

مة نواف مقدّ  2004مطبعة دار صادر والطبعة هي األوىل آخر ومضة من صحيح مسلم أيضًا نفس املطبعة 
فقط أشري إىل ما ين احلديث حديث طويل أنا ال يهمّ (  4593م ) يء احلديث املرق  الفَ  باب حكماح اجلرّ 

ين أيضًا قول لب وأنا ال يهمّ بن عبد املطّ اس ألمري املؤمنني وللعبّ ، عمر يقول مرقاله عمر، احلديث عن ع
اب بن اخلطّ ما هو رأي أمري املؤمنني يف عمر ويف أيب بكر والرواية عن عمر و كالم أمري املؤمنني بل  اس العبّ 

رسول اهلل  قال أبو بكٍر أنا وليّ  ي رسول اهللا توفّ فلمّ عمر يقول _  _ قالوالرواية يف صحيح مسلم _ 
اس _ يعين العبّ  فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيكاس _ د األوصياء وللعبّ ؟ لسيّ اب ملن_ اخلطّ فجئتما 

ويطلُب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكٍر قال رسول اهلل ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه  _ 
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ين ؟ ألنّ ، ملاذا آيت هبذا احلديثهي هذه، نظرة عليي أليب بكر _ هذا تصريح عمر كاذبًا آثمًا غادرًا خائناً 
على أقوال هذين  ةث علميّ حاهتم وأفكارهم ويف ما يستنتجونه من مبانا يعتمدون يف نظريّ  علماءسأجد أنّ 

داين أن أقرأ هذه املقاطع من نا ميدحونما، هذا الذي حّن علماءالرجلني وعلى منهجهما وطريقتهما وأجد أ
_ هذا رأُي  فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائناً _ _ عمر والرواية يف صحيح مسلم  فرأيتماهالكتب _هذه 

حنن ال شأن لنا برأي عمر  _ راشد تابٌع للحقّ  بار  ه لصادق واهلُل يعلم إنّ  :عليي يف أيب بكر، عمر يقول
أبي بكر فرأيتماني كاذباً  ووليّ ي أبو بكر وأنا وليُّ رسول اهلل توفّ  ثمّ  نبحث عن رأي عليي برواية عمر _

ا رأُي يأخذُه لنفسه أمّ  هذا رأيه يف نفسه _ راشد تابٌع للحقّ  ي لصادق بار  واهلُل يعلم إنّ  آثمًا غادرًا خائناً 
ه كاذب آث غادر أنّ ، ورأُي عليي صلوات اهلل عليه يف عمر كاذب آث غادر خائنأبا بكر   عليي يف أيب بكر أنّ 

؟  املؤمنني العمل بسريهتما ملاذاأمري ضَ عة رفَ ة املبتدَ ة الشورى العمريّ ذلك يف قضيّ ل، هذا هو رأي علّي، و خائن
، هذا هو قولُه هكذا يرامها فهل يعمل بسرية الكاذبني اآلمثني الغادرين اخلائننيه صلوات اهلل وسالمه عليه ألنّ 

 ، هذا هو صحيح مسلم.ون يف ما جاء يف صحيح مسلمم والقوم ال يشكّ يف صحيح مسلفيهما برواية عمر 

الصورة تصبح واضحة وال حاجة للتفصيل  ها من الصحيحني أعتقدااليت أخذنإذا مجعنا هذه اإلمياضات 
ما عندنا من  ،عتماد عليهاوال لإلحتجاج أن تكون الصورة واضحة ال لإلا أوردهتا ألجل أكثر من ذلك وإنّ 

د ، وسو  ينا وال حنتاج إىل غري أهل البيت لو عشنا ماليني السنني يكفحّت  ت يكفينا ويكفيناحديث أهل البي
، حاجتنا فقط هلم، نطوف د اهلل وجوهناإىل غري أهل البيت سوّ اهلل وجوهنا يف ذلك اليوم الذي حنتاُج فيه 

 .ال مع غريكمة اهلل دي يا بقيّ ، معكم معكم سيّ بنا معهماهبم العاِمرة، عيوننا إليهم، قلو حول أعتاب أبو 

، د حسني كاشف الغطاءمرجٍع من مراجعنا رمحة اهلل عليه الشيخ حممّ  مة سأبدأ من حديثِ بعد هذه املقدّ 
من املدرسة  ،ةمن املدرسة اإلخباريّ  ،ةمن املدرسة األصوليّ  ،املدارس العلماء الذين سأتناول أقواهلم هم من كل  

عة عن ة، إذا كان هناك مدارس أخرى فهي متفرّ هذه املدارس األربعة املهمّ  ،ةمن املدرسة الشيخيّ  ،ةالعرفانيّ 
عة عن وثانيًا هي متفرّ  رثُ اًل صغرية ليس هلا أتباع كُ أوّ ، املدارس األخرى اليت ما ذكرُت عناوينها هذه املدارس

 .هذه العناوين األربعةها إىل ر، مردّ هذه املدارس بشكٍل وبآخَ 
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حة د حسني كاشف الغطاء وهذه الطبعة اليت بني يدي وهي طبعٌة مصحّ ة املأوى( للشيخ حممّ جنّ هذا كتاب )
لنرى ماذا يقول الشيخ كاشف  159 الصفحة، يف للهجرة 1426هلدى الطبعة الثانية طبعة دار أنوار ا

ل مثل كتاب سليم بن قيس القرن األوّ طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر اإلسالم الغطاء _ 
ة ة التي عنيت بأحوال األئمّ كتب الشيع  بعدُه بل وإلى يومنا كلّ ومن بعدِه إلى القرن الحادي عشر وما 

ف كتاباً من ترجم لهم وألّ  صلوات اهلل عليهم أجمعين وكلّ يقة الزهراء هم الصدّ وأمّ اآلية الكبرى  وأبيهم
ها بعد رحلة أبيها تحقيقًا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة أنّ فيهم أطبقت كلمتهم تقريبًا أو 

ت بالباب ت عينها وتناثر قرطها وُعصر  ى احمرّ ها حتّ المصطفى ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدّ 
أخذ شعراء أهل البيت سالم اهلل  ، ثمّ جنينها وماتت وفي عضدها كالدملج سقطت ضلعها وأر  ى ُكسِ حتّ 

عليهم هذه القضايا والرزايا ونظموها في أشعارهم ومراثيهم وأرسلوها إرسال الُمسلَّم ات من الكميت 
املؤلّفون،  ،شعراء الشيعةأّن ؟ يقول ن يقول، ماذا يريد أ_ وإىل آخرهِ  د الحميري ودعبل الخزاعيوالسيّ 

يقة على الصدّ وهذه القضايا على وقوع هذه األحداث  كلماهتم  فقتتّ او أطبقت  ،عرب التأريخالعلماء، 
وجبات م الفجائع والفضائع وإن كانت في غاية الفضاعة والشناعة ومن تلك وكلّ  :، ويقول أيضاً الطاهرة

ولألذهاِن _  األمور كن أن تقع هذهيقول مّ العقل  زها _الوحشة والدهشة ولكن يمكن للعقل أن ُيجوّ 
ة الخالفة في قضيّ القوم قد اقترفوا  وال سيما أنّ أن يستسيغها ولألفكاِر أن تقبلها وتهضمها والوجدان 

مجيل، يقول أطبقت كلمات  يٌّ منطق _ هذا كالمٌ  أعظم وأفضع دُّ ع  من أهلِه ما ي ُ  وغصب المنصب اإللهيّ 
 وه مبا جرى من ظالمٍة ألم  تقرأميكنكم أن  ،هريًا أنا ما قرأته كلّ كث، وذكر كالمًا  شعرائهم ،كتبهم  ،الشيعة

نكار بيعة ة إوا يف قضيّ القوم فعل ها مكنة فإنّ احلسن واحلسني، ويقول وإن كانت هذه القضايا شنيعة لكنّ 
ة ضرب الزهراء ولكنَّ قضيّ  أسوأ من ذلك هو هكذا يقول، ولكن بعد ذلك يقول مباشرًة:الغدير ماهو 

القوم  ال ألنّ  ؟ _ملاذا قتنع به مشاعري _لُه عقلي وتويتقبّ  ا ال يكاد يقبلُه وجدانيها ممّ ولطم خدّ 
ة التي ركزتها والتقاليد الجاهليّ ة السجايا العربيّ  عون من هذه الجرأة العظيمة بل ألنّ جون ويتورّ يتحرّ 

 نّ ى أة أن ُتضرب المرأة أو ُتم د إليها يُد سوء حتّ تمنع بشدّ ة وزادتها تأييدًا وتأكيدًا الشريعة اإلسالميّ 
ة إذا ضرب المرأة الرجل كان في الجاهليّ  في بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السالم ما معناه أنّ 
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ة ، القضيّ مثاًل سرية عمر بن اخلطاب ناقرأ!! إذا هذا كالم منطقيّ هل _  يبقى ذلك عارًا في أعقابِه ونسله
 فهذا يقتضيكلمة   أن أناقش كل   ، إذا صار القرارفقط أعرض األقوال، أنا هنا ال أريد أن أناقش واضحة

نت يف برامج سابقة ، أنا بيّ ة واضحة، لكن القضيّ كثري وكتب كثرية  عدد طويل من الساعات وأمامي كالم
فاصيل كثرية وموجودة على شبكة وستجدون ت العلوي   إىل امللف  و  الفاطمي   ميكنكم أن ترجعوا إىل امللف  

فيديو وباألوديو وطباعًة موجودة ميكنكم أن تراجعوها، هو يقول أطبقت  بالات، موجودة نرتنت هذه امللفّ اإل
 عندنا أنّ الروايات واضحة  !!ة، هذه قضايا مزاجيّ ه هكذا مزاجًا مزاجه ال يقبل ذلكنّ ولككلمات الشيعة 

وإن كنُت ال  ت من الضرب قتلوها ضرباً، روايات عالية اإلسناد يف أوثق املصادرلَ تِ فاطمة ماتت من الضرب قُ 
يارات ، روايات عالية اإلسناد يف أوثق املصادر يف كامل الز السند ولكن هذا هو املنطق اجلارية أعبأ بقضيّ 

ليته ما وقع فيه،  الشيخ كاشف الغطاء ليقع يف مطبي  ، ومع ذلك يستمرّ فاطمة قُتلت ماتت من الضرب
ألمري املؤمنني بعد رجوعها من املسجد وقد  تاب الزهراءث عن عِ وهو يتحدّ  163 الصفحة، يف  شديدمطبٌّ 

وكلماتها مع أمير  ، ماذا يقول؟ _ونل وموجود أيضاً على موقع زهرائيّ ثُت عن هذا املوضوع بشكل مفصّ حتدّ 
ى خرجت عن ر حتّ التأثّ  رة أشدّ سجد وكانت ثائرة متأثّ مالمؤمنين عليه السالم ألقتها بعد رجوعها من ال

 ة عمرها _التي لم تخرج من حضيرتها مدّ  _ !!!فاطمة خرجت عن حدود اآلداب حدود اآلداب _
فاطمة خرجت من حدود  ،د حسنيفقط هنا خرجت فاطمة من حدود اآلداب، هنيئاً لك يا شيخ حممّ يعين 

نأيت حينما ل هو الذي قادُه إىل املطب الثاين، فاطمة ميزان، سرتون واحللقات القادمة األوّ  ، املطب  اآلداب!!
ابة فاطمة هي البوّ  ، ألنّ املظلمةات ات ستقودهم إىل املطبّ بن احلسن بني علماء الشيعة هذه املطبّ ة إىل احلجّ 

روا وتذكّ  يف احللقة املاضية روا احلديث الذي مرّ ( تذكّ لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بَِأنَّا قَدْ َطهُرَنا بوالََيتِكِإىل معرفة إمام زماننا، )

،  ال أعرفقل إينّ يا شيخ كاشف الغطاء ، ل قادُه إىل هذا املطب الثايناألوّ  ، املطبّ الشريفة نصوص زياراهتا
 ، ال أعرف وليس ذلك من عيبقل إينّ أنت ال تعرف جواهبا  كة واجهت، هذه إشكاليّ هذا هو العناد العلمي

ة منُذ أن ُخِلقت وإىل ريّ ، البش ال أعرفاإلنسان يقول بأينّ  هو يستكثر على أن يعيب نفسُه وليس بعيب أنّ 
، إن كان األسئلة ال نستطيع أن جنيب عليهاأكثر  ،األسئلة اليت تستطيع أن جتيب عليها هي األقليومنا هذا 

ر الفكر صارت مساحة األسئلة اجملهولة أكرب ر العلم وتطوّ ما تطوّ ة، وكلّ ة أو يف العلوم الدنيويّ يف العلوم الدينيّ 
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، تضيق مساحة األسئلة اليت العلم الدنيويّ  ، العلم الديينّ ر العلمما يتطوّ ، كلّ أضَيقومساحة األسئلة املعلومة 
، يستكثر أن  ال أعلم، قل إينّ األسئلة اليت ال نستطيع اإلجابة عليهاسع مساحة نستطيع أن جنيب عليها وتتّ 

ى ر حتّ التأثّ  رة أشدّ وكانت ثائرة متأثّ ث عن الزهراء هبذه الطريقة _ يقول هذا ولكن ال يستكثر أن يتحدّ 
 ،د، هذا الرتدّ وبعد ذلك يرجع ة عمرها _التي لم تخرج من حضيرتها مدّ  خرجت عن حدود اآلداب

_ هو يريد  ة قنفذا قضيّ وأمّ _  يقول 164 الصفحة، يف ة العلماء بني التنزيل والتأويلهذه حري  ،هذه احلرية
عمر قد  ألنّ  لم يصادر أموالُه _ عمر _ أنّ  _ الرجل نّ أو ة قنفذ ا قضيّ وأمّ  ة _عمر من القضيّ  ئر  ب َ أن ي ُ 

يم بن قيس لَ ؟ أمري املؤمنني يف كتاب سُ ، ملاذا قنفذاله وهذا مذكور يف كتب التأريخ إاّل عمّ  صادر أموال كل  
ة قنفذ ا قضيّ وأمّ  ة معروفة _قضيّ  ه ضرب فاطمة ألنّ يبكي حني يذكر هذه احلادثة يقول: هذا إكراماً منه ألنّ 

 _أمري املؤمنني_وأمرائه وقول اإلمام لم يصادر أموالُه كما صنع مع سائر والته  يعين عمر_الرجل _ نّ وأ
فال  _أفهم ال ال متنع، هل هي لعبة؟!هنا و هناك متنع  قضّية مزاجّية؟!هي _ عُ ه شكر له ضربته فال أمن  أنّ 

 ،قول أطبقت كلمات الشيعةالبداية ت، يف إىل آخر الكالم ه ضربها بسوطه من وراء الرداء _أمنع من أنّ 
ة اخلروج عن حدود اآلداب تركها ا قضيّ ، أمّ اذا يقول، حاول أن يرق ع هذا صاحب احلاشية احتار مهو حّت 
ة اخلروج عن حدود اآلداب ، لكن قضيّ الرتقيع احلوزويّ عه على طريقة ن يرقّ ة الكالم حاول أ، بقيّ عرق  هذه ال تُ 
ا خرجت عن تقول عن فاطمة بأنّ أّواًل !! ع هذهع كيف ترقّ ال ترقّ ة قضيّ  ،عيرقّ  ِلو  عنها، ِل يعرتضسكت 

 : وشعراء أطبقت كلماهتم، اللطيفة يقولخون ، من جهة تقول علماء ومؤرّ ط، هذا هو التخب  حدود اآلداب
ًا يعين تسعون ريبتقو ة فقون على هذه القضيّ حتقيقًا يعين مئة باملئة هم متّ أطبقت كلمتهم تقريبًا أو تحقيقًا _

 بعد ذلك يقول:_الطاهرة أطبقت كلمتهم تقريبًا أو تحقيقًا في ذكر مصائب تلك البضعة _ يف املئة
ة قضيّ  ت، هذه ليسةة مزاجيّ قضيّ  ا ال يكاد يقبلُه وجداني _ممّ ها ة ضرب الزهراء ولطم خدّ ولكن قضيّ 

، ومن جهة ا هو وجدان ال حيكم الوجدان هكذالو أردنا أن حنكم بالوجدان مبة ة الوجدانيّ القضيّ  ،ةوجدانيّ 
قنفذ ضرب  ا خرجت من حدود اآلداب وترجع فتوافق على أنّ احلسن واحلسني بأنّ  سيء ألم  ثانية هكذا تُ 

د يف حالة الرتدّ  ، هذه حالةئيرب  ، طبعًا هو يريد أن حدة الكتاب الذي ذكر هذا ذكر هذاة واوالقصّ  ،فاطمة
 .ة الوالية موجودة واضحة يف كتب علمائناد يف قضيّ الرتدّ ة الرباءة وحالة قضيّ 
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ة من هذه العقليّ  ،ة موجودةعقليّ  ،بناء فكريّ بل هو ة أبعد من كلمة القضيّ  هذا كتابُه )أصُل الشيعة وأصوهلا(،
اب علم الرجال على فكر ب حَ ة جاءتنا حينما فُتِ ، هذه العقليّ املخالفجاءت من اخرتاق الفكر  أين جاءت؟

أصل الشيعة وأصوهلا( للشيخ كاشف الغطاء الذي قرأت منه يف احللقات املاضية  أهل البيت، هذا كتاب )
، اليت جعلها إمامنا الرضا يف الرواية اليت قرأهتا على  وزنالرجعة وال يعطيها أي  بعقيدة  ه ال يعبأكيف أنّ 

رجعة ، من آمن بالاملؤمن احلقّ ا من أوصاف وشرائط للشيخ الصدوق من أنّ  ةمسامعكم من صفات الشيع
 47 يف الصفحة 2008الطبعة اخلامسة سة األعلمي أصل الشيعة وأصوهلا( مؤسّ )، مؤمٌن حق ًا ومن شيعتنا

 سلمان وعن أيب ذر،امِه، يعين عن عن شيعة عليي يف أيّ  ث فيها النب  بعد أن يشري إىل األحاديث اليت حتدّ 
 ي ال أحسُب أنّ إنّ : يقول ،الكالم أنا ال أستطيع أن اقرأ كل   ،يشري إىل هذه األحاديث هو يقول بعد ذلك

ة من المسلمين ولهم المنصف يستطيع أن ينكر ظهور تلك األحاديث وأمثالها في إرادة جماعٍة خاصّ 
عن  _ميتازون هبذه النسبةيمتازون بها _ _ يف كتب املخالفنيعليٌّ وشيعته موجود حّت ة بعلّي _نسبٌة خاصّ 

هو  عليًَّا فضاًل عن وجود من يبغضه _ من ال يحبّ فيهم ذلك اليوم سائر المسلمين الذين لم يكن 
ال ،  منافقث ال يبغضك إاّل اليت تتحدّ  يف ذلك اليوم وأحاديث النب  ال يوجد أحد يبغض علي ًا ينفي يقول 
؟!، ون علي اً واملنافقون هل كانوا حيبّ  ،عليّ  ا نبور أوالدنا حببّ هم يقولون كنّ ، والصحابة  ابن زنايبغضك إاّل 

يعين _لم ي  تَِّسُموا بتلك السمةاآلخرين من الصحابة وهم األكثر الذين  وال أقول إنّ  : يف الكالمويستمرّ 
 ومعاذ اهلل _ بإرشادِه كاّل ى اهلل عليه وآله ولم يأخذوا صلّ  _ وقد خالفوا النبيَّ بسمة شيعة عليي 

مثل  الناجني من أصحاب النب   واألحاديث املوجودة عند القوم أنّ ت ارتدّ  ةاألمّ  واألحاديث اليت تقول بأنّ 
 لمن من الصحابة وهم األكثر الذين اآلخري وال أقول إنّ  يف البخاري ومسلم يف صحاحهم _مهل النعم 

 اهلل أنّ ومعاذ  ولم يأخذوا بإرشادِه كاّل  موسلّ  اهلل عليه وآلهى صلّ  وقد خالفوا النبيَّ  ي  تَِّسُموا بتلك السمة
هم ومن تلك الكلمات لم يسمعها كلّ  ُيظ نَّ بهم ذلك وهم خيرُة من على وجه األرض يومئٍذ ولكن لعلّ 

الكرام أسمى من أن  وصحابة النبي  _ يعين كان أثول _  سمع بعضها لم يتلفت إلى المقصود منها
ل مَّا ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار  ثمّ  يف حديثِه: _ ويستمرّ  تحلق إلى أوج مقامهم بغاة األوهام

كرهت أن  قريشًا  ه أو ألنّ ا لصغر سنّ القرار ورأى جمٌع من الصحابة أن ال تكون الخالفة لعليٍّ إمّ 
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ة والخالفة إليهم يضعونها حيث شاءوا أو ألموٍر النبوّ  لبني هاشم زعمًا منهم أنّ ة والخالفة تجتمع النبوّ 
 وحين رأى المتخل ف ين _ _، يف هذه الطبعة مكتوب إىل أن يقول _ أخرى لسنا بصدد البحث عنها

ه هو الكالم كلّ  وحين رأى الخليفتين _ _ يف الُنسخ القدمية أنا قرأهتا يبدو أن أحداً حر ف هذه الكلمة وإاّل 
فان عن أمر رسول اهلل يعين أبا بكر وعمر هم متخلّ  الذي حاول التحريف يريد أن يقول بأنّ ، هذا خطأ

، هذا وجد  حنُن هكذا جتري األمور عندنالِه إىل آخرِه خطأ يف خطأ ه من أوّ هو الكالم كلّ  ةحر ف كلمة واحد
له إىل ه حتريف من أوّ م كلّ ، الكاله خطأ يف خطأفها والكالم الباقي كلّ كلمة خليفتني حتتاج إىل تغيري فحرّ 

 العبارة حّت  _ل والثاني أعني الخليفة األوّ  فني _مكتوب هنا املتخلّ  وحين رأى الخليفتين _آخرِه _ 
وحين رأى  _ كما قلت قبل قليل أنا قرأهتا  ،ل والثاينفني أعين اخلليفة األوّ ال يقول وحني رأى املتخلّ واضحة 

؟ أمري املؤمنني، يعين الفاعل هنا أمري املؤمنني َمن الذي رأىل والثاني _ الخليفتين أعني الخليفة األوّ 
 املؤمنني الصفحات _ وحني رأى أمريُ  كل  ، أنا ال أستطيع أن أقرأ  ماخلليفتني مفعول به حبسب السياق املتقد  و 

هيز الجنود وتج أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد ب ذالنتبهوا لكالمِه _ إ؟ اخلليفتني ماذا يفعالن
ًا له محافظًة على اإلسالم ا يراه حقّ وا بايع وسالم وأغضى عمّ وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدّ 

تهم األولى وبقي شيعته منضوين تحت جناحه ق كلمته ويعود الناس إلى جاهليّ وحدته وتتفرّ ع أن تتصدّ 
يجري على اإلسالم كان  للظهور ألنّ ع يومئٍذ مجال لتشيّ تنيرين بمصباحه ولم يكن للشيعة واومس

متنع معاوية عن البيعة لعليٍّ إ ن الرشد من الغيمن الباطل وتبيّ  ز الحقّ ى إذا تميّ ة حتّ مناهجه القويّ 
 ل والثاينه يف زمان اخلليفة األوّ _ يعين أنّ ى قُتل أكثرهم حتّ ة الصحابة إلى عليٍّ بقيّ  نظمّ ين إوحاربُه في صفّ 

ب ذال أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع : صرحية هكذااألمور كانت واضحة و 
_ ة اإلسالم كان يجري على مناهجه القويّ  ألنّ  !!_هذا هو الكالم _ واالفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدّ 

يوافق !! هل هذا هل هذا يوافق حديث أهل البيت ، الرشد من الغي؟ حني امتنع معاوية عن البيعةمت تبنّي 
، ومن هنا تعرفون ملاذا دائمًا يوصي العلماء كتاب أصل الشيعة وأصوهلاالى هذا  يسمّ فكر أهل البيت حّت 

 ذا، هناك طبعات كثرية هلا الكتاب وفهموه أم ِل يقرأوهو ، هل قرأ؟ ال أدريملاذا ،الكتاب واملراجع هبذا
سؤال عن الد منهم يكتبون يوصون حينما يكون ه األسئلة إىل مكاتب املراجع العديالكتاب ودائماً حني توجّ 
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ه هذا كلّ : 51الصفحة ، إىل أن يقول يف إىل هذا الكتابعون الناس عقائد الشيعة عن أصول الشيعة يُرجِ 
كانوا   صحابة النب   وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها _ والناس قريبو عهٍد بالنبي  

وما   والناس قريبو عهٍد بالنبيّ  هذه األمور جرت _ _ كل  ه هذا كلّ متجافني عن زخارف الدنيا وشهواهتا _
ومن ذلك اليوم _  52 الصفحةإىل أن يقول يف  كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها _
لين وكانت مجتمعًة في الخلفاء األوّ  ةة عن الدينيّ أعني يوم خالفة معاوية ويزيد انفصلت السلطة المدنيّ 

ه ليس أنّ فكان الخليفة يقبض على أحدهما باليمين وعلى اآلخر بالشمال ولكن من عهد معاوية عرفوا 
ت األمور، هذا هو الفكر الصحيح!! هذه هي أصول من عهد معاوية تغريّ  من الديِن على شيء _

هنا يف  هذا التفكري وهذا التفكري املوجود أال تالحظون أنّ  ؟!!الشيعة!! ملاذًا إذًا هذا اإلهتمام هبذا الكتاب
 ،، وهذا املكتوبفاطمة تقود ملثل هذا الكالم العثرة حبق   ،فاطمة ة املأوى تفكري واحد، هذه العثرات حبق  جنّ 

أستطيع أن ين ال لكنّ ًا واهلل عندي من التفاصيل ومن املعلومات الكثرية جدّ  ،غري املكتوب أسوأ وأسوأ بكثري
، والذين ال ذه الكتب وسُتَكذ ب هذه احلقائق، أنا اآلن أقرأ من هًا عليهايّ ين ال أملُك دلياًل حسّ أتناوهلا ألنّ 

ات ستبدأ عمليّ  ،ال ينطلي عليهم التكذيب ،عليهم التكذيب يستطيعون التكذيب يواجهون أناسًا ال ميرّ 
 حالٍ  أي   الوقت غري مناسب وعلى) أنّ  ة الواهيةالشيطانيّ ة يّ أو احلجج العنكبوت ل هذه الرتقيعاتأوّ و الرتقيع 

يعين هذه الكلمة منتشرة ة هذه األوراق ونكشف هذه األوراق ويف هذه املدّ  منسل  نا وال جيوز أن هؤالء علماؤ 
، وأين أنت اتومن مثل هذه الكلم (غسيلنا الوسخ بني الناسعلى األلسنة من وسائل اإلعالم أن ال ننشر 

 من فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها.م القائل ها املتكلّ أيّ 

( هذه الطبعة طبعة فدٌك يف التأريخد باقر الصدر كتاب )د حممّ السيّ ر ملرجٍع من مراجعنا أذهب إىل كتاٍب آخَ 
جلنة التحقيق  عداد وحتقيقاملطبعة شريعة قم، إ 1427د باقر الصدر سنة د حممّ قة يف مؤمتر عن السيّ حمقّ 
 ة كأنّ من هذا الكتاب وهو يكتُب مناجاة أدبيّ  19 الصفحةعة للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر، يف التاب

هكذا  د _ي العظيمة يا مبادئ محمّ يا روح أمّ  ها خدجية _ناجي يف هذا املقطع من مناجاهتا أم  الزهراء تُ 
  الرجل الذي هجم  عليِك _ إنّ  حقائق _ يشري إىل ه يف هذه املناجاةولكنّ عليها  تناجي الزهراء صلوات اهلل

مركزًا لدعوته قد  الذي أقامُه النبيُّ  يّ الرجل الذي هجم عليِك في بيتِك المكّ  إنّ  _ها ا ختاطب أم  كأنّ 
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، شيء قاَرب أن أو كاد يعين ِل يشعلها هجم على آل ُمح مٍَّد في دارهم وأشعل النار فيها أو كاد _
ة ستكون يف املستقبل ميكن أن ليس قضيّ  تأرُييٌّ  ثٌ ِل يشعل النار، هو حدَ  أوا أشعل النار غريب هو إمّ 

الرجل الذي  إنّ  ه أشعل النار وانتهى املوضوع _، معروفة أنّ وانتهتت ثَ ة حدَ قضيّ  ،تكون ميكن أن ال تكون
تناجي املسلمني ويؤذيهم وهنا هي تناجي، عمر كان يهاجم  _ باعتبار يذكرون يف التأريخ أنّ هجم عليِك 

ولكن الكالم هنا ملاذا هذا  ،د باقر الصدرد الشهيد حممّ كتبه السيّ   يف حديٍث أديبي ها تناجي أمّ  مبادئ النبّ 
ة  على األبعاد التأرُييّ د بني التنزيل والتأويل وتنعكس حّت ة الرتدّ قضيّ  وأشعل النار فيها أو كاد _ _ دالرتدّ 

اً تأخذ لباسًا عقائديّ  ة ترتبط باجلانب العقائديّ القضايا التأرُييّ من ، هناك جمموعة املرتبطة باجلانب العقائديّ 
ناشئ من  د، فهذا الرتدّ لتها هذه األحداثومن مج ة حمضةة حمضة أو عسكريّ ة سياسيّ ليست أحداث تأرُييّ 

 الذي أقامُه النبيّ  يّ الرجل الذي هجم عليِك في بيتِك المكّ  إنّ  _احلرية ما بني مرحلة التنزيل والتأويل 
 .نقاط مركزاً لدعوته قد هجم على آل ُمح مٍَّد في دارهم وأشعل النار فيها أو كاد ... _

سيرة الخليفة وأصحابِه  يقول: سرية اخلليفة وأصحابِه، ث عنوهو يتحدّ  74 الصفحةنفس الكالم جنده يف 
د بحرق بيتِه هدّ  د_هدّ نت فاطمة فيه _د بحرق بيتِه وإن كاعمر هدّ  ة أنّ التي بلغت من الشدّ مع عليٍّ 

ليس لهم حرمة تمنعهم عن أن فاطمة وغير فاطمة من آلها  وإن كانت فاطمة فيه ومعنى هذا إعالن أنّ 
أمر الناس بقتلِه يف  _ سار عليها مع سعد بن عبادة حين أمر الناس بقتله التيمعهم نفس الطريقة  خذيتّ 

 ختبأ له ورماه بسهم فقتله وقالوا بأنّ بن شعبة، إقتله املغرية  ،إىل الشام وقتلوه فيَ  بعد ذلك نُ وإاّل السقيفة 
، أنا فقط هتديد د بحرق بيتِه وإن كانت فاطمة فيه _عمر هدّ  أنّ ، الكالم هنا _حالٍ  قتلته، على أي   اجلنّ 

عون ضون ويرقّ رت عسي، د الصدر رضوان اهلل تعاىل عليهني للسيّ قطعًا هناك الكثري من احملبّ ، أسأل سؤال
أو  د باقر الصدرد حممّ  أكتب كتابًا عن السيّ ، لكن أقول لو أينّ أنقل النصوص مثلما هي، أنا هنا ويقولون

د د حممّ جاءوا إىل بيت السيّ البعثيني  وأقول بأنّ ث يف برنامج نرتنت أو أحتدّ أكتب مقااًل يف صحيفة على اإل
د أال أال يعرتضون؟! عائلة السيّ  باحلديث ستمر  بعد ذلك أ ثّ  ،توأسكُ باإلعدام دوه باقر الصدر وهدّ 

، أو يقولون هذا ، يقولون هذا تزوير للتأريخد أال يعرتضون؟ تالمذة السيّ ضونرت عد أال يالسيّ  و، حمبّ تعرتض
د الصدر يؤمن السيّ  فاطمة، أنا ال أقول بأنّ ملاذا حني يكون الكالم عن  ،دة السيّ ملظلوميّ انتقاص وتضييع 
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ر مبا يف كتايب أو مبا أقوله تتأثّ بل قلب  يف ر مباالناس ال تتأثّ  ث عن كتب ألنّ أنا أحتدّ ة أو ال يؤمن باملظلوميّ 
قة سو  املعلومة امل ناس من املعلومة املطروحة،الة ل عقليّ ، تتشك  اإلعالم، ما أمحلُه يف قلب هذا يل وسائلعرب 

، أليس هذا انتقاص د الصدر هبذه الطريقةالعقيدة، حينما يكتب السيّ ل ة وتشكّ ل العقليّ للناس هي اليت تشك  
، ولكن املوجود يف كتابِه هو هذا ، هذا شيء ال أعلمهال أدري ةا هو يعتقد بتمام املظلوميّ ، رمبّ اتهمن مظلوميّ 

  د بحرق بيتِه وإنعمر هدّ  أنّ _ وهنا نفس الكالم  وأشعل النار فيها أو كاد _ _19 الصفحةهنا يف 
من العلماء يقفون عند الكثري  ، والغريب أنّ ، إن فاطمة فيه قال وإنهذه عبارة وإن كانت فاطمة فيه _

 ة بعد هذه الكلمة ملاذا ال أدري، هذا السؤال منطقيّ يّ ال أدري ملاذا؟ هناك حساسّ  ،وال يكملونهذه الكلمة 
ت دُه باإلعدام وأسكُ هدّ  اً شخصر الصدر د باقد حممّ لسيّ صّدام بعث ل بأنّ حينما اآلن أقول  أو غري منطقيّ 

، ملاذا مثاًل اآلن لو د الصدروإىل آخرِه وحنُن نعلم ما جرى على السيّ  ذىأر ما جرى عليه من أِل و وال أذكُ 
السعودي العريفي َلم ا أهان يف  ايب، حني هذا الوه؟ هذه مشكلةملاذا ،املطلب سيثور الثائروننتقد هذا أ

 زنا،ضوا لرمو ال نقبل من هؤالء النواصب أن يتعرّ  ثارت الثائرة وهذا أمٌر حسن حنن السيستايند خطبِه السيّ 
نا ال نقبل من كما أنّ ضوا لرموزنا  ال نقبل من النواصب أن يتعرّ  ،صغرية ،ة رموز كبريةالرموز الشيعيّ  ،هؤالء رموز
ض من رموزنا الال شيء بالقياس كون التعرّ رموز ال شيء إذا قسناهم بأهل البيت أن يكانوا فهم رموزنا أي ًا  

كذلك ضون لعلمائنا وملراجعنا  النواصب يتعرّ  أنّ ، مثلما حنُن ما نقبل ضوا إىل أهل البيتإىل أهل البيت إذا تعرّ 
، أو ال يكتبون بالشكل الكامل، أو يقطعون احلقائق، وكالء  علماءنا ينتقصون من أهل البيتال نقبل أنّ 

ة يف الكويت من الوهابيني من بعد ذلك مبدّ  ،ثوا يف وسائل اإلعالميف الكويت خرجوا وحتدّ د السيستاين السيّ 
، من الذي منع هذه ٍب هابط وثارت ثائرة الشيعة يف الكويت وخرجوا مظاهراتو ة بأسلض لإلمام احلجّ تعرّ 

حتت عنوان املظاهرات  ، منعوا الناس من اخلروج يفون يعرفونوالكويتيّ  ،د السيستاينوكالء السيّ املظاهرات؟ 
د السيستاين عن السيّ موقفهم يف الدفاع  د السيستاين؟ ال أقول إنّ ِل يسكتوا حني ُسب  السيّ فتنة، ملاذا درئاً لل

ولكن ال نقبل  الرموز الشيعّية حنُن ندافع عن، ، الدفاع عن مراجعنا هذا جزء من واجباتناموقف خاطئ أبداً 
ة يف إشكاليّ  ،ة موجودةة، هذه إشكاليّ تكون سببًا يف اإلساءة إىل الرموز احلقيقيّ أن ة أيضًا من الرموز الشيعيّ 

د السيستاين يف الكويت ة نفس وكالء السيّ ، ملاذا حني يكون الكالم دفاعًا عن اإلمام احلجّ الواقع الشيعيّ 
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د حسني فضل وبدأ حممّ ا يف قم كنّ   ر حينما، أنا أتذكّ درئاً للفتنة ،ونة يعرفها الكويتيّ منعوا الناس، وهذه القضيّ 
أن مجع من طلبة احلوزة يف قم أرادوا املعادية ألهل البيت كان هناك و يطرح أطروحاته املنافية ألهل البيت اهلل 

 حممد رضا د؟ املرجع األكرب يف قم السيّ ، من الذي منعهمرفضهمعن و وا عن رأيهم ُيرجوا مظاهرة يعربّ 
ج بني رَ خَ  ولكن أوالدهُ  أو حنُن ال ندري هل هو منعهم درئاً للفتنة،منعهم أيضاً حتت هذا العنوان  ايكاينلبالكُ 

ام األخرية حلياتِه والرجل كان كبري ام هي األيّ ه كانت تلك األيّ يكاين منع هذا األمر، ألنّ اد الكلبالسيّ  الناس أنّ 
درئاً  عنوان؟ حتت أي  ت املظاهرات ن بالنتيجة ُمنعَ من أوالدِه لكأو هل خرج هذا املنع منه فعاًل  ،يف السنّ 

 ملاذا دائماً فتنة؟ ،ال تكون القضايا يف الدفاع عن أهل البيت ليست بفتنةمت  ، ال أدريللفتنة

صحيٌح إنَّ اإلسالم  ؟ _د باقر الصدرد حممّ ماذا يقول السيّ  39 الصفحةيف نفس كتاب فدك يف التأريخ يف 
الخير وجميع نواحيها مزدهرة  قة بمعانيصلة والحياة متدفّ كان مهيمنًا والفتوحات متّ ام الخليفتين  في أيّ 

فق فق مع كالم أهل البيت؟ هل يتّ هذا الكالم يتّ  هل _ الشامل واللون القرآني المشعّ  نبعاث الروحيّ باإل
نصوص الزيارات فق مع يف نج البالغة؟ هل يتّ فق مع كلمات أمري املؤمنني ؟ هل يتّ ةمع اخلطبة الشقشقيّ 

ام الخليفتين كان مهيمنًا والفتوحات صحيٌح إنَّ اإلسالم في أيّ  هذا؟ _ ؟ أي  كالمٍ الواردة عن األئّمة
 _هذا الكالم إىل أن يقول يف آخر الصفحة مثل يف ويستمرّ قة بمعاني الخير _ صلة والحياة متدفّ متّ 

الحاكمة  ةللخالف بالمرصاد كانوا  أصحاب عليّ رجاالت الحزب المعارض وأعني به  ونعلُم أيضًا أنّ 
مت كان  ه للون الحكم حينذاك كفياًل بأن يقلب الدنيا رأسًا على عقب _وكان أي زلل وانحراف مشوّ 

وت أمري املؤمنني؟ الغريب هذه ن؟ أليس هذا قثشيٍء يتحدّ  ي قريش عن أي  نمَ ، دعاء صَ ؟!هذا موجوداً 
؟ هذه يؤتى هبا من الفكر املخالف ألهل من أين يؤتى هبا، هذه القضايا أدريملعاين من أين يأتون هبا ال ا

واللون _ قة بمعاني الخيروالحياة متدفّ  ؟ _عنٌي أو أثر يف روايات أهل البيت هل هلذه املعاين وإاّل البيت 

هذه  ،تة ارتدّ األمّ  ( وأنّ وَحَرَّفُوا آيَاتِ الُقرآن؟ ودعاء صنمي قريش ) مكان هذايف أي   _ المشعّ  القرآنيّ 

 موجودة. املخالفني يف كتب يف أحاديث أهل البيت بل حّت  معاين واضحة
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 قبل _ مرّ  ميراثهن من شيء خاصمن أبا بكر في هنّ أنّ  ولم يؤثر عن نساء النبي  يقول:  53 الصفحةيف 
ين هو ، أنا الذي يهمّ الكتابة يف هذا ع املعاين التأرُييّ حال، أنا ال أريد أن أتتبّ  ، على أيّ قليل الكالم

( وبني عنوان احللقة واضح )الزهراء بني علماء الشيعة ألنّ  اقة بالزهراء صلوات اهلل وسالمه عليهاملضامني املتعلّ 
 .الكبار الكبار

ام احلصار( الشهيد الصدر سنوات احملنة وأيّ الكتاب ) هذا أقرأ هذا الكتاب، لذلك أنا ال أستغرب حني
ام ام حمنتِه وكان يعيش معه يف بيته يف أيّ د الصدر يف أيّ رضا النعماين الذي كان مرافقًا للسيّ د الشيخ حممّ 

ميالدي املطبعة  1997هجري ،  1417وهذه الطبعة الطبعة الثانية  305 الصفحة، من كتابه احلصار
عب العراقي: هُه للشيف البيان الذي وجّ  305 الصفحةماذا يقول يف  ،305،  304 الصفحة، مساعيليانإ

المعركة ليست بين الشيعة  إنّ  عليٍّ والحسين وأبناء أبي بكر وعمر ءولها لكم يا أبناقوأريد أن أ
والذي كان يقوم على أساس اإلسالم الخلفاء الراشدون  لهُ مثّ الذي  يّ الحكم السنّ  إنّ  يّ والحكم السنّ 

ل أبي ة تحت لواء الخليفة األوّ الردّ ًا في حروب إذ حارب جنديّ حمل علي  السيف للدفاع عنه والعدل 
علي ًا قاتل حتت لواء أيب بكر يف حروب  ة هذا الكالم أنّ ، يف كتبنا الشيعيّ واهلل ما موجود هذا الكالم بكر _

 مثل الصحاح ،ة املعروفةوكتب السنّ ما موجود هذا يف كتب الشيعة  ،واهلِل ليس له ال عني وال أثرة الردّ 
الطربي أيضًا ما موجود فيه هذا الكالم، هذا الكالم أنا ِل أجد له  ،كتب التأريخ  ،صحيح البخاري ومسلم

ة املصادر يّ ة ليس فيها هذا الكالم، يف الكتب السن ّ الكتب الشيعيّ أنا  مطمئنٌّ  ،مصدرًا ال يف كتب الشيعة
، ال أدري هذا الكالمصيلها ليس موجود فيها لع عليها وعلى تفا مطّ ألينّ  الرئيسة أيضًا أنا مطمئنّ املعروفة 

الذي ذكرُه الشيخ  د الصدر رمحة اهلل عليه، ولكن هذا الكالم من نفس نسق الكالم من أين جاء به السيّ 
، فدك يف التأريخ كتبُه فدك يف التأريخد يف كتاب كاشف الغطاء ومن نفس نسق  الكالم الذي ذكرُه السيّ 

 قبل أن يكمل العشرين حّت ام حياتِه ، فدك يف أوائل أيّ حياتهِ  امد يف أوائل حياتِه وهذا البيان يف آخر أيّ السيّ 
هذه احلادثة غري موجودة،  ام حياتِه والكالم هنا أسوأ ألنّ ني كما هو املعروف وهذا البيان يف آخر أيّ من السنّ 

، شبيه هذا الكالم موجود يف كتب أنا ما قرأته يف مكان ؟ مثل هذا الكالمم أين موجودمثل هذا الكال
نسجام فيما بني ة وعن التعاون واإلثون عن اللون املشرق للحياة اإلسالميّ يتحدّ اإلخوانيني يف كتب القطبيني 
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م يقاتل بعضهم حتت راية البعض مثل هذا الكالم، كالم تسطري، هذا موجود يف  أهل البيت والصحابة وأنّ 
أال ترون يا  _ ملثل هذا الكالم  يف كتب أهل البيت ال وجودكتب اإلخوانيني يف كتب القطبيني وإاّل 

؟ مت دافع عنها عمر ة التي دافع عنها علي  وعمر معًا _هم أسقطوا الشعائر الدينيّ أوالدي وإخواني أنّ 
 ؟ملاذا ال نقرأ أحاديث أهل البيت ، مت دافع عنها؟دحُ يوم أُ  ، حني فرّ اً من خيربحني رجع فارّ 

، كتاب ة يف اإلقتصادة إسالميّ ل نظريّ الكتاب الذي يشكّ قتصادنا( ولذلك هذا يقودنا إىل كتاب )إ
ذكر  34 الصفحةيف دار التعارف للمطبوعات  (قتصادنا)إمة، هذا كتاب وهو ذكر يف املقدّ  (إقتصادنا)

ف نفسه طة من المؤل  ال يجب أن تكون مستنب   ض في الكتابة التي تُعر  اآلراء الفقهيّ  _ د الصدرالسيّ 
ة ما الصفة العامّ وإنّ اجتهاد الكاتب في المسألة ة تخالف من الناحية الفقهيّ بل قد يعرض الكتاب آلراء 

_ يعين آراء هلا قيمة  رها في تلك اآلراء هي أن تكون نتيجًة الجتهاد أحد المجتهدينظ توفّ التي لوحِ 
، فهو هنا يبين الجتهاد أحد اجملتهدينولكن هي أن تكون نتيجة ا لرأي الكاتب ة ال تكون موافقة رمبّ شرعيّ 
، من هم هؤالء اجملتهدون جتهادِه وعلى آراء جمتهدين آَخرينة على جزء من آرائِه اليت توافق اة اإلسالميّ النظريّ 

قتصاد حبسب ة يف اإلة اإلسالميّ ل النظريّ د باقر الصدر يف كتاب اقتصادنا وشكّ د حممّ الذين نقل عنهم السيّ 
رقام الصفحات اليت نقل فيها عن خمالفي أهل البيت وبالذات  الكتاب، سأذكر لكم أ حصفّ ما يقول؟ إذا نت

دي عن اجلميع وعن املاور عن األحناف عن املذهب احلنفي عن البخاري وعن سنن أيب داوود  نقل كثرياً 
قط ف ،ستقصاء الدقيق، هناك أكثر من هذاوهذا ليس على حنو اإلقرأ لكم أرقام الصفحات أ، سوف نقل

 ،الطبعة السادسة عشربريوت لبنان  والطبعة هذه هي دار التعارف للمطبوعات ،أذكر لكم أرقام الصفحات
د الصدر السيّ  املضامني اليت نقلها حّت  تتب أنا كِل يذكر فيها سنة الطباعة، أذكر لكم أرقام الصفحات وإاّل 

 .ا حيتاج إىل وقت طويللكن هذ

،  466،  465،  462،  459،  458،  456،  450، 449، 446، 445،  443 ) الصفحة
ل من الكتاب القسم األوّ  ألنّ  443 من ابدأن ( 500و  499،  498،  479،  475،  474،  467

،  505،  502،   501بدأ ينقل عنهم ) ة ة اإلسالميّ يكتب النظريّ ة َلم ا بدأ ة والرأمساليّ يناقش فيه املاركسيّ 
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510  ،511  ،512  ،514  ،517  ،523  ،535  ،543  ،576  ،578  ،579  ،589  ،
601  ،603  ،604  ،605  ،606  ،612  ،642  ،643  ،686  ،687  ،688  ،714  ،
ا ستقصاء الدقيق، هناك مواطن كثرية أعرضُت عنها وإنّ قلت قبل قليل هذا ليس على حنو اإل، ( وكما  727

عنهم باإلمام يف ، وطبعًا التعبري ريد أن يستقصي املطلب سيجد أكثر من هذا بكثرييُ الذي  ،هذه ناذج
هذا شيء موجود على طول الكتاب، أنا أقول  ،تنا وعنهم عن أئمّ ة يعرّب الصيغة التعبرييّ  بعض األحيان بنفس

ؤمنني اخلالفة يف الشورى على أمري امل َلم ا ُعرضَ حينما نعرف وهذا األمر موجود يف كتب املخالفني ويف كتبنا 
ما ه ة األمور ال يسري بسريهتما لكنّ يسري بسرية الشيخني وكان بإمكانه أن يوافق وحني ميسك بأزمّ  ة وأنّ العمريّ 

ك ، إذا كان اإلمام يرفض سرية الرجلني ملاذا نأيت نتمسّ الشبهة من طريق إىل أذهان الناس أراد أن جيعل هلذه
ك بالذيول؟ أمري ث ونتمسّ ه نتشبّ ، ملاذا نتشبّ ، األمري رفض األصلرية الرجلنيك بسبأقوال وبسرية من يتمسّ 

ما ويُقال  قتصاد اإلسالميّ ة يف اإلب على هذا نظريّ ك بالذيول؟ وترتتّ املؤمنني رفض الرأس أساسًا ملاذا نتمسّ 
البعض اآلخر،  ، هذا هو منطق أهل البيت تالحظون األشياء بعضها يشدّ يقال من الكالم الطويل العريض

 وشيء يفتح .. ،ي إىل غريهِ يؤدّ  ،ي إىل هذاالكالم هناك يؤدّ 

مة أنا ما عندي تعليق ون يف املقدّ إذا تقرأ ،كتاب مهمّ ، فهو  (يف اإلسالم ويبَ الالرَ البنك  لو ذهبنا إىل )حّت 
موجود يف  ،هذا البحث ُقد م لبيت التمويل الكوييت مة إشارة واضحة أنّ فقط هذه النقطة أقوهلا يف املقدّ 

هذا البحث  مة أنّ ومكتوب يف املقدّ  ،ةالقضيّ أليف هذا الكتاب يعرفون هذه ة تمة والذين يعرفون قصّ املقدّ 
؟ هو بنك تابع كويتيني بيت التمويل الكوييت ملنسألوا ال، أنا أقول إد لبيت التمويل الكوييتمُه السيّ قدّ 

مشاريع اإلخوان يف  ،فون هذه األموال يف مشاريعهميوظّ واإلخوان املسلمون يف الكويت سلمني لإلخوان امل
يف اإلسالم كتاب ُقد م لبنك التمويل الكوييت،  ربويالال من، هذا البنك مع من وضدّ الكويت معروفة 

، اهلل وسالمه عليها، والبداية تكون من عند فاطمة صلوات ي إىل شيءهذه األشياء شيء يؤدّ  مقصودي أنّ 
د الصدر ة السيّ د الصدر وأعرض فيه نظريّ السيّ هنا أقول: لو أريد أن أكتب كتابًا عن لذلك أقول أنا أسأل 

ومن كتب شبل العيسمي ومن التقرير وأنقل من كتب ميشيل عفلق  مثاًل يف السياسة يف املشروع السياسيّ 
د باقر د حممّ من هؤالء يف بيان املشروع السياسي للسيّ السياسي للمؤمتر القطر الثامن حلزب البعث وأنقل 
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ملاذا؟ سؤال  ،راد أن يكتب مشروع لدين أهل البيت يؤتى بأقوال أعدائهم؟ ملاذا حني يُ ذلك ميّن الصدر يُقبل 
د باقر الصدر د حممّ كان للسيّ   ،دراسة يف املشروع السياسي، يعين اآلن أنا أريد أن أكتب واضح منطقيّ 

شيئاً ؟ أنقل كتب يف هذا املشروع ما هي مصادرياآلن أريد أن أ ،جتماعيّ ة مشروع إلألمّ  مشروع سياسيّ 
من كتب ميشيل عفلق وشبل العيسمي ومنيف الرزاز والياس من كالمِه ومن كتبه ولكن أنقل شيئاً كثرياً أيضاً 

يت بآرائهم وعلى أساسها وآد الصدر رون حلزب البعث والذين قتلوا السيّ فرح وأمثال هؤالء الذين كانوا ينظّ 
وحني كتبوا يف املشروع السياسي ِل يكتبوا يف كتبوا يف املشروع السياسي ، هم أيضًا  أخلط بني آرائهم

ظري شيء التنة األحزاب السياسيّ  يف عادةً  ، ألنّ عندهم آراء ،حبسب ما يرون اً روا تنظري نظّ  ،واجلرميةالتعذيب 
ل منه دراسة عن وأشك  ، فأنقل تنظريهم نظ روا يف مستوًى من املستويات ، بالنتيجةوالتطبيق العملي شيء آخر

، ملاذا إذًا الذين  أحد؟ اجلواب كاّل ل ذلك ميّن قبَ د باقر الصدر، هل يَ د حممّ للسيّ  السياسيّ  املشروع الفكريّ 
ه حون بأنّ ملاذا؟ وأهل البيت يصرّ  ،قتصاد اإلسالميّ ة اإلقتلوا فاطمة نأيت فُنشك ل من آرائهم ومن كالمهم نظريّ 

، أسئلٌة أترك اجلواب عليها  شيء موجود يف الكتاب ويف حديثنا، كل   ويف الكتاب ويف حديثناما من شيٍء إاّل 
 .األجوبة إليكمين أترُك ولكنّ وأمحل األجوبة على ظهري وأعيُش مع األجوبة  إليكم، أنا أعرف األجوبة

، هذا هو تفسريه )البيان يف تفسري د اخلوئي رضوان اهلل تعاىل عليهالسيّ ء جاّل إىل مرجٍع ثالث من مراجعنا األ
انية ة ثالقرآن( وأنا أقلبُه، ليس اليوم من البدايات، وأنا أقلبُه هناك فصٌل يف آخر تفسري البيان وسنأتيه مرّ 

، هذه الطبعة طبعة 551 الصفحةة ثانية أيضاً، يف على تفسري البيان مرّ  ، سنمرّ سنأتيه يف احللقات املتبّقية
خر الكتاب هناك ، يف آخراج وفهرست مرتضى احلكمي طُبع بعناية واهتمام دار التوحيدإ 1979الكويت 

من   التعليقاتبالتفصيل وخصوصًا التعليقات ذكرها  ، كل  فصل يف التعليقات، ذكر عدداً كثرياً من التعليقات
مع  يهوديّ مع مناقشات ، ذكر عندُه  شيء ذكر، كلّ اية برتهالكن حني وصل إىل هذه الرو  كتب املخالفني

لكن َلم ا حوها فّ صتم أن تتح التعليقات ميكنكم أنأنا ما عندي وقت اآلن أتصفّ  ،شيء ذكر مع كل   وهايبّ 
الرواية اليت قرأهتا يف احللقة املاضية يف آخر الربنامج وقلت ، ذكر 551يف الصفحة (  13وصل للتعليقة ) 

املوجودة يف د بن سنان عن اإلمام اجلواد رواية حممّ   الربنامج، ختتصر الربنامج،تكفي عن كل  هذه الرواية  بأنّ 

لَمْ يَزَل مُتَفَرِّدَاً ِبوحْدَانِيَّتِه ثُمَّ خَلَقَ مُـحَمَّداً وعَليًَّا وَفَاِطَمة  إِنَّ اهلل تَبَارَكَ وَتَعَالَىل )الكايف الشريف يف اجلزء األوّ 



 1علماء الشيعة جالزهراء صلوات اهلل عليها بين  (12الحلقة )                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 19 - 
 

ة وأجرى طاعتهم وأجرى طاعتهم عليها، هذه التتمّ خلق األشياء وأشهدهم خلقها  ( ثّ كَثُوا ألفَ دَهرفَمَ

التعليقات ذكرها  كلّ   ملاذا؟ ،ِل يذكرهاة مون ما يشاءون، هذه التتمّ ون ما يشاءون وحيرّ عليها فهم حُيلّ 
رًا ولكن ؟! ملاذا؟ قد أجد هلا مربّ وفاطمة تُقتطعة ُم َحم ٍد وعليي ث عن شأنيّ بالتفصيل، ملاذا الرواية اليت تتحدّ 

 يف لن أستطيع أن أحسن الظنّ  ، على األقل  أحسن الظنّ يف التفاصيل األخرى لن أستطيع أن  ستمرّ حني أ
، لن أستطيع عيف املنهج املتب   ا أسيء الظنّ ونواياهم إنّ  ميف األشخاص يف نفوسه ، أنا ال أسيء الظنّ املنهج

د اخلوئي بالتمام وبالكمال الروايات اليت عن كتب املخالفني نقلها السيّ  ، ملاذا كل  يف املنهج الظنّ أن ال أسيء 
؟ أال يثري هذا نقاط، ملاذابرتها، الرواية الوحيدة اليت برتها وتركها حينما وصلت الرواية يف مقامات أهل البيت 

ا هو اجلزء التاسع الطبعة ذ( وهجم رجال احلديثمع؟! أنا ال أستغرب حينئٍذ حني أذهب إىل كتابِه )التساؤل
، سليم بن قيسيم لَ ( من هو هذا الراوي؟ سُ  5401رقم الراوي )  226 الصفحةميالدي  1992اخلامسة، 

صاحب كتاب بن قيس ، احلديث عن سليم 238إىل  226، 238إىل  226من ابن قيس يبدأ البحث 
ضعيف ال هذا الكتاب  ، خالصة الكالم ما هي؟ أنّ ةاألئمّ يه السقيفة، صاحب كتاب أجبد الشيعة كما يسمّ 

بن قيس بكال سنديه فطريق الشيخ إلى كتاب سليم وكيف ما كان  _ 237 الصفحةد عليه، يف عتمَ يُ 
يعين الشيخ الطوسي  _ وكيف ما كان فطريق الشيخ_  237 الصفحة_ وانتهى الكالم، هذا يف  ضعيف

ا ه رمبّ _ وبالتايل ثبت ضعفه وانتهينا، قد يقول قائل بأنّ  سنديه ضعيفبن قيس بكال إلى كتاب سليم  _
م كتاب سليلكن التفصيل املوجود يف   من طريق آخر، روايات أخرى ذكرت د اخلوئييّ ثبتت الظالمة عند الس

ه أنّ د باقر الصدر د حممّ ، سنعود إىل نفس الكالم الذي ذكرُه السيّ ابن قيس غري موجود يف كتب أخرى
 دالسيّ  ،، إىل هنا هذا موجود لكن التفصيل الكامل موجود يف كتاب سليم بن قيسة وصلت وإنيّ القض

 ة.ضع َفُه وأنى القضيّ 

د اخلوئي )املباين يف شرح العروة الوثقى( وهو  لذلك أنا ال أستغرب بعد ذلك حني أذهب إىل كتاب السيّ 
سة هذه الطبعة مؤسّ  ،مة الكتابتقي اخلوئي، يف مقدّ د د حممّ وهذه التقريرات كتبها ابنُه السيّ  كتاب فقهيّ 

د اخلوئي السيّ  هجري بالبداية خبط   1428ميالدي ،  2007، املطبعة ستارة قم ، إحياء آثار اإلمام اخلوئي
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د تقي حفظه اهلل د محمّ العزيز السيّ ة عيني ا كتبُه ولدي وقرّ ممّ حظُت شطرًا وافرًا الوبعد فقد وختمِه _ 
وسطًا بين اإليجاز واإلطناب  ة فوجدتُه حسن األسلوب وجميل التعبير تقريرًا ألبحاثي الفقهيّ وبلغه مناه 

، د تقي وبإقرارِه بإمضائهِ حممّ د اخلوئي بتقرير ولدِه ، هذه أحباث السيّ _ إىل آخر كالمهِ كافيًا ووافيًا بالمراد 
ا اختياري لهذا الموضوع بالذات من بين تلك البحوث التي كان لي شرف أمّ  :مةولدُه يقول يف املقدّ  ثّ 

دنا الوالد وفي الختام أرفُع هذه الدراسة إلى مقام سيّ ضبطها لحضوري عند إلقائها في مجالس الدرس 
، 1404التأريخ مذكور _  ه ألضع بين يديه ثمار غرسه راجيًا منه القبول النجف األشرف _دام ظلّ 

، وهذا هو كتاب د اخلوئي_ هذا هو اجلزء الثاين والثالثون من جمموعة آثار السيّ  الخوئيد تقي محمّ 
 الصفحة، يف ةأنا هنا ال أريد أن أتناول مسألًة فقهيّ  ،، كتاُب النكاح املباين يف شرح العروة الوثقىالنكاح
يتني، هناك من قال علو ج الرجل أن يتزوّ  بني علويتني يف الزواج ة اجلمعيصل احلديث إىل قضيّ  364

ِه، أورد ة، هذا موكول إىل حملّ فقهيّ ة أنا هنا لست بصدد احلديث عن قضيّ  ،هناك من قال باحلرمة ،بالكراهة

با تُ أَ عْمِسَ :الَقَ)يف علل الشرائع بإسنادِه عن محاد  ، الرواية عن الصدوق364الصفحة الرواية يف املنت يف 

( بني اثنتني من ولد فاطمة يعين من ولد ةمَاطِفَ لدِوُ نْني مِتَاثنَ نيَبَ عَمَجْيَ نْدٍ أَحِألَ لُّحِال يَ :ولقُالم يَالسَّ يهِلَاهلل عَ بدِعَ

( ليس احلكم ملطلق اهلامشيني، نيتَاثنَ  نيَبَ عَمَجْيَ نْدٍ أَحِألَ لُّ حِ ال يَ) ،ةهبذه القضيّ  خاصٌّ  كمُ احلُ  ،عليي وفاطمة

إِنَّ ذَلِكَ يَبلُُغهَا  َفاِطمَة عَلَيَها السَّالملدِوُ نْني مِتَاثنَ نيَ بَ عَمَجْيَ نْدٍ أَ حِألَ لُّحِال يَ) وفاطمةللفاطميني يعين من ولد عليي 

( اآلن حنن لسنا بصدد اهَغُلُبْاهلل يَ ي وَ: إقَالَ عَلَيِه السَّالم( محاد يسأل اإلمام الصادق ): يَبْلُُغهَا، قُلْتُعَلَيَها فَيَشقّ

د اخلوئي اليت تعامل هبا السيّ ه أنا حديثي هنا، املنهج والطريقة واألسلوب ل إىل حملّ هذا يوكَ  الفقهيّ البحث 
هذه  ال عالقة يل بكل   ،يناقشهأو عن رأي شيخ يوسف الذي قال باحلرمة وهو وليس حديثي عن رأيِه هو 

ث عن مع فاطمة كيف يتحدّ أنا فقط أريد أن أحبث يف األسلوب كيف يتعامل  ،ةهذه قضايا فقهيّ  ،التفاصيل
ة يف نقاش سيدخل القضيّ بعض طلبة احلوزة   أعلم أنّ ، ألينّ فاطمة فقط هذا الذي أريده، موضوعي هو هذا

أذهان على جانب، ألجل أن يثري الغبار يف نضع هذه القضّية  ،ة اآلنة الفقهيّ أنا ال عالقة يل بالقضيّ  فقهيّ 
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واجلانب الفكري اجلانب التعبريي يكشف عن اجلانب الفكري  ث عن اجلانب التعبريي وألنّ الناس، أنا أحتدّ 
 إذ لو كان دااّلً  ؟ _د اخلوئي، فماذا يقول السيّ  اللسان على الفؤاد دليال(ُجِعلَ ) ،ةد موازين الشخصيّ حيدّ 

 يعين ليس بالضرورة أنّ  دة النساء _ما يلزم منه إيذاء سيّ  على التحريم لكان الزمه القول بحرمة كل  
 على التحريم لكان الزمه إذ لو كان دااّلً  دة النساء يكون حراماً، تنتبهون للكالم_الشيء الذي يؤذي سيّ 

ة طالق الفاطميّ  نّ من قال لك بأة _دة النساء كطالق الفاطميّ ما يلزم منه إيذاء سيّ  القول بحرمة كلّ 
ة طالق الفاطميّ  ثنتني من قال بأنّ ث هنا عن اجلمع بني ارواية تتحدّ ، الد اخلوئية من السيّ ضيّ هذه فرَ ؟ يؤذيها

، أنا ال  حال، على أيّ حاّلً ؟ يف بعض األحيان الطالق يكون ة؟ ملاذا أنت تفرتض هذه الفرضيّ يؤذي فاطمة
 على التحريم لكان الزمه القول بحرمة  إذ لو كان دااّلً  _ة األسلوباً فقط قضيّ املسألة فقهيّ أريد أن أناقش 

إىل ة وغيرها _و الجمع بين الفاطميّ أة دة النساء عليها السالم كطالق الفاطميّ ما يلزم منه إيذاء سيّ  كلّ 
ى حرمة الفعل المباح المقتضي إليذاء عله ال دليل كونه إيذاًء لها فإنّ   ض  ى لو فُرِ بل حتّ أن يقول: 

هذا النحو من التعبري ال يقتضي حرمته _ي فاطمة عليها السالم د تأذّ فمجرّ إىل أن يقول: _ المؤمن قهراً 
 ،هُ يسبقُ والكالم الذي ي فاطمة ال يقتضي حرمته _د تأذّ _ فمجرّ ةة بديهيّ ف؟ هذه قضيّ كشِ شيٍء يَ  عن أي  

دون تعليق وأترك التعليق  منأترك الكالم  ،ق شيئاً ؟ أنا ال أعلّ عيُوضَ  خانةٍ  هذا النحو من التعبري يف أي  
 .إليكم

، ، مشكلتنا كبريةٌ هذه التفاصيل الصور كثريٌة والتفاصيل كثريٌة أيضاً وال أدري هل يكفي الوقت ألن أتناول كل  
 ،ن أعداء فاطمةة اليت فيها مطاعِ ن البحار األجزاء الستّ ع مطاعِ ُتطبَ  د الربوجردي رمحة اهلل عليه منع أنالسيّ 
هي فرتة ت يف هذه الفرتة اليت ُمنعَ  ،ينات والسبعينات والثمانيناتيف فرتة الستّ  ؟مت ،الطباعةت من ُمنعَ 

بعت بعد ذلك وا هذه األجزاء، طُ الذين قرأوا البحار ما قرأ ،ع من دون هذه األجزاءالقراءة وكان البحار يُطبَ 
 نا سنتبىّن غرر به خدعه وقالوا له بأنّ هر وفدًا من األز  ؟ ألنّ د الربوجردي، ملاذا منعها السيّ بعد الثمانينات

وهو ليس بشيعي، فيه شيء من حديث الشيعة،  مسُه شيعيّ ، وتفسري جممع البيان تفسري إجممع البيانتفسري 
يت مبجموعة من تفاسري الشيعة حينما كان احلديث ومر  علينا أحُد األمثلة، أِل آ ولكن التفسري ليس بشيعي

لبيان اسري هو تفسري جممع اوكان أحد هذه التف (هام آدم األمساء كل  وعلّ )ة ووصل الكالم ة القصديّ عن النظريّ 
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البيت ويف أكثر املواطن هو هكذا، أليس هذا  فني وابتعد عن رؤية أهلكالم املخالللطربسي والذي نقل  
 ؟ تغطية لظالمة فاطمة

أبا بكٍر كان  ته القائلة بأنّ قم بنظريّ  ب لنا الشيخ حسني منتظري ويصدح يف وسطنجِ ولذلك هذه الفرتة تُ 
فدك من مال  ألنّ  أبو بكر كان على حقي  ،يف أخذِه فدك من فاطمة، يعين فاطمة هي املشتبهة قي لى حع

تنا يف املاضي يف تتواىل ولن تقف عند مكان، وقصّ ة القصّ ، و وأبو بكر أخذ فدك هبذا العنوان احلاكم الشرعيّ 
 احلاضر ويف املستقبل.

د د حممّ السيّ  ألنّ ته طويلة ال أريد أن أتناول حديثُه يف هذا الربنامج د حسني فضل اهلل فقصّ د حممّ ا السيّ أمّ 
اليت ميكنكم أن تراجعوها ين أشري فقط إىل هذه اجملموعة من الكتب لكنّ  ،حيتاج إىل برامجحسني فضل اهلل 

د حسني فضل وعلى على حممّ  ضى العاملي ردّ د جعفر مرتاجلزء الثاين للسيّ و ل )مأساة الزهراء( اجلزء األوّ 
د سيّ ال أن أنقل من كالم ، فماذا تريدون ميّن ة أجزاءستّ ف من ر يتأل  أقوالِه، ويتبع هذا الكتاب كتاٌب آخَ 

ه الكتب هذه أقوالُه، ذه كل    ،عن حربِه على فاطمة وعلى أهل البيتث ها تتحدّ فضل اهلل وهذه الكتب كلّ 
 يف هذه الكتب،تِه ومن حماضراته وأشرطتِه مجعها من كتبِه ومن جماّل أقوالُه  عَ مجَ  العامليد جعفر مرتضى سيّ ال

يف هذه  ما كل  أن أتناول   د فضل يف هذا املوضوع يف موضوع الزهراء البدّ عن السيّ ث إذا أردُت أن أحتدّ 
مأساة الزهراء الكتاب ) هذا، لكن ميكنكم أنتم أن تعودوا إىل ة حتتاج إىل وقٍت طويلالقضيّ الكتب وهذه 

 خاصٌّ  ة أجزاء واجلزء السادسات كتاب مأساة الزهراء( ستّ خلفيّ )ل والثاين وشبهات وردود( اجلزء األوّ 
ة بالزهراء ولكن اجلزء خاصّ  األجزاء السابقة هناك فيها الكثري من املباحث وحّت بالزهراء عليها السالم 
د حسن السيّ قرأ ما ذكرُه وسالمه عليها، ما عندي تعليق فقط أ الزهراء صلوات اهللب السادس هو جزٌء خاصٌّ 
د ، السيّ 212صفحة ال( فقط أذكر كالمه من دون تعليق يف حمنة اهلروب من الواقعالكشمريي يف كتابِه )

د فضُل اهلل ة المرحوم السيّ التي عايشتها فهي قضيّ ة الثانية ا القضيّ أمّ  ماذا يقول؟ _حسن الكشمريي 
الغش بشكٍل نا ل  ة الزهراء عليها السالم وقد شم  جميعاً ثأرًا لمظلوميّ بت الموجة على مشاعرنا وكيف تغلّ 

لكن وبفضل اهلل ولطفِه سرعان ما انكشف شيئًا فشيء ث في األمر على المنبر دفعني إلى التحدّ 
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يعين  _ هم اآلن في عذاٍب نفسيٍّ بعض كبار الرموز الذين شاركوا في تسقيطِه  ى أنّ عكس ذلك حتّ 
ث هو يتحدّ  ،ةنيّ سة الديومن رموز املؤسّ أيضًا من رموز املنرب  د حسن الكشمرييسيّ ال هلموأوّ الذين انتقدوه 

بهم يؤنّ  واآلن يعيشون يف أٍِل نفسيي د حسني فضل اهلل د حممّ وقفوا يف وجه السيّ عن رموز عن كبار من الذين 
ث هو يتحدّ ، لذلك املوضوع ال حيتاج إىل تعليق وسالمه عليهاالزهراء صلوات اهلل ضمريهم ملاذا دافعوا عن 
 أيضاً مرتوٌك إليكم. عن نفسِه بنفسه والتعليق

من معروف احلسين  هاشم دسيّ اللعاِل معروف ( )املوضوعات يف اآلثار واألخبارجمموعٌة أخرى، هذا الكتاب 
( الرواية اليت دة فاطمةالغالة عن مولد السيّ ات من مرويّ يعطي هذا العنوان ) 271الصفحة علماء لبنان، يف 
 (فيها نوراً ساطعاً فزعُت منه ها فرأيتُ ففلقتُ ) احة إىل النب  حني جيء بالتفّ  يف احللقة املاضيةقرأت قسماً منها 

يت ها ومسّ أعدائها عن حبّ  مَ طِ ا فطمت شيعتها من النار وفُ ألنّ )يت يف السماء املنصورة، إىل آخر الرواية، ومسّ 
د وروى السيّ  :ق بعد ذلك يقول، الرواية اليت قرأهتا يف احللقة املاضية ويعلّ الروايةإىل آخر  (يف السماء املنصورة

ة واألئمّ وعليٍّ والزهراء  حول مولد النبي  هاشم البحراني في كتابِه نزهة األبصار جملة من األساطير 
ة الشهادة الثالثة، كالم الشيخ الصدوق يف قضيّ   ما مرّ هذا صنع الغالة مثل _الة ها من صنع الغُ الكرام كلّ 

فاطمة هلا صورة يف  ث عن أنّ ؟ تتحدّ ث، الرواية ماذا تتحدّ الغالة نعِ ال يقتنعون هبا قالوا من صُ ة قضيّ  أي  
الكثرية هذه الرموز  ة املعراج بكل  ؟ قصّ ة اإلسراء واملعراجاحة، فماذا يقول عن قصّ صورة التفّ ة العواِل العلويّ 

قوا ولكن ماذا تقول ألناٍس ِل يتذوّ ومعانيها ومضامينها وهذه الروايات هلا دالالهتا  فيها، هذا رمز من الرموز،
جاءوا به بًا رونه حلوًا طيّ يتصوّ  رّ مُ  شربوا الا وِل يعرفوا طعم حديث أهل البيت وإنّ حالوة حديث أهل البيت 

ة هو التقطيع من ين ذكرت هذه القضيّ لكنّ  ،ه على هذه السليقة، هذا الكتاب كلّ الفنيمن عصارة أوساخ املخ
 . مكان يستطيعون أن يقطعوا من شأن فاطمة يقطعونيف أي   ن فاطمة،أش

أنا ، حديث الكساءهذا الكتاب إلثبات  نّ أالكل يعرفون  د مرتضى العسكريللسيّ هذا )حديث الكساء( 
يريد أن يثبت  ،، هذا لنفي حديث الكساء الذي نعرفهُ عيت، هكذا قناأقول هذا ليس إلثبات حديث الكساء

ثنا عنه سلمة، وينفي حديث الكساء الذي نعرفه والذي حتدّ  يف بيت أم  حديث الكساء الواقعة اليت حدثت 
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أصاًل هو هذا العنوان  (مدرسة اخللفاء ومدرسة أهل البيت حديُث الكساء يف كتب، )يف احللقة املاضية
، عنوان خاطئ من أصله، عنوان منحرف عن تساوى مبدرسة أهل البيتء مدرسة مت كان للخلفاخاطئ 

و زبدة البحث، آخر وه حديث الكساء في روايٍة آخرى _ ماذا يقول؟ _ 15صفحة ال، يف أهل البيت
آية  فقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أنّ اتّ  مسه مرتضى العسكري _شيء كتبه وكتب إ

اهم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسُه وإيّ  التطهير نزلت على رسول اهلل في بيت أم  
فاطمة هي اليت  جلل نفسُه هو، ليس كما يف حديث الكساء أنّ  ساء وعارضت تلكم الروايات _بالك
بل السند _ اهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفةوجلل نفسُه وإيّ _  تهُ غطّ 

ة؟ هذا كيفيّ   أي   ة أخرى _بكيفيّ ة وقعت في دار الزهراء القصّ  ر أنّ تذكُ  ها معروف يف كتاب العواِل _سندُ 
 غير أنّ  مشكلتهم هنا _ ،تقطيع ،، ال يريدون هذه املعاينةمبنيّ   ما خلقُت مساءاً ث إينّ احلديث الذي يتحدّ 
لذكرها  ضللتعرّ ال تناهض تلك الروايات الكثيرة سندًا ومتنًا ولم نرى حاجة  ةهذه الرواية الواحد

،  ما ذكرهالكن هذه الرواية حّت النصوص املوجودة يف كتب املخالفني   ما ذكرها، ذكر كل  حّت ومناقشتها _
مدرسة اخللفاء  تقطيع، حديث الكساء يف كتب ،إخفاء ؟، ملاذا ِل تذكرهاا ضعيفة يف رأيكلنفرض أنّ 

يف  ة األحاديث املوجودة عتربها بقوّ ، إاألحاديث املوجودة يف كتب املخالفني ، ذكر كل  ومدرسة أهل البيت
ا ف ليس إلثبات حديث الكساء وإنّ ، لكن كما قلت أصالً هذا الكتاب مؤل  ، ملاذا ِل تذكرهاكتب املخالفني

هذا الكتاب لنفي حديث الكساء الذي نعرفه  فهمت أنّ حينما قرأته هكذا فهمته،  ، أنالنفي ذلك احلديث
، بالنسبة يل أنا ال أقتنع عع من يرقّ ق  رَ ، سي ُ ، هذه حقائق، املدار فاطمةه يرتبط بفاطمةملاذا؟ ألنّ  ،ونعتقد به
ة ث عن قضيّ حنُن ال نتحدّ  ،بعضه بعضاً  نة ومرتابطة والكالم يشد  قضايا واضحة وصرحية وبيّ  ،بالرتقيعات

غري مرتابطة؟ هذه القضايا  ، كيف يقبل العقل أنّ رة على طول اخلط  ة متكرّ ة واحدة قضيّ واحدة حدثت مرّ 
، املنهج الواحد اخلاطئ، حديثي عن ترابط املنهج ث عنأحتدّ ا ث عن ترابط ال مبعىن املؤامرة أبدًا وإنّ أحتدّ 

ث عن ال أحتدّ  ،ما خالفوهم يف الرأيثون عن غريهم إذا ث عن مؤامرات كما هم يتحدّ ، ال أحتدّ املنهج
، تكرار هذه ث عن منهج، منهج خاطئأحتدّ ال عالقة يل هبذا األمر يف نوايا الناس  مؤامرات وال أسيئ الظنّ 



 1علماء الشيعة جالزهراء صلوات اهلل عليها بين  (12الحلقة )                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 25 - 
 

منهج  ،هذا املنهج منهج خاطئ د هذه احلقيقة أنّ األخطاء بنفس الطريقة بنفس األسلوب بنفس الذوق يؤكّ 
 بعيد عن أهل البيت.

، يف 1430، تاريخ الطبع هذه الطبعة الثالثة ،ريشيخ مرتضى مطهّ ال (ةامللحمة احلسينيّ )نفس الشيء يف 
 ريخ الحسينيّ جه النوراني للتأنا وطالعنا الو نحُن إذا ما قرأ ؟ _ماذا يقول 100الصفحة  ل يفاجلزء األوّ 

الوجه الرثائي لوحده ال فائدة   فإنّ وإاّل ستفادة من الوجه الرثائي للواقعة ن من اإلنا عند ذلك نتمكّ فإنّ 
ة ولكن يف هذه القضيّ  طهريّ املهذا كالم صحيح ال ُيتلُف أحد على فهٍم ودراية مع الشيخ  منه _ُتذكر 

أو جالٌس بانتظار من يأتي ليشفق عليه  الحسين بن عليّ  رون أنّ فهل تتصوّ  _ ذلك الذي يأيت بعد
نحُن ها تنتظر من يأتيها من أمثالنا ي تسكن إلى جواِر رحمة ربّ وهي التفاطمة الزهراء  العياذ باهلل أنّ 

عام على تلك  1300بعد مرور أكثر من ف من معاناتها بعزاء الحسين صغار البشر ليواسيها ويخفّ 
، أجيبه هبذه الرواية  من كامل الزياراتري إاّل ، أنا لن أجيب الشيخ املطهّ  ساذجسطحيٌّ  لٌ تعامُ  الفاجعة _

 نَّري إِصِبَ باَ ا أَيَ)، اإلمام الصادق ماذا يقول أليب بصري مسكان عن أيب بصري بنالرواية بسندِه عن عبد اهلل 

يَا أَباَ بَصِري ِإنَّ ) طويلةزمانية الة دّ املقال له ، ما اإلمام الصادقيف زمن  ،ثُه عن زمانهِ ( حيدّ قهَشْتَوَيه كِتبْة لَمَاطِ فَ

 عُنٌُق أوا فَتَزْفُر جَهَنَّم زَفْرَة لَوالَ أَنَّ اخلَزَنَة يَسَْمعُونَ بُكَائََها وَقَداسْتَعَدُّوا لِذَلِك مَخَاَفة أنْ يَخرُجَ مِنْهَ وَتَشْهَقفَاِطمَة لَتبْكِيه 

 هلِى أَلَةً عَافَ خَا مَ هَ وابِبْن أَمِ ونَثقُوسْتفَيِكْبَحُونَهَا َما دَامَت بَاكِيَة وَيَزجرُونَها ويَ انُهُا فَيُحْرِق أهلَ األرضدُخَّيَشْرُر 

يف  ونَكُتَ نْب أَحِا تُمَ ري أَصِا بَبَا أَيَأليب بصري ) إىل أن يقول اإلمام  (ةمَاطِوتُ فَن صَكُسْ ى يَتَّن حَكُسْتَ الَرض فَاألَ

ن يف مَ  ونَكُتَ نْب أَحِا تُمَ ري أَصِا بَبَا أَيَ)  ( إىل آخر الرواية قطْ ى النُّلَرتُ عَدَا قَمَ ا فَهَالَقَ نيَحِ  كيتُبَة فَمَاطِ فَ دُعِسْن يُمَ

كامل   ، من يقرأمضمونُه هو هذاكامل الزيارات ومثل هذا  ( هذا هو كالم اإلمام الصادق  ةمَاطِفَ دُعِسْيُ

فاطمة  أنّ : وهو يقول ة،ه يدور حول هذه القضيّ كلّ أوثق كتب الطائفة مضمون هذا الكتاب  الزيارات 
 1300ها تنتظر من يأتيها من أمثالنا بعد مرور أكثر من الزهراء وهي التي تسكن إلى جواِر رحمة ربّ 



 1علماء الشيعة جالزهراء صلوات اهلل عليها بين  (12الحلقة )                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 26 - 
 

 الصفحةيف  وهو يفكر هبذه الطريقةري ين ال أستغرُب هذا من الشيخ املطهّ لكنّ  عام على تلك الفاجعة _
واحداً  فرأيت أنّ ة في عاشوراء ب  ة بدرجة وحجم الجريمة المرتك  رت مرّ فكّ  لقد _؟ماذا يقول 95

 هناك واقعة أدنى في هذه الواقعة وال أعتقد أنّ  واللؤم قد ارُتِكب  كحدٍّ  أنواع الرذالةوعشرين نوعًا من 
بالطبع يوجد هناك  يقول : ثّ  عها _يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوّ خرى في الدنيا أ

عندما يُنظر إلى سواها من ب ون مجااًل للتعجّ لم يترك فيها األوربيّ  ة التيفي تأريخنا الحروب الصليبيّ 
جرمية عاشوراء أكرب جرمية يف التأريخ أو  نّ هو أ دمرتدّ  دُت _اإلجرامي وإذا كنُت قد تردّ حوادث التأريخ 

حجم الجريمة عاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربالء من ناحية دّ دُت في اإلقد تردّ وإذا كنُت _  ال
ة وكذلك الجرائم التي في المعارك الصليبيّ ون ارتكبها الغربيّ  ما يعود لحجم الجريمة التيفالسبب إنّ 

طق ر هبذا املنالذي يفكّ  _ة وهي عجيبٌة للغاية اإلسالميّ ون أنفسهم في األندلس ارتكبها هؤالء األوربيّ 
د يقول هو هذا الذي دعاين للرتدّ و  د الشهداءيقارن بني حروب الصليبيني وحرب األندلس وما جرى على سيّ 

يف احللقات السابقة ، أنا قلت ر هبذا املنطق، الذي يفكّ  واقعة عاشوراء هي األعظم أو الهل أعترب يف أنّ 
ر بعلي ري هو الذي تأثّ الشيخ املطهّ  عي للكتب أرى أنّ عن الدين العلماين قلت حبسب تتبّ ثت حينما حتدّ 

، من وهذا هو كالم علي شريعيتري كتبُه يف مواجهة علي شريعيت مرتضى مطهّ  شريعيت وليس كما يقال بأنّ 
 .واضحة ومنتشرة فيها يت هذه املضامنيعشري كتب علي  يقرأ

ه يكتب يف سفاهٍة من القول، يف الدفاع عن فاطمة ويف احلديث عن مراتبها ولكنّ هناك حنٌو آخر من يكتب 
ث عن أسرار ة اليت تتحدّ من الكتب املهمّ  عد  ر يُ ذكَ طبعًا هذا الكتاب حينما يُ  ،ين(جممع النورَ هذا كتاب )

، مةاًل لنقرأ املقدّ ولكن فيه سفاسف من القول ، أوّ فيه من املعلومات اجلميلة  ،الزهراء صلوات اهلل عليها
المؤمن الشيخ أبو المجتهد و العالم العامل الكامل الفاضل الفقيه الممتحن  ف _مة يف حياة املؤل  املقدّ 

ألسرار كلمات ة والدين الكاشُف عماد الملّ م م العاّل ل  ِه الع  المرندي الذي قال في حقّ الحسن 
اآلية اهلل العظمى الفاضل _ هذه العجمة موجودة على طول اخلطّ  المعصومين اآلية اهلل العظمى _

فماذا جتهاد الشرابياين يكتب له إجازة اإلاضل جتهاد ، الفهذه إجازة اإل الشرابياني في إجازتِه له _
العالم العامل الكامل نخبة العلماء العاملين وصفوة الفضالء الكاملين المولى المعتمد  ؟ _يكتب فيها
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 _يعين يف حتصيلفي التحصيل _صرف أكثر عمرِه الشريف ه فإنّ  : إىل أن يقول الشيخ األجل _
وبلغ من رتبة ة وحضر لدى األساطين وتلقى المسائل بالبراهين والقواعد الفرعيّ ة المسائل األصوليّ 

_ إىل آخر  صولهاأإلى الفروع  التي يقتدر بها من ردّ ة ة القدسيّ فهو صاحب القوّ جتهاد ما بلغ اإل
 . جتهاد العلماء إجازات إهذه الكليشة موجودة يف كلّ  ،ة القدسيّ  الكالم ، لنرى هذه القدرة

ماذا يذكر ، والطبعة األوىل ، املطبعة اهلادي والطباعة يف إيران ، املطبعة يف إيران  33 الصفحةلنذهب إىل 
ومن !! يعين هذه من خصائص الزهراء هذا أي  كالم _ها علمت ما لم يعلمُه علّي ومنها أنّ  ها _من خواصّ 
ا جلوسًا عند رسول اهلل ها علمت ما لم يعلمُه علّي كما في البحار عن عليٍّ قال: كنّ ومنها أنّ  منازهلا _

هذا األمر ألمري بعد ذلك الزهراء ذكرت  ،الرواية طويلة ،فما أجابوه _فقال أخبروني أيُّ شيٍء خير للنساء 
فرجعُت إلى رسول اهلل _ األمري يقول: خير النساء أن ال يرين الرجال وال يراهنُّ الرجال املؤمنني _ 

فأعجب ذلك رسول  ،قلُت: فاطمة أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي؟من : _ فماذا قال له؟ قال فأخبرتهُ 
ويستنتج من ما كان أمري املؤمنني يعلمها  _ يعين هذه املعلومة ي وعلى هذافاطمة بضعٌة منّ  إنّ اهلل وقال 

،  فهٍم لألحاديث أي   ،يف احلديث هذه ، أي  فهٍم ألهل البيتا علمت ما ِل يعلمُه علّي ، سفاسف ذلك أنّ 
، يعين هذا الكالم املوجود يف ؟! هل تفهم األحاديث هبذه الطريقة!! هذه سفاسف تفهم األحاديث كيف
إىل أبعد احلدود وإال  ةة مدرسة سطحيّ درسة األصوليّ امل وأنّ  علم األصول أنّ ، أنا قلت وأقول دائمًا مة املقدّ 

 _ة؟!ة القدسيّ هي هذه القوّ _ة ة القدسيّ جتهاد ما بلغ فهو صاحب القوّ وبلغ من رتبة اإل _هذه األوصاف
ا احلديث ُيستنَتج منه هذه هي هذه!! باهلل عليكم هذ _الفروع إلى أصولها  التي يقتدر بها من ردّ 

بعد ذلك و جالس أمري املؤمنني  ،صحابُه عن ما هو خري للنساء وأصحابه جيهلون يسأل أ!! النب  النتيجة
وهكذا ، هكذا نعتقُد يف علّي ةعلي ًا ِل يكن عاِلمًا هبذه القضيّ  يسأل فاطمة ويرجع باجلواب فهذا يعين أنّ 

 .هذه السفاسف؟! ؟! ماهبذه الطريقةم األحاديث فهَ تُ 



 1علماء الشيعة جالزهراء صلوات اهلل عليها بين  (12الحلقة )                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 28 - 
 

لَوالَ أنَّ اهلل خَلَقَ أمرَي عن اإلمام الصادق يقول: )بن ضبيان حينما ينقل الرواية عن يونس  53الصفحة يف 

ة خلق أمري املؤمنني ألجل الزواج علّ  ج منها؟ يستنتج أنّ ستنتِ ( ماذا يَ املؤمنني لفاطمة ما كان هلا كفوٌ على األرض

 ة خلقة أمير المؤمنين علّ  هذا الخبر صريح في أنّ  أقول إنّ  ! _، أي  فهٍم هذا أي  عقوٍل هذه؟من فاطمة
عصمنا من مزاليق األقدام هذا المقام  فافهم واغتنم ألنّ ق: ويعلّ  يقة الكبرى _ وجود الصدّ ليست إاّل 

أشياء مجيلة لكن فيها  كتب من هذا القبيل  ، هناكًا من األسرارسرّ ه كشف يعين كأنّ  ة اإليمان _اهلل بقوّ 
ع جزء من ظالمة فاطمة، السبب ما هو؟ السبب هو علم الرجال الذي قطّ  أيضاً  ، هذافيها سفاسف

 .اً فهماً سطحيّ  الروايات وأوجد منهجاً جديداً يف طريقة فهم حديث أهل البيت وصار الفهم

أنا سأنقل كالم الشيخ هبجت عن موضوع عن منام وليس حديثي  ،هذا الكتاب يف مدرسة الشيخ هبجت
، يف مدرسة الشيخ هبجت وهذا الكتاب أنا بصدد الطرح الساذج ،حولكن عن الطرح الذي يُطرَ عن املنام 

صادر عن مكتب الشيخ هبجت هذا جلنة ترمجة آثار الشيخ هبجت بريوت لبنان  2007مطبوع سنة 
ُقل ه يُقال له في المنام كأنّ _ اً أحدهم ينقل للشيخ هبجت منام 165 الصفحة، يف أصلهِ  يف الكتاب

_ شخص  المشاكل الزهراء عليها السالم من أجل رفع الصعوبات وحلّ للناس أن يواظبوا على زيارة 
 املشاكل، على زيارة الزهراء من أجل رفع الصعوبات وحلّ  يقال له يف املنام أن قل للناس أن يواظبوايرى مناماً 

، أنا مقصودي واحلقائق ال تؤخذ من املناماتذ من املنامات عندي املنام، ديُن اهلل ال يؤخَ  ليس املهمّ أنا 
ًا لم أفهم تفسير هذا شخصيّ  :الشيخ هبجت يقول ،يف التعامل مع فاطمةو الطريقة يف الفهم و األسلوب 
 أن يقال هم إاّل اللّ  ًا أصاًل _م تفسريها ، هذا ليس مهمّ فهَ املنامات يُ  ًا ليس كلّ وهذا ليس مهمّ  المنام _ 

البالء يرتفع  ت في سبيل الناس الذين هم في هذا العصر وعلى هذا فإنّ الزهراء عليها السالم قُتل   أنّ 
الزائر لم يكن في ذلك اليوم  نّ ي وأزيارتها تكشف عن التولّ  ن لم يُرد ذلك اليوم ولم يرضى بِه ألنّ عمّ 

لذا يكون خارجاً  عتقادبهذا اإل ل والدعاء والزيارةه فهو يواظب على التوسّ ى ُيظهر والءموجودًا حتّ 
روه مبا تريدون،  فسّ  ؟رونهُ ، أنتم كيف تفسّ كالم سطحياً أرى هذا الكالم  أنا شخصيّ  _ن يشملهم البالء عمّ 
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 ةالعرفانيّ شيخ هبجت رمز من رموز املدرسة ال، وعرفاء الطائفةًا وهؤالء هم مراجع الطائفة كالم سطحي جدّ 
 .ومرجع من مراجع الطائفةة أيضاً من الرموز الصعبة ورمز من رموز املدرسة األصوليّ 

كتاب يف ،  د اخلميينّ أستاذ السيّ ذكرُه يف احللقات املاضية للشيخ جواد ملكي تربيزي  كتاب )املراقبات( ومرّ 
ه كتاب مجيل وهذا الشيء أنا ذكرت  ؟األوراد ،العبادات ،األدعية ،الطقوس ،، ما هي األعمالةأعمال السنّ 

دة نساء ها سيّ وقد وردت في صحيح األخبار أنّ ث عن منزلة فاطمة يف يوم والدهتا إىل أن يقول: ه يتحدّ بأنّ 
جمٌع من أعاظم العلماء  م  جز  بل  :إىل أن يقول _دة نساء عالمها العالمين ومريم صلوات اهلل عليها سيّ 

م جزم مجع يعين كأنّ  هذا لهو الفضل المبين _ ولعمري إنّ ها أشرف من سائر األنبياء والمرسلين أنّ 
م فتحوا كأنّ يعين إذا جزم مجع من أعاظم العلماء  ، صيغة هذا الكالم وصيغة هذا التعبري فتحوا فتحاً عظيماً 

نوا هذه ؟ أهل البيت بيّ ون باألعاظمسم  ؟ وما قيمة ما يُ مجيعاً ، وما قيمة العلماء وجاءوا بالفتوحلنا فتحًا كبرياً 
، هذا النحو من التعبري وهذا النحو من احلديث عن فاطمة ؤالء العلماء جزموا أم ِل جيزموامن هم ه ،احلقائق

 .لفاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها هو ظلم

ثت ي الذي حتدّ ة ومر  احلديث عنه املريزا أبو القاسم القمّ من أعالم املدرسة األصوليّ  لذا حينما نصل إىل َعَلمٍ 
الكالم عن املريزا أبو القاسم  ، مرّ ت هذه كرامة لهوُعد  صيَب بالصمم ف كتاب القوانني وأُ ه حينما ألّ عنه أنّ 

ه كان الكشمش يف الطعام ألنّ  علي مري الطباطبائي حينما صنع له وليمة ووضع له دي وصراعه مع السيّ القمّ 
جامع الشتات( ، عنده كتاب )ت هذه احلوادث يف احللقات املاضية يستنجس ويستحرم أكل الكشمش، مرّ 

، يف مكتبيت يف قم حينما كنت يف قم هذا الكالم  ليس موجوداً فيها ه، الكالم الذي سأقرأفةحمرّ  هذه النسخة
غري موجود فة حمرّ  وهي آلن اشرتيتها بُِعَثت يل هذه النسخةيف الكتاب ، لكن هذه النسخة اكان موجودًا 

النسخة القدمية   ،ر نقل عن النسخة القدميةمن كتاب آخَ  هسأقرأا الذي أريد أن أذكره وإنّ فيها هذا الكالم 
، ئة شيء حسن لكن ال هبذه الطريقة، إزالة املطالب السيّ اليت هي جامُع الشتاتكانت موجودة يف مكتبيت 

ب ئة من الكتأنا أدعو إىل رفع املطالب السيّ ا ألجل العالِ م، حنُن ما شأننا بالعاِِل؟ ه رمبّ هذا املطلب وكأنّ  إزالة
ف لكن ال أن حُيذَ  ا خرجت من حدود اآلدابحني يقول عن فاطمة بأنّ مثل كالم الشيخ كاشف الغطاء 



 1علماء الشيعة جالزهراء صلوات اهلل عليها بين  (12الحلقة )                              ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي      
 

- 30 - 
 

وُتطبع  ،ر يف اهلامشيُذكَ و ف من املنت حُيذَ  ،اهلامش احلقيقة يف  احلقيقة يف املنت وتبنّي بني  من دون أن تُ هكذا 
سة ، تكون هناك مؤسّ  يكونوا عربة ملن اعتربألهل البيت يف كتاب حّت هذه األشياء اليت أساء فيها العلماء 

هذا الكتاب يف األصل كان  بأنّ اليت حذفت منه تلك الكلمات مة الكتاب وتقول يف مقدّ ة تتابع هذه القضيّ 
القبيح الفالين وحنن حذفناه إكرامًا ألهل البيت وهذه األشياء القبيحة تطبع يف كتاب وتوضع  مشتماًل على

ا هبذه قول، أمّ   ال يقبلوا كلّ حّت  عظواليتّ  يعرف الناس ماذا يقول العلماء عن أهل البيت بني أيدي الناس حّت 
، هذا ليس دفاعًا عن أهل هذه خيانة، خيانة للعلم وخيانة ألهل البيت ،بقىوال يُ ف الكالم الطريقة حُيذَ 

 موجودة لكن هذه النسخة اليت وصلتين هي خالية من هذا الكالم. ة، والنسخة األصليّ البيت

ينقل الكالم الذي كان موجوداً  ،لوهذا هو اجلزء األوّ  ،د باقر الواعظ ينقلة حممّ صاحب اخلصائص الفاطميّ 
، هو هذا ه له؟ سؤال يوج  ا يف تلك النسخة اليت كنت أملكها، ماذا يقولوقد قرأته أنة ألصليّ يف النسخة ا

فيما  : لقد اختلف العوامُّ السؤال ه له وهو جييب عليها _أسئلة توج   ،الكتاب عبارة عن أسئلة وأجوبة
أفضل من فاطمة فما ين الحسن   ين ومنهم من قال إنّ فاطمة أفضل من الحسن   بينهم فمنهم من قال إنّ 

ظواهر اآليات واألخبار والقواعد  : إنّ الجواب هذا كالم األصويل العميق _ هو قولكم في المسألة؟ _
 احلسنني بأنّ  تقول اليت؟! أين هذه اآليات  اآلياتأي   الحسنين أفضل _ تفيد أنّ ة ة لدى اإلماميّ العامّ 

ظواهر اآليات واألخبار  إنّ  ة _السطحيّ عن اجلهل وعن  ينم  كذب واضح ولكن هذا ،  ؟ كذب هذاأفضل
ظواهر اآليات  إنّ  ظواهر اآليات واألخبار على عكس ذلك _، و واهلل ال توجد آيات وال توجد أخبار_

صول اليت جئتم هبا من ة؟ قواعد علم األقواعد عامّ  _أيّ ة ة لدى اإلماميّ واألخبار والقواعد العامّ 
الحسنين  ة تفيد أنّ ة لدى اإلماميّ ظواهر اآليات واألخبار والقواعد العامّ  إنّ  ذه_قواعد ه ، أيّ املخالفني؟

هما يشاركانها في العصمة وذلك ألنّ  ة عند األصوليني _إىل السطحيّ نتبه إ هما _أفضل وذلك ألنّ 
ة ولذلك ذاتيّ ليست ة ة عرضيّ ة قضيّ الرئاسة العامّ  ة _ويفضالنها باإلمامة فهما إمامان لهما الرئاسة العامّ 

ة الخالئق واإلمامة ة على كافّ فهما إمامان لهما الرئاسة العامّ  _ليست هلا قيمة  ،ت من أهل البيتلبَ سُ 
بسبب _ وعبادةً هما كانا أطول عمرًا وبالتالي أكثُر عماًل وحدها كافية للقول بأفضليتهما إضافًة إلى أنّ 

دي شباب أهل ما ثاني سيّ سيّ بتالءات أكثر واإلوالمحن ل الشدائد وطول العمر يلزم تحمّ  _طول العمر
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تتبع كثرة العمل ة والمعاناة واألفضليّ ة العبادة يعني قصر مدّ ة وقصر عمر البضعة األحمديّ  بيتلا
ه تقول أنّ  حّت  شيئاً  تعرفوواهلل ما  وصعوبته والمقام ال يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت ال يسع _

بالنصوص  معرفةل وعدم قعالة يف وقلّ ، كالم يكشف عن سفاهة يف التفكري هذايقتضي أكثر من املقام ال 
ة، هذا قطب من أقطاب املدرسة يف املدرسة األصوليّ ُث عنها ة اليت أحتدّ ، هذه السطحيّ ة واضحةوالقضيّ 
ي  أو  ، ظواهر اآليات أي  آياٍت هذه؟بون هبذا الكالم عجَ ة ، أي  حديٍث هذا!! وهناك كثريون يُ األصوليّ 

، ال ، رواية واحدةأعطنا آية واحدة فاطمة؟!،أفضل من احلسنني  ت أنّ ثَ واألخبار حتد   أخباٍر؟ ظواهر اآليات
 لو ولكن حّت  علينا يف احللقة املاضية تمرّ  ةاآليات والروايات واملضامني املهمّ  ،د ال آيات وال رواياتتوجَ 

هناك  أنّ  نذهب إىل، املشكلة اآلن ،بالضبط عكس هذه، املشكلةة القضيّ  سنجد أنّ ع الروايات أردنا أن نتتبّ 
سطوانة ي رمز وأالقمّ  ،لكن قبل أن نذهب إليهمبعرفته العميقة ألهل البيت يوافقُه على هذا الرأي  ن ُعرفَ مّ 

 اً: مدرسة نوذجخذ من كل  ، أنا أريد أن آةمن أساطني املدرسة األصوليّ 

د قني للشيخ حممّ تذكرة املتّ  (كقني يف آداب السري والسلو كتاب )تذكرة املتّ هذا ال :ةمن املدرسة العرفانيّ 
ة اليت كتبها كبار رموز املدرسة العرفانيّ فيه جمموعة من الرسائل  ،ترمجة الشيخ حسني الكوراينالبهاري اهلمداين 

س املدرسة مؤسّ اهلمداين  من الذي كتبها؟ الشيخ حسني قلي،  من مجلتها رسالة يف برنامج عمل عرفاينّ 
نتبهوا لكالم الشيخ إ ماذا يقول؟  ذكر برنامج للوصول إىل اهلل، 220الصفحة ، يف ة املعاصرةالشيعيّ ة العرفانيّ 

العرفاء اآلن ينتسبون  كلّ ،  ة املعاصرةة الشيعيّ املدرسة العرفانيّ س مؤسّ و حسني قلي اهلمداين أسوة العارفني 
ومن جملة من مجلة األبواب يعين هناك أبواب غري هذا الباب _ _ومن جملة األبواب العظيمة  _إليه

يعين  _له في الوسائل  د  قِ جالله وقد عُ  جالله والبغض في اهلل جلّ  في اهلل جلّ  الحبّ  األبواب العظيمة
هذه الرسالة   ك تعرف عظمته _فارجع إليها لعلّ  وغيرها من كتب األخبار بابًا مستقاّلً  _ العاملي احلرّ 

اً يف أعلى املستويات اً عرفانيّ  برناجميبنّي  _ وهو يستمرّ  وتأخذ لنفسك نصيباً منه _ ألحد علماء تربيزكتبها 
جالله بل  ة جلّ ل هو الذات األقدس الكبريائيّ المحبوب األوّ  أنّ  ال شكّ  املعروفني _ لعاِِل من علماء

هذا  شخٍص يحبّ  كلّ   يجب أن يحبّ  بعده ثمّ ، ته فليست بشيءة ال ترجع إلى محبّ محبّ  وكلّ 
خاتم األنبياء س ل محبوب بعد واجب الوجود هو الوجود المقدّ فأوّ العظيم الشأن أكثر السلطان 
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ق حقّ  م الذي هو علي صدرائي خوئي الذيهذا املقدّ  بعدُه أمير المؤمنين _ ثمّ صلوات اهلل عليه وآله 
ملاذا  ،بعدُه أمري املؤمنني أن يقول ثّ _ ال أرضى بهذا التعبير أنا  ق يف احلاشية يقول:، يعلّ م لهالكتاب وقدّ 

أنا ال أرضى بهذا التعبير وهو أن يفصل  يقول: ،ه يعين جيعل فاصلة بني رسول اهلل وبني أمري املؤمننيوكأنّ  ثّ 
ث أحتدّ ين أنا هنا ال ولكنّ نكتة وجيهة إىل آخر الكالم ، و  _ بين حضرة الخاتم وحضرة الولي بكلمة ثمّ 

ة األئمّ  ثمّ بعدُه أمير المؤمنين  ثمّ _ صلوات اهلل عليه خامُت األنبياء  ُه اهلل ثّ ل واحد حتبّ ة، أوّ عن هذه القضيّ 
العلماء واألولياء وليرجح طالب  األوصياء ثمّ  األنبياء والمالئكة ثمّ  ثمّ المعصومون عليهم السالم 

الذين بعدُه في   على حبّ عاِلم اً  ما إذا كان التقيُّ السيّ في زمانِه _ من الشيعة _  األتقياء القرب حبّ 
رت وليست مرتبًة سهلة إذا فكّ  ةأن يكون صادقًا في هذه المحبّ ل ولكن ليسعى وهكذا يتنزّ  الدرجة

اليت الكتب  ة موجودة يف كلّ ، هذه القضيّ ، أين ذكُر الزهراء؟! ال وجود هلاإىل آخر الكالم فيها ستفهم _
، الغريب العامّ  ث عن اجلو  ، لكن أحتدّ الب، هناك استثناءاتالكتب يعين يف الغ أقول يف كلّ ، حني ثتحتدّ 

ة بالوقت الذي موقعيّ  ة من ذكر الزهراء وليس هلا أيّ األغلب خليّ  يف الكتب اليت كتبها العرفاء يف األعمّ 
وليرجح طالب  _ة العرفانيّ ، هذا هو زعيم املدرسة امثل هذ ،ءامالعل حبّ عن  ،العرفاء ثون عن حبّ يتحدّ 

ك أهل ر  وت َ ل بالعلماء غ  الش   ،؟ هذا مرضٌ _أين الزهراء عاِلم اً  إذا كان التقيُّ  ماالسيّ  األتقياء القرب حبّ 
يزنون حني نذكر حديث أهل البيت  ؟ اآلن يف الواقع الشيعيّ ملاذا ة املوجودة اآلنيّ ؟ هذه القضملاذا ،البيت

؟ هذه حرية ، ملاذان حبديث أهل البيتالعلماء ولكن حديث العلماء ال يوزَ ت حبديث حديث أهل البي
، ة؟ هذا قطب املدرسة العرفانيّ ذ الشيعةأخَ إىل أين ستُ ات ، هذه اللخبطة يف األولويّ واملهمّ  الشيعة بني األهم  

 .ياقفس هذا الوزن وعلى نفس هذا السلكتاب على ناة الرسائل والتوصيات املوجودة يف هذا وبقيّ 

، اآلن الكتاب ليس موجودًا عندي ولكن ةنفس الشيء يف املدرسة اإلخباريّ ، املدرسة اإلخباريّة أذهب إىل
 شرح كتاب التهذيب للشيخ عنده كتاب يفة وهو من أقطاب املدرسة اإلخباريّ د نعمة اهلل اجلزائري السيّ 

هما أفضل من اآلخر ِل ُيشر إىل الزهراء ال من وأيّ  ةة ومراتب األئمّ ة منازل األئمّ ، حني يصل إىل قضيّ الطوسي
والد صاحب البحار يف شرحِه د تقي اجمللسي ل الشيخ حممّ ونفس الشيء اجمللسي األوّ  ،قريب وال من بعيد

للشيخ اإلحسائي ِل عنده شرح للزيارة اجلامعة وموجود ضمن شرح الزيارة اجلامعة الكبرية  ،للزيارة اجلامعة
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ة ، وذلك ليس أيضًا حني احلديث عن منازل ومراتب األئمّ راء صلوات اهلل وسالمه عليها إىل منزلة الزهُيشر 
الشيخ اإلحسائي كذلك وقع يف هذا  ة معروفة عند العلماء ولكن الغريب أنّ هذه صارت قضيّ مبستغرب 

الميزان  :قلتُ ، كما اتكبرية وستقوده إىل مطبّ ة  ة بالنسبة للشيخ اإلحسائي قضيّ ، هذه القضيّ الكبري  املطبّ 
فاطمة )، كان احلديث يف احللقة املاضية ضح الصورة أكثرستتّ ث عن معرفة إمام زماننا ، حينما نتحدّ فاطمة

(، فاطمة بني علماء بن احلسن بني التنزيل والتأويلة احلجّ )( تلك املعرفة تقودنا إىل معرفة بني التنزيل والتأويل
ها وكلّ القضايا مرتابطة  سرتون أنّ ة بن احلسن بني علماء الشيعة( )احلجّ الشيعة تقودنا هذه إىل معرفة أخرى 

 .تشري إىل اخلطأ يف املنهج

سنة  مكتبة العذراء، هذه الطبعة طبعة شيخ اإلحسائيلاجلامعة الكبرية لمن شرح الزيارة  اجلزء الثاين هذا هو
 ا يقول الشيُخ اإلحسائيماذ 352الصفحة ، إذا نذهب إىل هجري الطبعة األوىل 1424يالدي ، م 2003

ى صلّ  ا المعتبرة أقوالهم من العلماء فأجمعوا على فضل النبي  وأمّ  _ ؟ث يف منازل املعصومنيوهو يتحدّ 
اختلفوا فمنهم من قَّدم فاطمة على الباقين   على الباقين ثمّ  وبعده فضل عليٍّ  اهلل عليه وآله على الكلّ 

 ،ة الحسين والتسعة سواءيّ عليها وعلى التسعة من ذرّ ومنهم من فضَّل الحسنين كما هو في الذكر 
ومنهم من جعل ُم ح مَّداً أفضل الخلق ه أفضل فإنّ   عليّ ة وهم سواء إاّل ومنهم من جعل فاطمة بعد األئمّ 

ُح يترجّ فاطمة وهذا هو الذي  ثمّ ة الثمانية األئمّ  ثمّ القائم  الحسين ثمّ  الحسن ثمّ  علّي ثمّ  أجمعين ثمّ 
_ومنهم من جعل ُم ح مَّدًا أفضل الخلق أجمعين ثم علّي ثم شيخ اإلحسائي ليعين ماذا يعتقد ا عندي _

وهذا هو  :ويقول 352الصفحة هذا يف  فاطمة _ ة الثمانية ثمّ الحسن ثم الحسين ثم القائم ثم األئمّ 
، إىل 396 الصفحةيف هذا موجود أيضاً من نفس اجلزء ليس فقط يف هذه الصفحة ُح عندي _ الذي يترجّ 
 ألنّ  ختتلف املراتب _ ،ث عن حالتني حالة يتساوون فيها وحالة ُيتلفون فيهاهو يتحدّ  _ ألنّ أن يقول: 

وهكذا الحسن  وعلي  بعد النبيّ  سبقهم وال يبلغ أحٌد منهم مقامه مقاماتهم متفاوتة كتفاوتهم فالنبيّ 
، قطعاً الشيخ اإلحسائي ِل ة ففاطمة دون األئمّ  فاطمة _ثم ة الثمانية ثم القائم ثم األئمّ وهكذا الحسيُن 
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، كتبهِ   ه ما ذكر هذا احلديث يف كل  ( ألنّ ةٌ عليناحننُ حُجَجُ اهلل وفاطمة حجّلعًا على هذا احلديث )يكن مطّ 

 .ولكن الروايات موجودةت األذهان احلديث األصل تتشتّ  حينما يغيب عن اإلنسان

 مثاًل هذه الرواية 228 الصفحة ، هذا اجلزء السابع والعشرونذهبنا إىل حبار األنواريعين اآلن مثاًل حنُن إذا 

 هَ لَال إِ اً وبَتُكْا مَهَابِى بَلَعَ أيتُرَة فَلتُ اجلنَّ خَ: دَليه وآله ى اهلل عَلَّ ول اهلل صَسُرَ الَقَ): عن اإلمام الكاظم عن آبائِه قال

 ةُعنَ م لَيهِغضِبْلى مُة اهلل عَوَفْني صَسَاحلُ ن وَسَاهلل احلَ ةُمَة أَمَاطِ يلُّ اهلل فَب وَالِي طَأبِ بنَليّ اهلل ع بيبُد حَمَّحَا اهلل مُلَّإِ

 .هذا الرتتيب واضح ،ة واضحة( القضيّ اهلل

ي ي عليُّ بن أبِ عدِن بَة مِمَّاألُ هِذِهَ  ريُخَ :ليه وآلهى اهلل عَلَّول اهلل صَسُرَ الَقَ: )أيب ُهَريرة، قالينقلها عن  هناك رواية

تغيب الروايات عن أذهان  ،( التقسيم واضحاهلل  ةُعنَلَ ليهِ عَا فَذَهَ ريَ غَ الَن قَمَني فَسَن واحلُسَواحلَ ةمَاطِفَب وَالِطَ

جيهلون يف كثري  ،تغيب املضامني ،تغيب الروايات ،ةة عن العلماء غري حقيقيّ العلماء لذلك هذه الصورة الغيبيّ 
 .من األشياء

قال يا  ثمّيقة الكربى )والصدّ  إذا نذهب إىل كمال الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق واحلديث ما بني النب  

وَأنَّ اهلل تَبَارَكَ وتَعَاىل اطلع ( إىل أن يقول: )اآلخرة على الدنيالنا  وجلّ أهل بيتٍ اختار اهلل عزّ انَّفاطمة أما علمتِ أَ

اطلعَ إىل األرض اطالعةً ثانية فاختار منها زوجكِ وأوحى إيلَّ  اً ثمّخلقه فجعلين نبيّ إىل األرض اطالعةً فاختارني من

الً ( فاختارِك أوّ فاختاركِ وولديكِاطالعةً ثالثة  األرض ثم اطلعَ إىل( إىل أن تقول الرواية: )اهجك إيّأن أزوّ

 .وولديك
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وأيُّ هؤالء ) ( ختاطب النب   تالَقَيقة الكربى ) والصدّ  أيضًا احلديث بني النبّ  ،اً ا هذه الرواية صرحية جدّ مّ أ

وأيُّ هؤالء الذين ) يقة تسأل النب  ( الصدّ  يت: عليٌّ بعدي أفضل أمّقال؟ ) ( فماذا قال النب  ؟يتهم أفضلالذين مسّ

بين وسبطي بعد إبعد عليٍّ وبعدكِ وأفضُل أهل بييت ومحزةُ وجعفرُ  يت: عليٌّ بعدي أفضل أمّيتهم أفضل؟ قالمسّ

اآلخرة اختار اهلل لنا  ا أهل بيتإنّ  بين هذا وأشار إىل احلسني منهم املهديّوبعد األوصياء من وُلدِ إ و حسني حسنٌ

يتهم أفضل؟ وأيُّ هؤالء الذين مسّ؟ حديث واضح )ناك أحاديث أوضح من هذه األحاديثهل ه (على الدنيا

؟ مها الشهود على األنبياء ملاذامحزة وجعفر  الرواية يف حديث األنبياء أنّ رون ( تتذكّ يت: عليٌّ بعدي أفضل أمّقال

، حديث أهل البيت تالحظون الكتب خمتلفة لكن ولكن من بعدهم صلوات اهلل عليهم هلم الفضيلة ألنّ 

: عليٌّ يتهم أفضل؟ قالوأيُّ هؤالء الذين مسّ: قالت، )رالبعض اآلخّ  احلقائق واحدة بعضه يشدّ و املضامني واحدة 

و حسني  بين وسبطي حسنٌوبعد إ( يا فاطمة )ومحزةُ وجعفرُ أفضلُ أهل بييت بعد عليٍّ وبعدكِ يتبعدي أفضل أمّ

 .اً ( الروايات واضحة جدّ بين هذا وأشار إىل احلسني منهم املهديوبعد األوصياء من وُلدِ إ

سأل سلمان ًا )واضحة جدّ  وهيلبحار رضوان اهلل تعاىل عليه ، الرواية يف اهناك رواية منقولة عن سلمان 

( السؤال من هذين وقال جدّإىل احلسنني  فأشار النبُّ  ؟ى اهلل عليه وآله فقال: من أفضلُ خلق اهللرسول اهلل صلّ

: قال سلمانى اهلل عليه وآله )هذين هو صلّ  ( جدّ ينذَهَ دُّجَ ؟ ) ماذا قال( النب  ؟من أفضلُ خلق اهلل: )سلمان

قال سلمان: فمن )( يعين علي اً : أبو هذينقال ؟مهافمن بعد جدّ)مها ( من الذي يأيت بعد جدّ ؟امهفمن بعد جدّ

 ،( يعين احلسن واحلسني: هذانفمن بعد أمهما؟ قال :قال سلمان( يعين فاطمة ): أمُّ هذينبعد أبيهما؟ قال
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سآيت  الرواياتوآيت مبثل هذه ع كتب احلديث ، أنا لو أريد أن أتتبّ اً املضمون كثرية جدّ  اوالروايات يف هذ
 .مبجاميع كبرية

التكرار  ، 396الصفحة كما قلت وذكرُه أيضًا يف   352يف الصفحة هذا الكالم ذكرُه الشيخ اإلحسائي 
يف الصفحة  معة ويف غري شرح الزيارة اجلامعة،ره كثرياً يف شرح الزيارة اجلاوقد كرّ يشري إىل تأكيد هذا املطلب 

ا هذه الطبعة غري ا أذكر هذا رمبّ إنّ  ،، يف اجلزء الثاين أيضًا من شرح الزيارة، هذه من طبعة دار العذراء 396
الثاين من عة آثار الشيخ اإلحسائي ، اجلزء اآلن الطبعة املنتشرة الطبعة اليت هي مع جممو  ،رة عند اجلميعمتوفّ 

 الصفحةيف وموجود املقطع الثاين  364 صفحةالجمموعة آثار الشيخ اإلحسائي موجود الكالم نفسه يف 
وموجود يف  364الصفحة ، يف هم هذا األمرعند اإلخوة الذين يهمّ  تكون الصورة واضحة ، حّت  412

 .من اجلزء الثاين من شرح الزيارة اجلامعة لكن ضمن اجملموعة الكاملة 412 الصفحة

ره من شرح الزيارة نفس الكالم يكرّ  320 الصفحةيف يف اجلزء الثالث من شرح الزيارة اجلامعة مكتبة العذراء 
ى اهلل عليه وآله على عليٍّ وعلي  على الحسن والحسن على م رسول اهلل صلّ كما تقدّ _ اجلامعة

ى اهلل على ما ظهر لي صلّ وهم على فاطمة ة الثمانية والقائم على األئمّ  الحسين والحسين على القائم
، هلذا ثالث من الزيارة اجلامعة الكبريةمن اجلزء ال 320 الصفحةهذه عقيدتُه ، هذا يف _ عليهم أجمعين

 اآلراء املوجودة يف هذا حني أشرح الزيارة اجلامعة الكبرية ملاذا ال أتبىّن السبب بعض اإلخوان كان يسألين 
 هو أفضل الشروح وأحث  شرح الشيخ اإلحسائي   أقول بأنّ أينّ مع ملثل هذه اهلفوات ولغريها الكتاب 

 وفيه هفوات قراءة هذا الشرح وأعتربه من أفضل الشروح ولكن ما من شيٍء إاّل املؤمنني على  الشباب وأحث  
 .فاصيل التفاصيل كثريةر إذا أردنا أن ندخل يف التا يف وقت آخَ ، رمبّ ةليس فقط هذه القضيّ وهفوات كثرية 

اإلحقاقي نفس سة اجلزء الثالث من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي مؤسّ  ،ة واضحة تكون القضيّ أيضًا حّت 
 340 الصفحة،  340 الصفحةمن طبعة مكتبة العذراء موجود يف الذي قرأته من اجلزء الثالث  هذا النصّ 

هذه  قونأتباع الشيخ اإلحسائي ال يصدّ   أعرف بأنّ ألينّ أنا أقول هذا ، وأكثر من هذا من اجلزء الثالث
 . تزويراً يف البنيرون أنّ احلقائق وقد يتصوّ 
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الطباعة هذه النسخة القدمية للزيارة ، النسخة القدمية املكتوبة باليد  ،قت معهاة وقد طبّ هذه النسخة احلجريّ 
 .نفس الكالم املوجود موجود يف هذه النسخة ،ة قبل هذه الطبعاتاحلجريّ 

وهو اجلزء التاسع من جوامع الكلم ، هناك  اجلزء التاسع عشر من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي نذهب إىل
 د علم النبّ ث عن جتدّ وهو يتحدّ  378 الصفحةيف  ، 309،  308 الصفحةة واليت تبدأ من الرسالة القطيفيّ 

هذه  ،د أو الوآله يتجدّ  النبّ علم  مع النقاش يف أنّ  د علٌم بحادثه لم تكن _ه إذا تجدّ فإنّ : وآله، يقول
د علٌم ه إذا تجدّ فإنّ  _ رهذا إشكال آخَ   هذا موضوع ثاٍن،اآلن احلديث عن فاطمة وإاّل ة أخرى لكن قضيّ 

ثم على عليٍّ عليه السالم ثم على  ى اهلل عليه وآلهه ينزل على رسول اهلل صلّ بحادثه لم تكن فإنّ 
 _ بن ثم على فاطمةة الثمانية األب قبل اإلالحسن ثم على الحسين ثم على القائم ثم على األئمّ 

، مع ة طارئةة ليست قضيّ القضيّ  نّ أل، تأكيد للمطلب فافهم _يقول على حسب مراتبهم  _ملاذا؟
العلم ينزل عليها  ديث عن فاطمة تأكيد على أنّ حلالكن  هذا موضوع ثانٍ  اآلن ،د العلماإلشكال على جتدّ 

لِه من أوّ ئيل ينقض هذا املعىن ونزول جرب مصحف فاطمة  ،العلم هبذه الطريقة ا نعتقد بأنّ وأنا أعتقد إذا كنّ 
، آخر املعصومنيولكن حنُن اآلن مع مراتب ة أعمق وأبعد من ذلك القضيّ  ،ة ليست هكذاإىل آخرِه والقضيّ 

على حسب _ عليهم نزول العلم ونزوله __ حسب مراتبهم فافهم _ينزل العلم على فاطمة شيء 
وهو اجلزء اجلزء التاسع عشر من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي  من 378الصفحة  هذه مراتبهم فافهم _

 .التاسع من جوامع الكلم

، الرسالة مالثالث من جوامع الكلوهو اجلزء اجلزء الثالث عشر من جمموعة آثار الشيخ اإلحسائي  هذا
من السلطان فتح علي شاه القاجاري للشيخ وهو سؤال  313،  311 الصفحةتبدأ من  ة اليتالسلطانيّ 

الصفحة إىل  تستمرّ  ة؟ الرسالة السلطانيّ فماذا جييبهوعن منزلة فاطمة اإلحسائي عن التفاضل بني املعصومني 
ا فاطمة عليها السالم فاختلف وأمّ _  317،  316 الصفحةماذا يقول الشيخ اإلحسائي يف  ،329

ها األحد عشر عليهم السالم نيّ أفضل من بها بعد عليٍّ عليه السالم العلماء في شأنها فقال قوٌم إنّ 
هم ثني عشر كلّ ة اإلاألئمّ  إنّ  رونخها بعد الحسن والحسين أفضل من التسعة وقال آوقال قوٌم إنّ 
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عند  _ُح عندي والذي يترجّ ختالف الروايات إ بني العلماء _ _ يعين ختالفوسبب اإل أفضل منها ،
وهو القول األخير لعموم آية وليس الذكُر  ثني عشر ة اإلبعد األئمّ فضلها  أنّ  الشيخ اإلحسائي _

!! لعموم اآلية وليس الذكر كاألنثىة فاطمة دون مراتب األئمّ  يعين أنّ ة يف الكالم هذه سطحيّ  _ كاألنثى
وفقاً ثت هبذا الكالم مرمي حتدّ  وأم   ،مرمي ة أم  قانونًا وليست قاعدة هذه اآلية وردت يف قصّ  ليست هذه اآلية

}إِذْ قَالَت امْرَأُة عِمْرَان َربِّ إِنِّي : ونقرأوإىل سورة آل عمران حنُن إذا ذهبنا إىل الكتاب الكرمي  ،ةللموازين العرفيّ 

* فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَاَلت رَبِّ إنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاهللُ فَتَقَبَّل مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيم  مُحَرَّراًنَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي 

مرمي ليس  أمّ يف والدة مرمي ، كالم قالتُه مرمي  ة أمّ كالم جاء يف قصّ   {كَاألُنْثَىت وَلَيَس الذََّكرُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَ

هو الذي قال ، وضع هذه ، يعين هذا القول ليس قواًل من اهلل ، يعين ِل يكن اهلل سبحانه وتعاىل اً اً قرآنيّ نصّ 
بشكل نقل من كالم األنبياء ما القرآن ية مثلليس الذكر كاألنثى ، هذا الكالم جاء يف سياق قصّ  :القاعدة

القصص والوقائع واألحداث حني ينقلها القرآن ينقل عن  ،بشكل شخصيّ أو من كالم فرعون  شخصيّ 
، فال ة بصيغة قرآنيّ  ه صيغَ ولكنّ  بشريٌّ  هذا كالمٌ  ،اً األشخاص ال ينقل عن اهلل ، هذا الكالم ليس كالماً إهليّ 

يف عاِل احلقائق ال  ثّ ، د منزلة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها حندّ على أساس هذه القاعدة و  يكون قاعدةً 
 ،الشيخ اإلحسائي يعرف لسان احلقيقة ث مع الشيخ اإلحسائي ألنّ ذكورة وأنوثة ، أنا أحتدّ توجد هناك 

 لُ مِ حقيقة املرأة ال حتَ  ينيعال توجد ذكورة وأنوثة هو يُطالب بذلك ، يف عاِل احلقيقة ث بلسان احلقائق حتدّ 
حيمل صفة  ا مظهر حقيقة املرأة يف العاِل الدنيويّ وإنّ  الذكورةوحقيقة الرجل ال حتمل صفة  صفة األنوثة

تنتفي فيها هذه الصفات العارضة ، هذه الصفات ما اقرتبت من أصوهلا األنوثة لوظيفتها ، احلقائق كلّ 
آدم مثاًل يف سورة األعراف ، يف سورة ة ىل قصّ ة آدم عليه السالم إذا ذهبنا إالعارضة ، اآلن إذا نقرأ يف قصّ 

ا يقرتبان من النزول إىل ءما بدألنّ  {َماهُتَءَافَلَمَّا ذَاَقا الشَّجَرة بََدت َلهُمَا سَو}ة آدم األعراف وردت قصّ 

ِمنْ وَرَقِ َعلَيهَُما وَطَفِقَا َيخصِفَانَ } بدت هلما سوءاهتماا يقرتبان من النزول إىل األرض بدءَلم ا  ،األرض

مُهَا ِبغُروراآلية واضحة  ،بدأ التكامل اجلنسيّ  {اجلَنَّة فَلَمَّا ذَاَقا الشَّجَرة بَدَت لَهَُما }{ الشيطان }َفَدال 
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رضِ قَالَ اهْبطُوا بَعضُكُم ِلبَعْضٍ عَدوٌ وَلَكُم فِي األَ}بعدها  {وَطَفَِقا يَخصَِفانَ َعلَيهُمَا ِمنْ وَرَقِ اجلَنَّةسَوءَاتَهُمَا

ال توجد  ،ليست يف احلقائق ، مثل املالئكة ة األنوثة والذكورة هذه الصفةعمليّ  {سْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِنيمَ

، حني نقرتب من عاِل إىل احلقيقة ، أبعد عن عاِل الطبيعة هم أقرب  ؟، ملاذاذكورة وال أنوثة يف املالئكة
ة للرجل على املرأة ة ذاتيّ ال توجد أفضليّ  مع هذه الصفات يف عاِل الطبيعة الطبيعة تظهر هذه الصفات وحّت 

، ميكن أن يكون الرجل أفضل من النساء وميكن أن تكون املرأة ة للمرأة على الرجل ة ذاتيّ أو ال توجد أفضليّ 
ازين جال ، مو ، هناك رجٌل أفضل من الرجال والنساء ، وهناك امرأٌة أفضل من النساء والر أفضل من الرجال 

ثني ة اإلفضلها بعد األئمّ  ح عندي أنّ والذي يترجّ  :ة، يقولين سطحيّ ز االتقييم ليست هكذا ، هذه مو 
ى اهلل وبعلها وبنيها صلّ ا ورد  عن أبيها ألنثى ولماألخير لعموم آية وليس الذكر كاعشر وهو القول 
 هذا أيضًا فهم سطحيّ _ من العالمينولم يرد أفضُل الرجال أفضُل نساء العالمين ها عليهم أجمعين أنّ 

أشرف على الدنيا  وجلّ  اهلل عزّ  إنّ  يا عليّ ):  يأيت هبذه الروايةًا ، ثّ ًا جدّ جدّ  فهم سطحيّ  ،لألحاديث
على رجال العالمين ثم اطلع ثالثًة فاختار  فأختاركاطلع ثانيًة  فاختارني منها على رجال العالمين ثمّ 

هي هذه _ ( اطلع  رابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين ة من ولدك على رجال العالمين ثمّ األئمّ 
، الروايات اليت الروايات  أن ننظر إىل كل   ع مع غريها ، البدّ مَ ، هذه الرواية جتُ الرواية ال تؤخذ لوحدها 

رواية  نأخذحباجة إىل مجعها وإىل دراستها ال أن  الروايات؟ هذه ًا كيف نفهمهامت وهي كثرية جدّ تقدّ 
وهو ُيشعر  :الروايات ، يقولهذه طريقة خاطئة يف التعامل مع  ،وحنكم على أساسها ةحدعلى  واحدة

يوم  لعليٍّ عليه السالم في كل  عليها عليهم وعليها السالم ومثل حديث األنوار التي تزهر بها بتفضيلهم 
هذا  على أنّ  ارتفع النور دلّ ه َلم ا يعين كأنّ  ارتفع ذلك _فلمَّا ولدت الحسين عليه السالم ات ثالث مرّ 

م األحاديث فهَ ديث وال تُ امرتبة احلسني أعلى منها ، هذا فهم ساذج لألح كان بسبب احلسني وأنّ النور  
 يتمّ كبري وواضح وهبذا   مطبٌّ  أو ألقى السمع وهو شهيد _وهذا ظاهٌر لمن كان له قلب  _هبذه الطريقة 

 .ة احلديث إن شاء اهلل تعاىل تأتينا يف حلقة يوم غدتتمّ . نا هذه فقد طال بنا الوقت كثرياً احلديث يف حلقت

ّتصبحونّومتسونّوتبقونّدائمًاّ
 
ّّمعّوالئكمّالفاطمي

 
ّالزهرائي
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ّأسألكمّالدعاءّمجيعاًّ

ّ
 
ّونّحننّواهلوىّزهرائيزهرائي

ّياّزهراء

 .ّيفّأمانّاهلل
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