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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ّ
 
ّصل

 
ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م19/4/2013   ( 22احللقة ) 

 

وات اهلل عنه يف احللقة املاضية )الزهراء صلثت وهي اجلزء الثاين من العنوان الذي حتد  احللقة الثانية والعشرون  
ت السابقة من حلقات ا كانت طويلًة أطول من احللقامت احللقة األوىل ولرب  تقد   ،(عليها بني علماء الشيعة

عنوان )الزهراء بني علماء الشيعة( يف حلقٍة ي أن يكون احلديُث حتت كان بود  لب كثرية،  ا، املطهذا الربنامج
ت الساعة األوىل والثانية والثالثة وقطعت احلديث عند هناية مر   ،ة ساعاتولكن وصل احلديث إىل عد   ةواحد

الساعة الثالثة حيُث كان حديثنا يف آخر احللقة املاضية عن عثرٍة واضحة عثر فيها الشيخ اإلحسائي يف 
 .الكربى صلوات اهلل وسالمه عليها يقةق بالصد  كتبِه ورسائله فيما يتعل  ة  شرحِه للزيارة اجلامعة ويف بقي  

يقة الكربى ُث عن منزلة الصد  هناك رواية ما سنح الوقت لقراءهتا من مجلة الروايات واألحاديث اليت تتحد  
، هذه الطبعة طبعة دار هذا هو اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد للشيخ املفيد رضوان اهلل تعاىل عليهو 

، يف احملاورة اليت دارت بني عقيلة بين  337 الصفحةسة ، يف ان قم املقد  إير  1428بن جبري نشر سعيد 
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( يف سياق أَبِي خَريٌ مِنِّيوعليها فماذا قال هلا خياطب عقيلة اهلامشيني ) د الشهداء صلوات اهلل عليهوسي  هاشم 

( ينِّريٌ مِي خَخِأَوَي نِّريٌ مِي خَمِّأ  وَ أَبِي خَريٌ مِنِّيلقة ببحثنا وبكالمنا )ذهب إىل املقطع الذي له عُ حديث، فقط أ

( وَأَخِي خَريٌ مِنِّي( أعتقد هذه الكلمة واضحة )وَأ مِّي خَريٌ مِنِّي أَبِي خَريٌ مِنِّي) :، هذا املقطعإىل آخر الكالم

 .ه الشيخ اإلحسائي رمحة اهلل عليهبشكٍل واضح على ما ذهب إلي الكلمة واضحة ترد  

، ٌب بالنسبة يل وليس غريبًا أيضاً ين قبل أن أُِِتَّ حديثي سؤاٌل وردين وهو غريتفاصيل ولكن  الكالُم كثرٌي وله 
ة ، قل  وهنم علماء، يسم  العة اط  هو قل   ،من النجف األشرف وليس غريباً  ،غريٌب أن يكون السؤال من النجف

العًا حبديث ال ميلكون اط  !! إذا كانوا  شيء، ال أدري علماء بأي  الع العلماء على حديث أهل البيتاط  
صال معه من النجف ام قالئل كان يل ات  قبل أي   ، أستاٌذ جامعي  لوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيأهل البيت ص

قد ذكرُت يف طوايا حديثي مقاطع من الرواية اليت احللقات األوىل من هذا الربنامج و ه قد مسع وقال يل بأن  
على  فيهم من هو أضر   ث عن فقهاء الشيعة وأن  الصادق واليت تتحد  ينقلها إمامنا العسكري عن اإلمام 

يقول كنُت مع  ،من جيش يزيد بن معاوية على احلسني وأصحابه صلوات اهلل وسالمه عليهضعفاء الشيعة 
نت أين ًا وسألتُه عن هذه الرواية فقال يل أجمموعة يف زيارة أحد العلماء الكبار من العلماء املعروفني جد  

، هذه فقال هذه روايات اإلنرتنت ال وجود هلا من الشخص الفالين نرتنتمسعتها من اإل فقلتُ  ؟تهامسع
لكن بالقدر ة حباجة إىل تفصيل يف القول  هذه القضي  ر وإال  ، سأجيب أنا بالقدر املتيسَّ أكاذيب وافرتاءات

ئل للشيخ األنصاري وحسب ما هو ة كتاب الرسا، أقول أحد الكتب اليت تُدرَّس يف حوزاتنا العلمي  راملتيس  
لطالب احلوزة أن يدرس هذا  البد  و جتهاد مات اإلهذا الكتاب من مقد   ة أن  معروف يف األوساط احلوزوي  

يستعملون غالبًا يف احلوزة خ األنصاري والطلبة برسائل الشي األصول ى بفرائد، كتاب معروف يسم  الكتاب
، ى بالرسائليسم  ( لكن معروف ة هلذا الكتاب )فرائد األصولاألصلي   التسمية ، وإال  (الرسائل)ح هذا املصطل  

د طالٍب من طلبة احلوزة أن يدرسه خصوصًا األجيال القدمية قبل أن يكتب السي   لكل   فرائد األصول البد  
، اآلن سة علم األصول كتاب فرائد األصولة من درا، مرحلة مهم  احللقاتد باقر الصدر رمحة اهلل عليه حمم  

فرائد األصول للشيخ األنصاري املعروف بالرسائل وهذه الطبعة اليت طُبعت بإشراف من ل أمامي اجلزء األو  
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ة الثانية مليالد الشيخ ناسبة الذكرى املئوي  ب ة للمؤمتر العاملي  جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظم األمانة العام  
وما  302 ، الصفحةأورد الشيخ األنصاري لواحدة اخلرب اي  ، يف مباحث حج  302 الصفحة، األنصاري

، يعين م احلسن العسكري صلوات اهلل عليهحتجاج الذي نقلها عن تفسري اإلمابعدها أوردها عن كتاب اإل
ة عن حتجاج نقل الرواي( وصاحب اإلحتجاج الطربسي)إحتجاج األنصاري نقل الرواية عن كتاب اإلالشيخ 
 الصفحة  من سورة البقرة ونقل الرواية على اآلية الثامنة والسبعنييف تفسريِ  اإلمام احلسن العسكري،تفسري 

ث ( يتحد  أ ولَئِكَة ولكن آخر الرواية هذا املقطع نقلُه )، للرواية تتم   304 الصفحة،  303 الصفحة،  302

د لَعَنَهُ اهلل َعلَى احل سَنيِ بِن عَليّ يأَضَرُّ عَلَى ض عَفَاء شِيعَتِنَا مِْن جَيشْ يَزِ أ ولَئِكَعن فقهاء السوء من فقهاء الشيعة )

 يف هناية هذه الرواية:الشيخ األنصاري ، وقال بعد أن أورد الرواية كاملة 304الصفحة ( هذا يف  عَلَيهِ السَّالم

، يعين الشيخ األنصاري إىل آخرهِ  هذا الخبُر الشريف الالئُح منه آثاُر الصدق على جواز قبول _ دلّ 
وصفُه بالشريف وقال  هذا الخبُر الشريف الالئُح منه آثاُر الصدق _ دلّ  _؟ماذا قال عنها ث  أورد الرواية 

للشيخ  (لفرائد األصول)ة للرسائل وثَّق اخلرب، هذا يف الطبعة احلروفي   ،آثار الصدق تلوح من هذا اخلرب بأن  
درس فرائد ه ما ال أدري هذا العالِـم املعروف هل أن   ،س يف املنهج احلوزوي  أن يُدر   األنصاري وهو كتاب البد  

!! ه يكذب ال أدريس أو أن  أن يُدر   أن يُقرأ والبد   قرآن البد   !! كيف وهي يف نظر املنهج احلوزوي  األصول
، يف ة لفرائد األصولة فهو من الطرز القدمي فهذه النسخة احلجري  ا عاِلُمن ا هذا ال ميلك النسخة احلروفي  ورب  

، موجودة ال زالوا أيضًا يدرسون فيها ويقرأون فيهاا ب العلم يدرسوهنا ورب  ة واليت كان طال  النسخة احلجري  
أيضاً  86 الصفحةيف  ،اج عن تفسري العسكري عليه السالمحتجومثلما يف اإل ،85هناية الصفحة ة يف الرواي
هذا الخبُر  دلّ  :يورد الرواية يل بعد أنقرأته على مسامعكم قبل قل ، نفس الكالم الذيود هذا الكالمموج

صاحبنا هذا  ا أن  ، رب  ةمن الطبعة احلجري   86و 85الصفحة  كما قلتُ   الشريف الالئُح منه آثاُر الصدق _
هذه الطبعة  ،(اإلمام احلسن العسكري تفسري هلذه الرواية هو )ة، املصدر األصلي  ال ميتلك النسخة احلروفي  

 الصفحةيف الرواية موجودة هنا  ،(اساج قدسپقم )لطبعة األوىل هذه طبعة إيران رىب االقُ  ذويمنشورات 

، 271الصفحة موجودة على  {ونَ الكِتَاَب إِلَّا أَمَانِيّ}وَمِنْهُم أ مِّيُوَن ال َيعَْلمُ 79،  78يف ذيل اآلية  271
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عَلَى ض عََفاء  م أَضَرُّهُوَالفقهاء من فقهاء الشيعة من فقهاء السوء _  يف وصف هؤالء ،274و 273، 272

بِن عَليّ عَلَيِه السَّالم وَأَصَْحابِه فَِإنَّهُم يَسْلِبُوَنهُم األَرْوَاح وَاألَمْوَال لَعََنهُ اهلل َعلَى احل سَنيِ  شِيعَتِنَا مِْن جَيشْ يَزِيد

_  وَهَؤُالء عُلمَاءُ السُّوْء النَّاصُِبون امل شَبِّهُون بَأَنَّهُم لَنَا مُوَال ون ا لَحقَهُم مِنْ أَعْدَائِهِمملاألَحْوَال  مَسْل وبِنيَ عِندَ اهلل أَفْضَلوَلِلْ

 وَهَؤُالء عُلمَاءُ السُّوْء النَّاصُِبون امل شَبِّهُون _ م لنا موالونهون بأهن  هؤالء يف حقيقتهم ناصبون ولكن يتشب  

امل شَبِّهُون بَأَنَّهُم لَنَا مُوَال ون وَلِأَعْدَائِنَا مُعَاُدون  ن _م موالو ر الشيعة بأهن  _هكذا يثريون الشبهة على الشيعة فيتصو  

_ هذه الرواية موجودة  يُدْخِل ونَ الشَكَّ والشُّبْهَةَ عَلَى ض عَفَاء شِيعَتِنِا فَيُضِّلونَهُم وََيمْنَعُونَهُم عَْن قَصْدِ احلَقِّ امل ِصيب

الرواية، من ا هناك مصادر كثرية نقلت هذه ، أم  المه عليهصلوات اهلل وسيف تفسري اإلمام احلسن العسكري 
الرواية شيخ مرتضى األنصاري الحتجاج( للشيخ الطربسي وقد نقل املصادر على سبيل املثال كتاب )اإل هذه

ل يف باب العلم، )عوامل العلوم( أيضًا يف ، )حبار األنوار( للشيخ اجمللسي يف اجلزء األو  من كتاب اإلحتجاج
ن نقل عبد اهلل البحراين، أيضًا م   ث الشيخ( للمحد  العلم، )عوامل العلوم ابل يف باب العلم يف كتاألو  اجلزء 

ن نقل ، وم   79،  78: يف ذيل اآليتني (الربهان)ل من تفسري د هاشم البحراين يف اجلزء األو  السي  هذه الرواية 
يف  (نور الثقلني)صاحب تفسري  (العروسي احلويزيبن مجعة ث احلويزي )عبد علي احملد  هذه الرواية أيضًا 

ل من تفسريِه يف اجلزء األو  وكذلك الفيُض الكاشاين  ،79ل يف تفسري سورة البقرة يف ذيل اآلية اجلزء األو  
 ة، أحباث اخلارج الفقهي  رج بشكل عام  اتقريرات أحباث اخل ،، أحباث اخلارجة كثرية( ومصادر حديثي  الصايف)

، ضت ملصادرهاضت هلذه الرواية وتعر  األحباث تعر   أنا رأيت كلَّ  ،جتهاد والتقليداليت تناولت موضوع اإل
 ،كثريًا منها  ة رأيتُ جتهاد والتقليد، وكذلك أحباث اخلارج األصولي  ة اليت تناولت مسألة اإلاألحباث الفقهي  

العديد من تقريرات أحباث اخلارج تناولت جانب  ،ة خرب الواحد الثقةة خرب الثقة وحجي  ي  يف حج   ،التقريرات

( أكثر صَاِئنَاً لِنَفسهِ حَافِظًَا لِدِينِهِ كَاَن مَِن الف قََهاء فأمَّا منعلى األقل أخذت مقطعًا منها ) ،من هذه الرواية

ة عن إمامنا الصادق وهذا املقطع هو جزء من رواية طويلة أساسًا مروي  ة تناولت هذه الرواية األحباث األصولي  
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ال  يف هذا العامِل، ، أنا ال أسيء الظن  صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وينقلها لنا إمامنا الزاكي العسكري
هذه األمور ولكن ال مات و نُت أنا ال أعبأ هبذه املقد  جتهاد وإن كمات اإله هو مل يكن قد درس مقد  أقول بأن  
، وكذلك ال أريد أن أسيء ةسة الديني  ، العرف املوجود يف املؤس  األقل أخالف العرف يف احلديث علىأريد أن 

ا ، فلرب  م ال يعبأون حبديث أهل البيتا أقول هناك ظاهرة موجودة بني علمائنا أهن  ر إن  شكل آخ   به بأي   الظن  
صاً خصو هذه الكتب اليت أشرت إليها  بعض على لعط  أو ا، درس كتاب الرسائل الرجل درس هذه الكتب

لماء وال حيفظون ه يف الغالب العلماء حيفظون أقوال العلع على بعضها ولكن  ط  اا رب   ،أحباث اخلارج تقريرات
حينما  ،أكثر الطلبة يقتدون بسرية العلماء جند أن  ة  يف أوساط طلبة احلوزات العلمي  ، حت  أقوال أهل البيت

، ويف بعض فهكذا قال أو هكذا يتصر  ف الفالين يقول العالِـم الفالين التصر  تسألُه عن السلوك الفالين 
 الغالب فألن  س من كتب املخالفني له أو هذا السلوك ال أصل له أو مقتب   ف ال أصل  األحيان هذا التصر  

ماء يف ويف جمالس العلالذي يدور يف حمافل الدروس  أ يُنسى ألن   لو يُقر  حت  هتمام حبديث أهل البيت عدم اإل
ة ليست غريبة وذلك لعدم اإلهتمام هتمام بأقواهِلم فهذه القضي  واإل نقل أقوال العلماءأغلب األحيان هو 
هتمام هو عدم اإلف املتعار   ويف املنهج العلمي  ة ة ويف احلوزة العلمي  سة الديني  ، يف املؤس  حبديث أهل البيت

د اخلطباء على املنابر نفس األحاديث نفس الكلمات ترتد  حبديث أهل البيت لذلك ال تستغربوا حينما يصعد 
، خطيب من اخلطباء مثالً ة كتبتها وزارة األوقافرمسي  ا لستة هناك جمموعة لستة من األحاديث كأهن   ،دائماً 

 لوجدنا أن   ه األحاديثصنا هذولو حم  دوهنا ة اخلطباء يرد  بقي  الشيخ الوائلي جمموعة من األحاديث حيفظها 
تلتقي معها يف املعىن ويف  ،ألحاديث هي األحاديث املوجودة يف كتبنا اليت تشبه أحاديث املخالفنيهذه ا

شبابك قبل )مثاًل  (،سسًا قبل خ  غتنم خ  إ)ا احلديث عن مثاًل الغالب ال صلة هلا بعارف أهل البيت إن  
ات أحاديث يف عمومي   ،الصدقةأحاديث عن دفع مثاًل  ،أحاديث عن الربا ،وأمثال هذه األمور (هرمك

أهل البيت فال وجود ا أحاديث عن األصول ويف عمق معرفة أم  ة اليت هي من فروع الفروع جتماعي  األمور اإل
 إذا رجعنا رة، وإال  م يف بعض اجملالس وهذا بدأ يظهر يف السنوات املتأخ  من اللم    بشيءٍ هلذه األحاديث إال  

على املنابر وال زال األمر  حد أحاديث يف معارف أهل البيت أصاًل ُتطر  إىل عشرين سنة قبل أكثر ال توج
الع علمائنا وعدم اهتمامهم حبديث أهل البيت والسبب يعود إىل علم ، والسبب يف ذلك هو عدم اط  هكذا



 2الزهراء صلوات اهلل عليها بين علماء الشيعة ج (22الحلقة )                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي        
 

- 6 - 
 

ثُت عنه يف بدايات هذا الربنامج وما هذه الذي ألغى أكثر أحاديث أهل البيت وهذا املوضوع حتد  الرجال 
 مصاديق ما ذكرتُه يف احللقات األوىل من عدم اهتمام العلماء حبديث أهل البيت مصداق من ة إال  قضي  ال

 .صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

، هو هذا اجلهل ء الشيعة وهذا هو جزء من املوضوعأعود إىل كالمي واحلديُث عن الزهراء بني علما
 ،مستويات اإلساءة مستوًى من ُيساُء إىل الزهراء يف أي   ، حينماأهل البيت هو جزء من املوضوعبأحاديث 

ي ال  بالنسبة للمريزا القم   ،شأهنا دون شأن املعصومنيالزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها  حينما نقول بأن  
الزهراء عمرها قصري  من أن  اً ورأيتم كيف ناقش املوضوع ة جد  تُه سطحي  وعقلي   رجل أصويل   هو كالم يل معه

ة مثل ، ولكن عقلي  ة، ال أناقش هذه القضي  كالم تافهة تافهة و عقلي   ،واحلسني عمرهم أطولواإلمام احلسن 
شأناً عن  ل  ، بالنسبة للشيخ اإلحسائي هذه إساءة ال تقِ سائي ويعثر هذه العثرة هذه إساءةة الشيخ اإلحعقلي  

ا خرجت عن حدود اآلداب، هذه اشف الغطاء حني قال بأهن  د حسني كشيخ حمم  الهها اإلساءة اليت وج  
شيئًا وليس ، حينما تضع ختالف يف التفاصيل ولكن هي إساءة، صحيح هناك اإساءة وهذه إساءة أيضاً 

فكيف إذا كانت إلنسان، فكيف إذا كانت للزهراء صلوات هذا ظلم وإساءة إنساناً يف غري موضعِه الصحيح 
د نعمة اهلل اجلزائري كما ذكرُت ق على موقف السي  ، يعل  ربَّ د عبد اهلل شُ ة مجيلة للسي  اهلل وسالمه عليها، كلم
مَّا وصل لى كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ل  د نعمة اهلل اجلزائري له شرح عالسي   يف احللقة املاضية بأن  

ومل ُيشر إىل عن فضلهم وعن منازهلم  ث  شرحًا لبعض الروايات اليت وردت حتدَّ ة للحديث عن منازل األئم  
، على هذا املوقف له تعليقة د عبد اهلل شرب  ، السي  الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها ال من قريٍب وال من بعيد

 ؟ يقول:د عبد اهلل شرب  ة املواقف املشاهبة، ماذا يقول السي  تعليقة مجيلة وهي تتناسب مع هذا املوقف ومع بقي  
هم ما أحاطوا بصفاتها وما اهتدوا ولعمري إنّ  _ يقةبصفات الصد   ما أحاطوا بصفاتها _هم ولعمري إنّ 

هذه  ، أن  اً كلمة مجيلة جد    _ وفتور أصولهم  من قصور عقولهمبحقيقة معرفتها وذاتها وما ذلك إّل 
من قصور عقول هؤالء العلماء  _ من قصور عقولهم_ شيٍء؟  ناجتة من أي  يقة الكربى املواقف من الصد  

،  م أخذوها من املخالفني، أصوهلم ليست أصيلة أصول فاترة_ ملاذا أصوهلم فاترة؟ ألهن   وفتور أصولهم_ 
وهذه هي احلقيقة، إذاً   من قصور عقولهم وفتور أصولهم _وما ذلك إّل  اً تناسُب املقام_كلمة مجيلة جد  
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 دم أمح، بعد هذه البيانات إذًا ال نستغرُب أن يتكل  هذه احللقة أيضاً بعد هذه البيانات وستأيت البيانات يف 
 نجي فيقول:القب  

م يعين وأذهل  اب كسر خشومهم عمر بن اخلط   هصوت أمحد القبنجي: ] الشيعة أكثرهم يف إيران ليش؟ ألن  
األشراف شوها وبعدين يقتلون ل  يفما نقول عرب أجالف على البعران ة عظيمة مثل الفرس جيي مثلامرباطوري  

سون يتون  يوزعها على ذوال اهلمج وياخذون نسائهم باآلالف جييبوها لعمر يوزعها بنات األشراف والنبالء 
ة يف ، هلذا أعدى أعداء الشيعكراهية باقيةاتضل ال تبقى يعين سنة سنتني تروح ما تروحت بيهن، هذي بنا

ه كسر ضلع شنو أن  على بوا يلعنون عمر ليش ورت   فعالً  عمر ،ُعم ربن الوليد، إيران مو أبو بكر وال خالد 
مو سهلة مو فالعجم حقهم  اً واقع  هو ال كسر ضلع الزهرا وال شيء،ال  وإ يعطوه فد طابع ديين حت  الزهراء 
 .[، اسكندر احتل إيران كلهاهاجلياسكندر ما فعل  ،شهايفل   كاملةة  طوري  اموسهلة امرب  ،سهلة 

لنستمع لعبد ر ين أعرُض أيضًا فيديو آخ  ، لكن  ، التعليُق إليكمقال أعل  بالنسبة يل بدون تعليق  ،مقالتهمسعتم 
 ة..الرمحن دمشقي  

باعرتاف  هو صالح الليعائشة رضي اهلل عنها لإلخروج حنن امام خروجان : ]ةصوت عبد الرمحن الدمشقي  
يبطل عصمتها املزعومة ذمًا خروج  خيتلف خروجفكان  خروج فاطمة اأم  والصيام  أفضل من الصالة الكليين

ما كانت تعلم  فهيا يورثون العلم األنبياء ال يورثون درمهًا وال دينارًا وإن   كانت تعلم أن    الا ألهن  كم عند 
احلديث عندكم صحيح  ألن   وأوقعكم يف ورطة باحلديث فهذا اجلهل منها هبذا احلديث أبطل عصمتها،

ن تقول جبهلها باحلديث فتبطل أ ام  يبطل عصمتها فإ حتموهالذي صح   هبذا احلديث هاوخروجها مع جهل
 هلا ال حيق   ماال تاخذ تريدة لاش  ن ايلزمك اهن ا كانت تعلم فتثبت سرقتها يعينا أن تقول بأهن  عصمتها وإم  

 ..[...واحدة من األثنني يا جاهلة عندكم يا نصابة

ة ولكن ال غرابة يف حديث عبد الرمحن الدمشقي  و نجي ديث أمحد القب  ، ال غرابة يف حال غرابة يف املوضوع
، ا تكون غريبًة بالنسبة لكمليس يف نظري هذه األمور ليست غريبة بالنسبة يل ولكن رب   طبعاً  الغرابة تكون

ال أذكر ثين عن زيارتِه ملرجٍع كبري يف النجف من مراجع التقليد حد  ات خطيٌب معروف ومن جنوم الفضائي  
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سم ين ال أريد أن أذكر إلكن  ر أحدًا جماملًة ألحد أنتم تعرفونين ال أوف  ليست خوفًا من أحد أو  ،األمساء
ثين راعي شيئاً، هو حد  ة إذا ضربت ضربت بقسوة ال تُ سة الديني  املؤس   ،بكالٍم أو حبديثٍ   يُؤذىاخلطيب لئال  

ملرجٍع من أكرب مراجع التقليد يف النجف فكان يلومُه يقول  ثين عن زيارتهِ هاء، حد  ج  يف جملٍس وفيِه أناٌس وُ 
مون مون مصيبة الزهراء مصيبة احلسني عليه السالم تضخ  مون املصيبة على املنابر، تضخ  كم تضخ  بأن  

مها؟!  بعد ذلك نضخ  ُم املصيبة!! أصاًل السؤال هنا: هل حنُن نعرُف عظمة املصيبة حت  ، حنُن نضخ  املصيبة
 ا لو كان اجلو  ولرب   ،ة أقل وأقلالقضي   إن   ،املصيبة  ليست هبذا التضخيم الذي تذكرونُه على املنابر يقول بأن  
ما الكثريون نفوا ا نفى املصيبة من أساسها مثلم بغري هذا الكالم لرب  كل  وكانت األمور مناسبة لتمناسبًا 

، ة املعروفةوهذه القضي   (وإن)د باإلحراق وقال الكلمة هد  عمر  ة وصلت إىل أن  القضي   املصيبة من أساسها أن  
، قد ال ة منتشرةوهذا الشاهد الذي أوردتُه أو هذا املثال ليس مثااًل منحصرًا يف شخٍص واحد هذه القضي  

ث عنها الكبار، الكبار هم الذين تحدَّ ة ي  ة هذه القضي  لكن يف اجملالس اخلاص  ة و ث عنها يف احملافل العام  يُتحدَّ 
، حنن ال نريد اخل الوسط الشيعي، ظالمة الزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها بدأت من دةيثريون هذه القضي  

أمحد ات من على الفضائي  ، وأنتم مسعتم هم أعداء هم نواصبالقوم  ،ث عن ظالمتها عند القومأن نتحد  
يقول أنتم نواصب حنن ار وخياطب أهل مدينتِه أهل األنبيقول حنُن نواصب م الكبيسي كيف كان يتكل  

نرتنت وامسع احلديث دخل على اإلأُ  ،نرتنت، والكالم موجود اآلن على اإلنواصب حنن نعادي أهل البيت
القوم نواصب ال شأن لنا بالنواصب ال نعاتبهم وال  ،كالم معروف  ،ة ديبات عرب فضائي  وكان عرب الفضائي  

ال شأن لنا فاطمة  !! حنُن نعتب على من حيب  عليهم يكرهون فاطمة فلماذا نعتبُ نلومهم هذا هو شأهنم 
شعاٍر  د األوصياء بغضًا لرسول اهلل حتت أي  بن ينتقص من فاطمة بغضًا هلا بغضًا لسي  بن يبغض فاطمة 

ملاذا حياولون  ؟ون فاطمة، ملاذا حياولون التقليل من ظالمتهاحيب  نا نعبأ ألولئك الذين ذريعة، لكن   حتت أي  
؟ ة فاطمةى اهلل عليه وآله وما مرَّ من األحاديث أال تشري إىل مركزي  صل   ؟ ملاذا؟ سرية النب  التقليل من شأهنا

حني كان احلديث حتت هذا العنوان ليس احللقة السابقة احللقة اليت قبلها احللقة العشرون، فاطمة بني التنزيل 
مة يف ة فاطعن حموري  و ة فاطمة ث عن مركزي  أمثلة من األحاديث اليت تتحد  والتأويل وما أوردته من ناذج من 

 .هذا الدين ويف هذه العقيدة
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وعلى نفِس هذا السياق وعلى نفس هذا الذوق من التقليل من شأن فاطمة أو من تقطيع ما ميكن أن 
ة من رموز املدرسة العرفاني  د حسني الطباطبائي رمٌز د حمم  عه من فضلها، هذا هو تفسري )امليزان( للسي  نقط  

ٌر معروف لكن ال على طريقة ة للقرآن، مفس  ورمٌز من رموز املدرسة التفسريي  ة ورمٌز من رموز املدرسة األصولي  
ا طريقة أهل البيت يف التفسري، تفسري ق هلا بأهن  سوَّ ولكن هكذا يُ  ،كوكتيل  ،على طريقٍة أخرىأهل البيت 

ة مقايسة ما بني تفسري امليزان منا بعملي  إذا ما قُ  هألن  ا جئُت بتفسري امليزان ، وإن  الثالثو اجلزُء امليزان وهذا ه
عًا ومع ذلك هو بعيد عن طريقة أهل البيت ه أكثر تشي  أن  بيان وجممع البيان وتفاسري أخرى جند بوتفسري الت

احلديث عن  تني ولكن ألن  أو حادثة ليس يف حادثة واحدة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، والقضي  
 ة فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها.احلديث عن مركزي   فاطمة وألن  

ة عيسى اآلية الثانية واألربعون: ة مرمي ويف قص  إذا نذهب إىل اآليات اليت جاءت يف سورة آل عمران يف قص  

 يف كتب التفسري حت   كِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العَالَِمني{وَإِذْ قَالَت املَالَئِكَة  يَا مَرَْيم إِنَّ اهلل اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَ}

ة ولكن يف روايات أهل البيت ثت عن هذه القضي  ة حتد  ة معروفة هناك من التفاسري الشيعي  هذه القضي   األخرى
وقتها، هذه دة نساء العذراء مرمي هي سي   دة نساء العاملني وأن  يقة الكربى هي سي  الصد   أن  ة واضحة القضي  
يقة ا الصد  دة نساء وقتها، أم  يعين سي  دة نساء عاملها ، العذراء مرمي سي  البيت يف كلمات أهلة واضحة القضي  

،  العواملاملراتب ويف كل   الطبقات يف كل   يف كل  رين لني واآلخِ دة نساء العاملني من األو  الكربى فاطمة فهي سي  
ها نّ إدة مرمي _يعين السي   ها ُمصطَفاٌة _نّ ا ما قيَل إوأمّ  ؟ _205فحة الصد الطباطبائي يف ماذا يقول السي  
، اإلمام  على ذلكاآلية ال تدل   يعين_ فإطالُق اآلية يدفعه: يقول نساء عالمي عصرها _ ُمصطَفاٌة على

وعن  روايات عن املعصومني عن النب   ، من أنت؟!، املعصوم يقول هذا الكالماملعصوم يقول هذا لسُت أنا
 تقول هذا الكالم؟! دة نساء عاملها، من أنت حت  ومرمي سي  دة نساء العاملني فاطمة سي   املعصومني تقول بأن  

نساء عالمي عصرها فإطالُق اآلية  ُمصطَفاٌة علىها نّ ا ما ِقيل إوأمّ  ؟؟_؟!! ما قيمتك أنتك أنتدرُ ما ق  
اآلية وهذا املضمون املوجود على ذلك، املعصوم يقول  دة نساء العاملني واآلية تدل  يعين هي سي   يدفعُه _

، مهو أعلم بكتاب اهلل منهم صلوات اهلل عليه ،على ذلك د يقول ال اآلية ال تدل  معناه كذا، مساحة السي  
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 من ليس افرتاءً الكتاب موجود وراجعوه  ،نا هجروا حديث أهل البيت علماءهذا هو الذي نقول عنه بأن  
 .عندي

ال  ،هو حبث روائي ونقل أكثر الروايات من كتب املخالفني ،د الرواياتمل يُورِ وحينما يأيت يف البحث الروائي 
ه ما نقل الروايات نقل من كتب الشيعة أيضاً، نقل من كتب الشيعة لكن  بأس إنقل من كتب املخالفني لكن إ

؟ إذا كان احلديث هناك يف تفسري ملاذا ،عاملهادة نساء سي   دة نساء العاملني ومرميفاطمة سي   اليت تقول بأن  
لكن يف باب نقل هاتِه قبلنا برت   ،هاتوقل ما شئت من هذه الرت  اجلانب اللغوي والبالغي اآلية وراعى 

ذلك ومن كتب ما الداعي إىل  ؟مرمي أفضل من الزهراء ر بأن  الروايات ملاذا؟ ملاذا ينقل الروايات اليت ُتشعِ 
 :هو نقل جمموعة من الروايات لكن مثالً  ذه الروايات ما الداعي إىل نقلها؟مثل ه املخالفني؟

_ ال يقول هذا الكالمبن عساكر عن رسول اهلل ورسول اهلل ما قاهلا، رسول اهلل اهذه الرواية نقلها عن  
، ضحة وا_ هذه ث  آسية امرأة فرعون  خديجة ثمّ  فاطمة ثمّ  مريم بنت عمران ثمّ ة دة نساء أهل الجنّ سيّ 

خالف ما جاء من النصوص الواضحة والصرحية  ،هذا الكالم واضح، هذا الكالم خالف منهج أهل البيت
 .هذا هو اإلبتعاد عن منهج أهل البيتيف الزيارات ويف معاين اآليات، هذا هو الذي نقول عنه 

، واهلل افرتاء _ أيضاً افرتاء على رسول اهلل دة نساء العالمينفاطمة سيّ هناك رواية ينقلها عن ابن أيب شيبة _ 
فرتاءات على رسول اهلل ال أدري، ما د الطباطبائي ينقل هذه اإلز لنفسِه السي  على رسول اهلل، كيف جيو  

احلاجة  ، ماه هكذا نقل عن كتب املخالفنياحلاجة إليها من كتب النواصب ينقلها ال أدري!! التفسري كل  
دة فاطمة سيّ _ ون هبذا التفسري وال يشرتونه بفلس، الرواية ماذا تقول؟ املخالفني ال يعبأ ؟ مع العلم أن  إليها

هذه األمساء  _ يعين كل   وخديجة ابنة خويلدعمران وآسية امرأة فرعون  بنةمريم ابعد  نساء العالمين
ما  ؟!هذا لساُن إميان؟ ملاذا؟! ومن كتب النواصب املنافقنيهات ومن كتب ، ملاذا هذه الرت  أفضل من فاطمة

حنُن بني بدون جماملة  ،فهاء، هذا هو ترقيع السُ عيريد أن يرق   ،؟ وبعد ذلك يقولهاتاحلاجة إىل نقل هذه الرت  
مَّا يُقال إلنسان سفيه ما هو السفيه؟ دعين اآلن ؟ ل  ، ما املراد من السفاهة، حنُن بني فقاهة أو سفاهةاثنني

يف ، أحد مصاديق السفيه، السفاهة فما هو؟ السفيه الذي ال حيسن التصر   ، السفيهياتواملسم  من األلقاب 
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؟ مثالً ف فيهاف فيها، كيف ال حيسن التصر  ال حيسن التصر   ه حينما تكون حتت يدِه أموال، أن  ة األموالقضي  
حيافظ عليها أن وال حيافظ على األشياء اليت جيب ويبيع أشياء بأقل من أمثاهنا يشرتي أشياء بأكثر من أمثاهنا 

، حيافظ عليها وهكذا هذا هو السفيهقيمتها ال جيب أن وحيافظ على األشياء اليت تكاليف حفظها أكثر من 
 ما شئت من ر أو الفقيه عرب  ، باهلِل عليكم حينما يأيت العالِـم أو املفس  هذا هو السفيه الذي تسقط صالحيته

ك حبديث املخالفني النور وحديث احلقيقة ويتمس   يرتك حديث أهل البيت الذي هو حديثُ و األوصاف 
ة ؟ هذه سفاهى فقاهة أو سفاهةيها؟ تسم  هذه ماذا نسم   ،وحديُث الضاللالذي هو حديُث الباطل 

ع حديُث أهُل ضيَّ حينما يُ األقوال اليت قاهلا العلماء هذه سفاهة ذه ، هواضحة وهذا الذي حنن فيه سفاهة
خالف ألهل البيت هي هذه السفاهة، هذه ما هي فقاهة هذه ون يف الفكر املع احلقائق ويكرعوُتضيَّ البيت 

، ، كيف يكون سفيهاً ع الغايل الثمني ويذهب إىل املزابل، هو هذا السفيهضي  الذي يُ  سفاهة، هو هذا السفيه
ة مثل عي  ن له أدىن خربة يف العقيدة الشيم   ، كيف يقبل اإلنسان املؤمن الشيعي  بل السفاهة هنا أقوى وأشد  

ى اهلل هكذا يريد رسول اهلل صل  _ وآسية وخديجة بعد مريم دة نساء العالمينفاطمة سيّ هذه املضامني؟ _ 
، بعد أن نقل روايات كثرية، هذه ناذج أنا ال ال قيمة لهو ال معىن له  ع بعد ذلك برتقيع!! هو يرق  عليه وآله

 هذه ع بعد ذلك يقول أن  ، هو رقَّ تراجعوا الكتاب وترون، ميكنكم أن ما جاء يف الكتاب كلَّ أستطيع أن أقرأ  
 هذا الكالم ، حت  يف يف وجود التفاضل بينهن أنفسهنه ال يوجد تنامن خالل مضامينها أن   الروايات ميكن

 هزيل.و كالم ضعيف   هو

، أنا ، إذا نذهب مثالً ولرمٍز تفسرييي  أصويلي  يف اجلزء العشرين أيضًا من امليزان يف تفسري القرآن لرمٍز عرفايني 
ثت فيها عن منزلة الزهراء بني التنزيل م الكالم عنهما يف احللقة اليت حتد  اخرتت هذين املثالني باعتبار تقد  

 ليلة القدر هي فاطمة وأن   عليهم أن  ه جاء عنهم صلوات اهلل ت اإلشارة إىل أن  سورة القدر ومر   ،والتأويل
هلا إىل من أو  ، حينما تذهب إىل سورة القدر قرأت بعضًا من النصوص الشريفة، و ليلة فاطمةالالقدر هو اهلل و 

رها املخالفون كما يفس  رها  ا فسَّ ما ذكر شيئاً من هذا وال أشار إىل ذلك ال من قريب وال من بعيد وإن  آخرها 
كان نة أيضًا  ، يف سور البي  ، هذا يف سورة القدر، وال أشار إىل ذلك ال من قريب وال من بعيدبالضبط

أيضًا ما  ،مة فاطمة وهكذا ورد عنهم عن الباقر صلوات اهلل وسالمه عليهالقي   مة وأن  احلديث عن دين القي  
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 480 يف الصفحة ،رُه املخالفونكما فس  مة  ر دين القي  ا فسَّ ذكر شيئًا من هذا ال من قريب وال من بعيد وإن  
روه والمراد بالكتب مة على ما فسّ { أي ديُن الكتب القيّ الَقيَِّمة وقولُه: }َوَذِلَك ِدينُ عشرين _ المن اجلزء 

مة _ إىل آخرِه، ديُن القي   ة أعني كتاب نوح ومن دونِه من األنبياءمة إن كان جميع الكتب السماويّ القيّ 
ذا وال ر هك  فال ذ  فاطمة صلوات اهلل عليها  هي مةالقي   ا أن  ، أم  مة وهو تفسرُي املخالفنيهو دين الكتب القي  

هذا  .ما ذكر شيئًا عن ذلك 483 إىل 476الصفحة ، وهذا احلديث والتفسري من مرَّ بِه وال شأن له بذلك
نا على بني علمائ إمجاعاً  تالحظون كأن  ة، ة األصولي  من املدرسة العرفاني   نوذج ،نوذج من تفاسري علمائنا

 ة واضحة.ضي  وهذه قة فاطمة على إغفال حموري   ،ة فاطمةإغفال مركزي  

 ة:ة اليت ُتد رَّس يف احلوزة العلمي  اآلن مثالً إذا نذهب إىل الكتب العقائدي  

عقائد  ،طلبة احلوزة يعرفونه، كتاب خمتصر يف العقائد ر،د رضا املظفَّ ( للشيخ حمم  ةل كتاب )عقائد اإلمامي  أو  
: ، مثاًل حينما نقرأةيقة القوي  زياراهتا هذه احلق، حينما جند يف ال وجود للزهراء فيهلِه إىل آخرِه من أو   ،ةاإلمامي  

لِنُبَشِّرَ ولعليي ) للنب  ( بتصديقنا هلما إِلَّا أَْلحَقْتِنَا بِتَصْدِيْقِنَا َلهُمَا) زياراهتا ( وهذا يف كل  فَإِنَّا نَسْأَل ِك إِْن ك نَّا صَدَّقَْناكِ)

ونا ؟ خرب  نضحك على أنفسنا ؟نكذب على فاطمة ؟( هذا الكالم ما املراد منهأَنْف سَنَا بَِأنَّا قَْد طَُهرْنَا بِوِالَيَتِكَ 

وَأَنَّ مَْن سَرَّكِ فَقَد سَرَّ َرسُولَ اهلل وََمنْ جَفَاِك فَقَد جَفَا قولوا لنا ما هي احلقيقة، حنن اآلن حينما نقرأ يف زيارهتا )

د تؤك  ا ة؟ أهن  املاضي ماذا يقول عنها علماء العربي   إذا استعملت قبل الفعل (قد)( مع استعمال فقد ورَسُولَ اهلل

ا رب  )معىن؟ معىن التقليل  قد قبل الفعل املضارع ماذا تعطي أي   ألن   ، يعين أكيدًا قد وقع،وقوع الفعل قحتق  

مَنْ جَفَاكِ فَقَد جَفَا أَنَّ وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَد سَرَّ رَسُولَ اهلل وَ) ،ق الذهابأكيدًا حتقَّ  (قد ذهب  )لكن  (،قد يذهب

ى اهلل صلّ وَمَنْ قَطَعَكِ فَقَد قَطَعَ رَسُولَ اهلل وَمَنْ وَصَلَكِ فََقد وَصَلَ رَسُولَ اهلل وَمَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اهلل رَسُولَ اهلل

وهذا املضمون هذا احلديث وهذا الكالم قولوا لنا أي ها الفقهاء  ونا يا علماءناهذه املعاين خرب  ( عليه وآله

، هل نضحُك على أنفسنا؟ اًل هل نكذب عليها؟ قطعاً ستقولون الهبذا الكالم أو  فاطمة  معث حينما نتحد  
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ك فقد سر   من أن  ل حني أقول و حتمال األو  : اإل؟ هناك احتماالنقطعًا ستقولون ال، إذاً ما معىن هذا الكالم
ه من أهدى قراءة سورة الفاحتة بأن   ه مثاًل حني تقول الرواياتكما أن  من هذا الكالم   املراد سرَّ رسول اهلل أن  

عاق ا يكون الولد ه رب  أن  ، مثلما يف الروايات تهذه صلة للمي   أو إذا دعا لهه يدخل السرور عليه ٍت فإن  ملي  
باملغفرة ويهدي له صاحل األعمال إىل غري ه يدعو له ًا بعد وفاة أبيه ألن  ه ولكن يكون بار  ألبيه يف حياة أبي

؟ إذا كان التعامل مع ، فهل نتعامل مع فاطمة هبذا املعىنات املعاينذلك من املعاين املعروفة عندنا من بديهي  
، إذًا ملاذا هذا ة يضحكون علينايضحُك علينا واألئم   وكان النب  ه أكاذيب إذًا ديننا كل  فاطمة هبذا املعىن 

إدخال السرور  ،كمن سر   من أقاربنا وحنُن خناطبها وأن  امرأة ماتت  إذا كان حال فاطمة كحال أي  ؟ التضخيم
ستقولون  ،ها كذبه كذب، هذه األحاديث كل  ، إذاً هذا الدين كل  رشيٍء آخ   أو بزيارهتا أو بأي   بقراءة الفاحتة

فضل  هذه األحاديث اليت وردت يف ذا كانإ أقول واهلل أنتم تكذبون ألن   ،األحاديث فيها مبالغة بأن  
 كم أقول واهلل أن  يقة ويف فضلهم فيها أكاذيب وغري صحيحة ومبالغ فيها بسبب قواعد علم رجالالصد  
ة ما حرسوا سنة حيرسون حديثهم ودينهم وما قالوا ذلك فإذا كان األئم   329 ،ة أربعة عشر معصوماألئم  

ة وال هذا ولقواعد تأتون هبا من كتب املخالفني فواهلل ما هؤالء بأئم  ة هزيلة وتركوا دينهم لكتب رجالي  دينهم 
وبعد ذلك تأتون أنتم تلعبون بأحاديث أهل البيت  مهت دماؤ سنة ُسفك   329، ، أربعة عشر معصومبدين

اطب امرأة حنُن ال خنماذا يعين؟  (وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِفحينما خناطب الزهراء: ) بوازين جئتم هبا من كتب املخالفني

يت، امرأة ماتت وأنا أخاطبها بشيء أو أعمل شيئًا فأدخل السرور ي أو أخيت أو خاليت أو عم  كأم  ماتت  

( فهل رسول اهلل أيضاً وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَد سَرَّ رَسُولَ اهللخناطبه: ) ،مع كيان ،ث مع حقيقة، حنن نتحد  عليها

 ، ألن   هذا الدين كذب ولعبة هكذا فواهلل كل  إذا كانت القضي  ونا قولوا لنا، مات كما ميوت الناس؟ خرب  
هذه  ات هذه التفاصيل املوجودة يف الزيار م يضحكون علينا وإال   أن نقول بأهن  إال   ،أهل البيت ما قالوا هكذا

ا ، إم  ة الكائناتث عن شيء آخر عن حقائق أخرى عن كائنات هلا من املواصفات اليت ال متتلكها بقي  تتحد  
ث مع موتى فواهلل وحنن نتحد  م ماتوا ة هكذا أهن   إذا كانت القضي  ما أقول، وإال  ة مثلا القضي  حنُن خمدوعون وإم  

مواصفاهتا ث مع كائنات هذه الكائنات ، ويصدق الوهابية حينئٍذ، لكن حنُن نتحد  هذا خداع يف خداع
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، فإذا كانت فاطمة هي هذا الكائناتمع سادة ث الكائنات األخرى، حنُن نتحد   ختتلف عن مواصفات كل  
ها ا كانت بنتًا له وهو حيب  رسول اهلل ألهن   ها سر  من سر  رسول اهلل، يعين حينما نقول  ها سر  من سر   احملور أن  

ما صار هذا دين وما صار هذا نظام للوجود وما صار  ،بأمرها وحنن لذلك هنتم   ،لةمدل   ،الوالد للولد حب  
اء اهلل احلسىن، هذه صارت أكاذيب، أمس مل غيب وحقائق مرتابطة وما صار هؤالءهناك عامل شهادة وعا

، ما هذه اخلزعبالت؟ صحيح أنتم ال تقولون  ل أوالده إكرامًا لعينهأن ندل   وحنُن البد  لون وأوالدُه مدلَّ  سلطان
ا الروايات والنصوص ماذا تقول؟ ، أم  ي إىل هذه النتيجة هذه لوازم ما تقولونيؤد  كذلك ولكن ما تقولونه 

 ؟ا املركز إذاً أين  هذا املركز ملاذا ال تدورون حولهُ ا املركز، إذا تقولون بأهن  تقول بأهن  

: ة حني يقول، توقيع اإلمام احلج  ة كبريةكبرية واهلل القضي  ة  قرأ يف توقيعات إمام زماننا، يا مجاعة القضي  أحني 

عنا إىل كالم الشيخ وهذا أيضًا يُرجِ  ة( إذا كانت فاطمة أسوة لإلمام احلج  ةنَسَةٌ حَوَ سْي أ اهلل لِ ولِسُرَ ةِنَي ابْفِوَ)

، أين هذه األسوة يف كيف ال تكون أسوة لناة  إذا كانت أسوة لإلمام احلج   ،ي وغريهماملريزا القم   ،اإلحسائي
ة؟ ال هذه األسوة يف كتبنا الفكري   أين هذه األسوة يف عقائدنا؟ أين هذه األسوة يف تفاسرينا؟ أين ؟حياتنا

( هذا هو البحار اجلزء الثالث وَفِي ابْنَةِ رَسُولِ اهلل لِي أ سْوٌَة حَسَنَة) :؟ إذا كان إمامكم هو يقولوجود هلا، ملاذا

 عني لإلمامة وعن أولئك الذينث فيها اإلمام عن أولئك املدَّ الرسالة الطويلة اليت حتد   ،واخلمسون وهذا التوقيع
صفحة ال، اهلامشيني يف زمن الغيبة الصغرى  منوحت   ة يف الوسط الشيعي  على اإلمام احلج  رفعوا لواء احلرب 

لِي أ سْوَةٌ  صَلَّى اهلل عَليهِ وآله  وَفِي ابْنَةِ رَسُولِ اهلل: )ون من حبار األنوار واإلمام يقولاجلزء الثالث واخلمس 180

خذها أسوًة حسنة أين هذه األسوة احلسنة يف فكرنا ويف كتبنا، وإذا كانت ة يت  ( إذا كان اإلمام احلج  حَسَنَة

 تصديقنا للنب   ( يعين أن  إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيْقِنَا لَُهمَا فَإِنَّا نَسْأَل كِ إِْن ك نَّا صَدَّقْنَاكِمنا أن خناطبها: )الزيارات تعل  

؟ يف كتب التفسري؟ إذًا أين هي يف كتب العقائد؟ أين فاطمة، إذًا أين  هي  من خالهلاولعليي ال يكون إال  
( وطلبة العلم يعرفون هذا الكتاب املختصر ةة )عقائد اإلمامي  هذه كتب العقائد اليت ُتدرَُّس يف حوزاتنا العلمي  

ب أيضًا ال ( وهذا الكتاشرح الباب احلادي عشرال وجود لفاطمة فيه، بعد هذا الكتاب يدرسون كتاب )
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يف املنهج عتقاد شرح التجريد( هذه الكتب اليت يدرسون فيها اإلوجود لفاطمة فيه، بعد هذا الكتاب يأتينا )
، إذا كانت فاطمة هي األسوة وهي ةعتقادي  ، هذه الكتب اإلوهذا الكتاب أيضاً ال وجود لفاطمة فيه احلوزوي  

ت هذه الكتب ُكِتب   ؟ ألن  معون حديثي ملاذا ال وجود لفاطمة، اآلن الذين يس، السؤال هنا يسأل الناساملركز
ت عليه هذه األشاعرة واملعتزلة، املنهج الذي ُكتب   ألهل البيت هذا املنهج املوجود منهجُ  خمالفٍ  على منهجٍ 

أهل البيت ما عندهم هذه  وأن  ة أصول الدين ثنا عن قضي  حني حتد   ،هو منهج األشاعرة واملعتزلةالكتب 
ة ع عن ذلك األصل، هذه كتب العقائد الرمسي  شيء يتفر   هو اإلمامة، وكل  و أصل واحد  بل عندهم لاألصو 
ن علم الكالم، هذه كتب ذ عقائدك ميقولون لك خُ حينما اآلن ترجع إىل العلماء إىل مراجع التقليد  ،ةاملركزي  

، غري الكتب اليت ُتدرَّس يف احلوزاتي هذه ه علم الكالم، ما هي كتب علم الكالم اليت ُتدرَّس يف احلوزات؟
د سعيد الطباطبائي احلكيم املرجع د حمم  الكتب اليت تدرَّس يف احلوزات هذا كتاب )أصول العقيدة( للسي  

، سيخرج يل بعض ذكر فاطمة فيهة الرجعة، هذا الكتاب أيضًا ال وجود لت اإلشارة إليه يف قضي  ومر   احلي  
، أنا عث عن رموز التشي  عن أُناس نواصب أنا أحتد  ث ، أنا ال أحتد  ىل خطبة الزهراءه أشار إ يقولون بأن  عنياملرق  
مثاًل وردت كلمة   يبحثون عن كل  سعون ع املرق  ؟ أنا أعرف سريق  ة فاطمة يف العقيدة، أين هيث عن مركزي  أحتد  
، ذتؤخ   املستوىة هبذا القضي   ت، هذه سفاهة إذا كانث هكذا، أنا ال أحتد  أو سطر ورد فيه إسم فاطمة فيها

 ة،ة تأرخيي  ذكر فاطمة على سبيل قضي    مر  ؟ ال وجود هلا وإال  ، أين هية فاطمة يف العقيدةث أين مركزي  أنا أحتد  
ة فاطمة يف ث عن مركزي  ث عن خطبة الزهراء أنا أحتد  إشارة إىل خطبتها، أنا ال أحتد   175 الصفحةمثاًل يف 

ومن أعجب ذلك ما يراه اإلنسان : يقول 175الصفحة يف  ة،شارة سطحي   هذه اإلشارة إالعقيدة، وحت  
فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها حيُث طرقت أبوابًا من المعارف ل تتناسب مع  يقةفي خطبتي الصدّ 
ها لم ها الثامنة والعشرين سنة على أكثر ما قيل بل الظاهر أنّ كامرأة ل يتجاوز سنّ   وضعها الطبيعيّ 

ومن أعجب ذلك ما يراه اإلنسان في خطبتي  أصاًل فيه تقليل من شأهنا _ الثامنة عشرة _تتجاوز 
حيُث طرقت أبوابًا من المعارف ل تتناسب مع وضعها الطبيعي  ب __ هناك تعج   يقة فاطمةالصدّ 

ى يف يقة الكرب ولكن ال يوجد ذكر للصد  ، أنا هنا ال أريد أن أحاكم العبارات _ إىل آخر الكالمكامرأة 
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حنن ال نبحث يف   ،، حنُن شيعةث عن رموزة، حنُن نتحد  سم أو ذكر حادثة تأرخيي  إليس ذكر  ،ة العقيدةمركزي  
 .كتب املخالفني

ل يف القسم األو   (ممصطفى الدين القي  ) ة اليت أشرت إليها للشيخ بشري النجفينفس الشيء الرسالة العملي  
 عني، أنا أعلم سيخرج يل بعض املرق  الكربى ال من قريب وال من بعيدة يقمل ُيشر إىل الصد  ات من العقائدي  

دة نساء العالمين ه سيّ أمّ اإلمام احلسن اجملتىب قال:  ،ة مثالً د أمساء األئم  يقة حينما عد  سم الصد   إر  ذك   لويقو 
يناقشون، أنا ال  أعرف سفاهة الذين _ وأنا أذكر هذه ألين  لين واآلخرين الزهراء عليها السالم من األوّ 

ال عن هذه العقول ة فاطمة يف العقيدة ث عن مركزي  أنا أحتد  ث عن أمساء ة ال أحتد  ث عن هذه القضي  أحتد  
 .السفيهة

مة اجمللسي الشيخ مة اجمللسي ال وجود ملقام فاطمة، العال  نفس الشيء إذا أذهب إىل عقائد اإلسالم للعال  
 دهم.ة بل هو سي  مز من رموز املدرسة اإلخباري  د باقر اجمللسي صاحب البحار وهو ر حمم  

ة د إبراهيم املوسوي الزجناين أشار إىل قضي  للسي  ة( أيضًا من الكتب ثين عشري  ة اإلهناك كتاب )عقائد اإلمامي  
ة ث عن مركزي  ة أنا أحتد  ة تأرخيي  ث عن قضي  أنا ال أحتد   ،ظالمة فاطمة ولكن ليس احلديث عن ظالمة فاطمة

واليت  ةث عن هذه املركزي  ( أحتد  فَاطِمَة وَأَبُوهَا وَبَْعل هَا وَبَنُوهَا: )العقيدة، اهلل سبحانه وتعاىل حني يقوليف فاطمة 

، كان يف هذا الربنامج أو يف غريهِ مرَّ احلديث عنها يف طوايا احللقات السابقة وسيأتينا احلديث عن فاطمة إن  
ر يف السياق فُتذك  ة لكتاب فيه جنبة تأرخيي  ا ر باعتبار أن  ا ُتذك  إن  يف منظومة العقيدة و أيضًا ال وجود لفاطمة 

 .التأرخيي  

عقائد اإلسالم من القرآن الكرمي( أصاًل ال وجود عسكري من جزئني وهو )د مرتضى الهناك كتاب للسي  
 .ال وجود لعقائد أهل البيت أصالً  ، بلقريب وال من بعيد يف هذا الكتاب لفاطمة ال من

حينما يذهب إىل املكتبة  ى بكتب العقائد يعين الشيعي  سم  من الكتب اليت تُ أنا أقصد جئت هبذه النماذج 
د مثل كتاب السي  ة مثل رسائل عملي   ، منها ما هو يف مستوى التكليف الشرعي  أمثال هذه الكتبيواجه 
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ة  هذه الكتب اليت ُتدرَّس يف احلوزة العلمي  أو  ،ةبُه مرافقًا ومصاحبًا للرسالة العملي  اهذا كتد سعيد احلكيم حمم  
قل ما شئت من العناوين  ،وكالء ،غونبل  مُ  ،وبعد ذلك يصبحون علماءب العلم كي ينشأ عليها طال  

امليزان وهو من اآلن مررنا على  ،، كتب التفسري هكذامون الناس العقائدعل  وعلى هذا األساس يُ  ،والتعابري
، هذه كتب العقائد اليت تدرَّس يف احلوزة ب العلم الديين  غون وطال  واملبل  أكثر الكتب اليت يستعملها اخلطباء 

حينما نذهب إىل جمموعة   كتب العرفاء نفس الشيء،، وحت  وهذه كتب العقائد املوجودة يف املكتبات
منهم  ،العرفاءموعة من الرسائل وجمموعة من مناهج ، جمآبادي رائد العرفاند البيدللعارف حمم  الرسائل 

، منهم فويل الكاشفمنهم العارف صدر الدين الدز  ،منهم العارف حسني القزويين ،باديالبيدآد العارف حمم  
عاشت قبل ا موعة ميكن أهن  اجمل هذه ،يف أجواء العرفان، جمموعة من أمساء المعة قطب الدين النرييزي وغريهم

 سنة. أو أكثر من مئيت   سنة مئيت  

( قرأت مقطعاً منها يف احللقة املاضية اب السري والسلوكقني يف آدنفس الشيء هذه جمموعة أخرى )تذكرة املت  
معه جمموعة من املناهج والربامج من الرسالة اليت بعثها الشيخ حسني قلي اهلمداين وجمموعة من العرفاء 

 .ال عالقة هلا بفاطمةة العرفاني  

د هاشم ة لعرفاء مثل السي  ة والسرية اليومي  ف عن احلياة اليومي  ث فيه املؤل  د الذي يتحد  الكتاب الروح اجملر  هذا 
، ة فاطمة يف حياة هؤالءد علي القاضي الطباطبائي، ال وجود ملركزي  د أمحد الكربالئي، السي  اد، مثل السي  احلد  

 وجودها وجود عابر.

؟ إذا كانت صحيحة إذاً أين ؟ هل الزيارات كذب أو صحيحةها يف هذه الزياراتإذاً ما هذه املعاين اليت نقرأ
نفسنا!! أكذب أو حقائق؟ نضحك على ة  لينا من األحاديث املعصومي  ت عحقائقها؟ هل النصوص اليت مر  

 ؟ة فاطمةإذاً أين مركزي  

ه وردت  ض ع ل يَّ من يقول بأن  سيعرت  ،ال وجود لفاطمةد اخلميين رضوان اهلل تعاىل عليه ة السي   يف وصي  حت  
نحُن نفخر أن  :وهو يقولة ث عن كلمة فاطمة أنا ملتفت إىل هذه القضي  كلمة فاطمة، نعم أنا ال أحتد  

 ة وهي الكتابالفاطميّ والصحيفة  :إىل أن يقول ة ودعاء عرفات _ة لألئمّ المناجاة الشعبانيّ ا تكون منّ 
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رضوان  د اخلميينة السي  ، هذه وصي  ف فاطمة فقطمصح   ة _المرضيّ  الُملهم من ِقَبل اهلل تعالى إلى الزهراء
 اهلل تعاىل عليه.

ويف بُعدِه  يف بُعدِه النظري   ث عن املنهج العرفاين  د الطباطبائي وهو يتحد  نفس الشيء يف رسالة الوالية للسي  
 .ة فاطمةأيضاً ال وجود ملركزي   العملي  

 د حسني الطهراين.د حمم  ( للسي  سرية وسلوك أويل األلبابلباب يف ال رسالة لب  نفس الشيء يف )

 .د تقي مصباح اليزدينفس الشيء يف كتاب )السري إىل اهلل( للشيخ حمم  

ا جئُت هبا على رة على هذه النماذج من الكتب فقط إن  صِ قت  ة غري مُ ، القضي  ة الكتب كذلكبقي  و وهذه ناذج 
، حني نقرأ األحاديث جند فاطمة ةة واحملوري  فاطمة هي اليت هلا املركزي  سبيل األمثلة، حني نقرأ الزيارات جند 

ح اآليات اليت أشارت من قريٍب أو من بعيد إىل منزلة فاطمة جند ة، حني نتصف  وري  ة واحملهي اليت هلا املركزي  
 النبَّ  جند أن  ى اهلل عليه وآله ل  ص ع سرية النب  ، حني نتتب  هلا اإلحاطة ةة هلا املركزي  فاطمة هلا القيمومة هلا احملوري  

ر يف ر ونفك  نتدبَّ  ، حنيإىل هذه املضامنيو فاته مع فاطمة يشري إىل هذه احلقيقة ى اهلل عليه وآله يف تصر  صل  
اً، ملاذا يف كتب ة واضحة جد  عة ملاذا تذهب هذه احلقيقة، هذه قضي  اوأمسائها جند هذه احلقائق، يا مجألقاهبا 

ة املوجودة يف حوزاتنا أو كتب العقائد املوجودة يف ، سواء كتب العقائد الرمسي  ةالقضي  العقائد تغيب هذه 
يف كتب التفسري تغيب هذه ملاذا وكتب السري والسلوك تغيب هذه احلقيقة؟ ، ملاذا يف كتب العرفاء املكتبات

خذها أسوة أين حقيقُة هذا املعىن يف ص منها؟ ملاذا؟ إمام زماننا يتَّ ة يف التنقي، ملاذا احملاوالت مستمر  احلقيقة
 ملاذا هذه الظالمة؟ ،ة في العقيدةفاطمة لها مركزيّ  ،ث عنهحياتنا؟ هذا هو الذي أحتد  

( يَا مَعْشَرَ النَّقِيبَةقرأها يف خطبتها الشريفة وهي ختاطب األنصار: ) مضجعي حني أواهلل هذه الكلمة تقض  

وَأَعْضَادَ املِلَّة وَحَضَنََة  يَا مَعْشَرَ النَّقِيبَةة )مقطع من اخلطبة الزهرائي   ،أن جاءت إىل أيب بكر يف اخلطبةبعد 

يُحْفَظ  فِي : الْمَرُء ى اهلل  عَلَيِه وآله أبي يقولا َكانَ رَسُول  اهلل صَلَّ عَنْ ظ الَمَيت أَمة نَاإلِسْالَم مَا هَذِهِ الغَمِيْزَُة فِي حَقِّي وَالسِ
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؟ هي تقول والِسن ة عن ُظالمتها ها املؤمنون ما هذه الغميزة يف حق  فاطمةأي  ( أنا أقول يا شباب الشيعة وُلْدِه

حَقِّي وَالسِنَة  فِي   مَا هَذِهِ الغَمِيْزَةُ، )، هذا اخلطاب مستمر  زمٍن من األزمنة، هذا اخلطاب ليس حمصوراً يف هكذا

( الغميزة معناها فِي حَقِّي  مَا هَذِهِ الغَمِْيزَةُ؟ حينما تقول فاطمة فتخاطبنا: )الغميزة ما املراد منها (عَنْ ظ الََميت

ثُت عنها قبل ، احلماقة هي السفاهة اليت حتد  ي، ما هذه احلماقة يف حق  يعين ملاذا تكونون محقى أنتم ،احلماقة
ه مرجع ألن  هذه الكلمة  واستعملتُ  عىن من هذا النص  ا اشتققت هذا املعن السفاهة إن   ثتُ ، حني حتد  قليل

، هناك ين قلت هذا الكالم إبتداعاً من عندي ال يُقال بأن  سيأيت ذكره حت  من مراجع الشيعة أيضاً يستعملها 
د اخلوئي يف ذكرُه السي  مثاًل الكالم الذي  صفُ ث عن سفاهٍة وعن فقاهة، ماذا ت  مرجع من املراجع يتحد  

ي هذا سم  ماذا تُ  ؟إيذاء فاطمة مطلقاً ليس حراماً و مات يف احملرَّ  شيء يؤذي فاطمة يدخلُ  ه ليس كل  بأن  ة قضي  
 ؟يف السفاهة أو يف الفقاهة ن تضعهاأية الكلمات أو يف الفقاهة، وبقي   ؟ هذا أين تضعُه يف السفاهةالكالم

مَا هَذِهِ الغَمِيْزَُة إىل يومك هذا )موجود  الفاطمي  ة واضحة، هذا النداء بالنسبة يل القضي  ة راجعة إليكم القضي  

قال ، الغمز يُ الغميزة من الغمز وتأيت بعىًن آخر وهو:( الغميزة تأيت بعىن احلماقة نَة  عَنْ ظ الَمَيتفِي حَقِّي وَالسِ

حني تسكتون عن كم إن  ا تقول فكأهن   ،عيٍب فيه ته أو غ م ز  فيه يعين أشار إليه بإشارٍة تشري إىلمن قنا ز  م  غ  

مَا ) :من هذه العبارةمنزلٍة، هذا املراد  لسُت على املنزلة بأين  هذه   ال أستحق   بأين  كم تشريون إيلَّ ي فكأن  حق  

، هذه اقة أنتم تعرفونين تعرفون من أنااحلماقة تقول ما هذه احلما املراد من الغميزة ( إم  فِي حَقِّي  هَذِهِ الغَمِيْزَةُ

تغمزون  يفَّ  كمأن  ؟ ملاذا أنتم محقى، أو املعىن الثاين وهو أبلغ ملاذا تتحامقون ،أقوالكم هذه محاقةو تكم فاتصر  
ين ال كم تشريون إيلَّ بأن  ف منكم هذا السكوت أو هذه اإلهانة وكأن  هذا التصر   تغمزون يف قنايت، املراد أن  

نَة  عَنْ ي وَالسِفِي حَقّ  مَا هَذِهِ الغَمِيْزَةُ)كوا كم أن تتحر  الكبرية لذا ليس واجبًا عليأملُك تلك املنزلة العالية 

ريد ي ق على بداية النوم أو على البداية اليتطل  ، كلمة السنة تُ النوم اخلفيف ( الِسن ة يعين هي بداية النومظ الَمَيت

كم تصطنعون املراد، يعين أن  كم تتناومون عن ظالميت هذا نتباه والنوم، يعين أن  اإلنسان أن ينام يعين بني اإل
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مه هادئ وال يوجد أحد جبانبه يكل   ارة واجلو  ، مثلما اإلنسان يف بعض األحيان مثاًل يف الطائرة يف السي  النوم
، هذه يقال هلا  يناميـُف ر غ ذهنه حت  حياول أن يُنو م نفسه هذه البداية يقال هلا ِسن ة، حياول أن يُنو م نفسه 

أن تفعلوا ذلك أن خترجوا من ، فاطمة تقول أنتم حتاولون ظة وبداية النومق  ما بني هناية اليـ   البداية ،ِسن ة

 (.نَة  عَنْ ظ الَمَيتفِي حَقِّي وَالسِ  مَا هَذِهِ الَغمِيْزَةُيقظتكم وُتدِخلون أنفسكم يف نوم يف ِسن ة )

وَياْلَيَ فِي ك لِّ شَارِق وَيْالَيَ فِي ك لِّ خطبتها حني رجعت إىل البيت ماذا كانت تقول؟ ) من يف موطٍن آخر

 شارق يعين يف كل   ( يف كل   وَيْالَيَ فِي ك لِّ شَارِقيا حسريت )يا ُحزين يا ضيعيت  ( ويالي يعين يا أمليغَارِب

 مساء. ( يعين يف كل  فِي ك لِّ غَارِب  وَيْالَيَصباح )

الشيعة ما هذه  وأقول لكل   عن ظالمة فاطمة ةوالِسن  فاطمة  أنا أقول لشباب الشيعة ما هذه الغميزة يف حق  
هو جزء من ظالمتها؟ أال  هذا الذي مر   ، أال تعتقدون أن  ها وما هذه الِسن ة عن ظالمتهاالغميزة يف حق  

؟! ى اهلل عليه وآلهبنت رسول اهلل صل  ث عنها هو جزٌء من هذه الغميزة اليت تتحد   هذا الذي مر   تعتقدون أن  
 .الكالم ال ينفع ألن  ترك احلكم إليكم أ

( إذا كانت وَفِي ابْنَةِ رَسُولِ اهلل لِي أ سْوَةٌ حَسَنَةة أخرى يقوهلا صرحية )رها مر  إمام زمانكم وأكر   ين أقول بأن  لكن  

اآلن مسعتم هذا هو كالم  ،؟ إذا ما كنتم عارفني بذلكأنتم ماذا يكون موقفكمفاطمة أسوًة إلمام زمانكم 

إِلَّا أَلْحَقِْتنَا  فَإِنَّا نَسْأَل كِ إِنْ ك نَّا صَدَّقْنَاكِ: )واضحة ا زيارهتا فصرحيةٌ وأم  صلوات اهلل وسالمه عليه ة اإلمام احلج  

 ؟ٍة هذه، إذاً أيَُّة حموري  يكون من طريقهاوبعليي  بالنب  ( التصديق ِلنُبَشِّرَ اَنْف سنَا ِبأَنَّا قَدْ َطهُرْنَا بِوِالَيَتِكِ بِتَصْدِيْقِنَا لَهُمَا

 قون هبذه الزيارات ويف كل  أنتم أحرار، إذا كنتم تصد   ؟ إذا ما كنتم تؤمنونأنتم تؤمنون هبذه الزيارة أو ال
ه  أين هذيقة الكربى وإال  ا تضحكون على الصد  ا تضحكون على أنفسكم وإم  إم  زياراهتا هذا املعىن موجود 



 2الزهراء صلوات اهلل عليها بين علماء الشيعة ج (22الحلقة )                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي        
 

- 21 - 
 

؟ احلديث ة فاطمة، أين مركزي  سلوا هذه الكتب ،، سلوا أنفسكمكمسلوا علماء  أين هذا التصديق،و ة املركزي  
 .أطراف احلديثأمللم ، ل الربنامج أكثر من ذلكين ال أستطيع أن أطو  كثري لكن  والكالم   طويل

 ،بالنحو األفضل موان تكل  ناذج م  )الزهراء بني علماء الشيعة( أشري إىل  يف آخر جزء من هذا املوضوع
، أهل البيت هم م أهل البيتما تكل  م مثل احلقيقة مل أجد أحدًا تكل  وإال   بالنحو األفضل بالقياس إىل ما مر  
، لكن بالقياس ِلم ا هم أهل البيت األفضل األفضلموا عن فاطمة بالنحو األفضل ليس العلماء، الذين تكل  

، أشري إىل ناذج من األمساء األفضل عن فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليهام بالصيغة ن تكل  هناك م   ،مر  
 :والرموز

د أن حاول فيه السي  ، داتف من خس جمل  هذا كتابه )من فقه الزهراء( يتألَّ  ،د الشريازيد حمم  السي   من أبدأ
 الزهراء يف اجلزءل وشرح خطبة ة، شرح حديث الكساء يف اجلزء األو  يشرح حديث الكساء واخلطبة الزهرائي  

د الشريازي حبسب رؤييت وهو من الكتب اليت  ، يف نظري هو أفضل كتب السي  الثاين والثالث والرابع واخلامس
د حسني فضُل اهلل د حمم  السي  على  هذا الكتاب كتبُه بثابة الرد   يات عمره حبسب ما أعرف أن  خر  كتبها يف أُ 

 هذا األمر يف كتابِه لكن حبسب ما يبني  د الشريازي مل السي  وإن كان بعد أن طرح ما طرح خبصوص الزهراء 
كتبه هذا الكتاب   حبسب معلومايت أن   ،ع هذه األمورت أتتب  وكيف ُكتب  ت الكتب وملاذا ُكتب  ع أنا أتتب   ،أعرف

طريقة طريقة الفقهاء و بطريقة الفقهاء  على ما طرحُه فضل اهلل، الكتاب ُكتب   د الشريازي بثابة الرد  السي  
والفقيه غير الفقيه يقرأ بالجملة  :بنيامل مة كتاب احلق  يف مقد  كما يقول الشيخ علي الكوراين   ال ةسطحي  

 لمنها وهو يتأمّ ويفهم غيرُه يقرأ الكلمات والُجَمل غيرُه يقرأ بالطول وهو يقرأ في العمق بالمفرد  يقرأ
، غير الفقيه ونوع الرابط والرابط بينهم وتركيبها مع أخواتها في نفسها الكلمة وصيغتها  في اختيار

وأبعاده ويفهم العمق وأبعاده والفقيه يفهم الظاهر ولوازمُه  عليِه األلفاظ الظاهر الذي تدل  يفهم المعنى 
والفقيه ة يتعامل مع اللفظ بسطحيّ غير الفقيه  _ !!املوجود فيه م العمقتكالم الفقهاء ورأي  ومر   وإشاراته _

ث عنه الشيخ علي من هو هذا الفقيه الذي يتحد   م واختياره _ويحترم المتكلّ م اللفظ واللغة يتفهّ 
يعين مع فالفقيه باملصطلح املتعارف يتعامل مع الظهور العريف ف ح املتعار  الكوراين؟ إذا كان الفقيه باملصطل  
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ة لتزامي  ة والداللة اإلاملطابقي  الكالم ويتناول الداللة املعىن السطحي السطحي، صحيح هو يبحث يف لوازم 
يف السطح لن تتجاوز السطح ها تدور كل  هذه قضايا  ويتناول هذه القضايا ولكن ة واملفاهيم واملداليل الظاهري  
امتازوا بالعمق بل من بل من العرفاء الذين هم فقهاء ثوا كل  الذين حتد   هم فقهاءكل    ،وأعتقد ما مرَّ من الكالم

؟ ال يوجد عمق عند فأين هذا العمقومن أساطني املراجع ومن أساطني علم األصول عظماء األصوليني 
، وهو ال يريدهُ شيخ علي الكوراين لكان مراد ا إذا  إال  ، هذا تضخيم أكثر من الالزم ةة حقيقي  الفقهاء هذه قضي  

ه هذا الذي يقولون عنه بأن  إذا كان مراد الشيخ علي الكوراين الفقيه يف نظر أهل البيت ال يريد هذا املراد 
ين أريد أن أشري م، قد يقول البعض أن  ث مفهَّ حُمدَّث واحملدَّ ه اللحن يف القول، هذا الذي يقولون عنه بأن  يعرف 

ملعاين وال عالقة يل هبذا عي هذه اال أشري إىل نفسي وال أريد هذا وال أد  ال واهلل  ،إىل نفسي هبذه األوصاف
ت علينا ، مر  هبذه األلقابُع الناس ع هذه األوصاف خُيد  ، حينما توض  ئقث عن حقا، أنا هنا أحتد  املطلب

، فقه أهل البيت عميق ، أي  فقٍه هذا هبذا العمقالسفاهات من األقوال وهي صادرة من قمم يف الفقههذه 
نا ال نلك فقه أهل هو يقول بأن   الشيخ احلسني الوحيد اخلراساين، نفس ؟ يف نفس الكتابولكن أين هو

طريقة طريقة الفقهاء  الكتاب ُكِتب  على طريقة الفقهاء ألن   البيت وسيأيت الكالم لذلك حينما أقول بأن  
هذه  48 الصفحةإىل ل من اجلزء األو   11 الصفحةاً، نعم الصفحات األوىل من الكتاب من ة جد  سطحي  

إىل كلمات أهل البيت صلوات و ث بشيٍء من العمق استنادًا إىل الروايات د الشريازي حتد  لصفحات السي  ا
إىل  49 الصفحةوباقي اجلزء من األجزاء األربعة  وإال   يف هذه الصفحات فقط ،اهلل وسالمه عليهم أمجعني

احلديث هو على طريقة الفقهاء  10 الصفحةل الكتاب إىل ومن أو   380 الصفحةيعين إىل هناية الكتاب 
د بشيء ث السي  حتد  املعدودة ، لكن يف هذه الصفحات فقطاليت تتناول الظاهر اللفظي ة الطريقة السطحي  

ث عن ه حتد  ولكن  ق معمَّ  وإن كان مل يشرحها بشكلٍ ورد روايات أهل البيت ه أعمق والسبب هو أن  المن 
 على سبيل املثال: ،الشريفة اليت أوردها اتاستناداً إىل هذه الروايمعاٍن عميقة 

ي الحديث الخلق ُفطموا عن معرفتها كما ف يت فاطمة ألنّ وقد سمّ  :ثوهو يتحد   12 الصفحةيف 
ى اهلل عليه وآله باستثناء الرسول صلّ ة الصالة والسالم أفضُل من األنبياء كافّ  ها عليهاالشريف فإنّ 

  على كلِّ ةٌ وسيأتي ذلك، وهي عليها الصالة والسالم حجّ دة ة متعدّ ت على ذلك أدلّ م كما دلّ وسلّ 
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وهي د قول اإلمام العسكري ويُورِ _ ة كافّ ة الطاهرين وهم أفضُل من األنبياء والمالئكة  أولدها األئمّ 
ل اهلل تعالى فرجُه ة عجّ وقال اإلمام الحجّ  الزهراء أسوة _  بأن  د أيضًا ما قاله إمام زماننا ويورِ  ٌة عليناحج  

على هذا النمط إىل أن  ويستمر   ( _ى اهلل عليه وآله لي أسوٌة حسنةوفي ابنة رسول اهلل صلّ ) الشريف
عليها السالم كسائر المعصومين عليهم السالم لها الولية يقة الطاهرة إن الصدّ  _ 13 الصفحةيقول يف 
الصفحة ، إىل أن يقول يف ز وسريعموج  ة بشكٍل ث عن معىن الوالية التكويني  يتحد   ث   ة _ة والتشريعيّ التكوينيّ 

)ولقد كانت مفروضة  يقة الكربى _ث عن الصد  وهو يتحد   فعن أبي جعفٍر الباقر عليه السالم _ _15
يف  ويستمر   ( _لطير والوحش واألنبياء والمالئكةواإلنس وا الطاعة على جميع من خلق اهلل من الجنّ 

)لولَك َلَما خلقُت األفالك ولول علّي فيذكر حديث األفالك _  22 الصفحةد الشريازي إىل حديثِه السي  
كما قلت الكالم يبدأ من   ،يف احلديِث على هذا املنوال ويستمر   ( _ل فاطمة َلَما خلقتكماَلَما خلقتك ولو 

حياول أن ة ما جاء يف الكتاب فهو على طريقة الفقهاء ا بقي  وأم   48 وينتهي يف الصفحة 11الصفحة 
 هيتناول في قطعًا الشرح ،ةأو يستنتج أو يستخرج أحكامًا من حديث الكساء ومن اخلطبة الزهرائي  تنبط يس

فيما بني الشيعة  يف الُبعد العقائدي  ة وكذلك النقاط اخلالفي  وبعض األحداث والوقائع  ةبعض املسائل التأرخيي  
 .اهلل وسالمه عليهاصلوات يقة الكربى لكن احلديث هنا عن الصد  وبني املخالفني 

دة جي  فني فيها مضامني د كتب ملؤل  قد توج   ،ُث عن املراجعالكتاب اآلخر الذي جئت به مثااًل وأنا أحتد  
 ،عن الكبار ،عن األرقام الصعبة ،قلت حديثي عن الرموزكما ،  عن الكبار ،ومجيلة لكن احلديث عن املراجع

رها الشيخ ( قر  املبني حماضرات للشيخ احلسني الوحيد اخلراساين احلق  )، كتاب بعهم الشيعةعن املراجع الذين تت  
ق هذه األوراق تتعل   313 الصفحةإىل  227 الصفحة، من متُه قبل قليلعلي الكوراين الذي قرأت مقد  

املبني يف معرفة املعصومني  احلق  )، الفصل اخلامس من كتاب لطاهرة حتت عنوان الفصل اخلامسيقة ابالصد  
ه بقلم علي الكوراين ظل   الوحيد اخلراساين مد   ستفادة من حماضرات املرجع الديين  حبوٌث مُ  (عليهم السالم

ة إذا تتابعوهنا باللغة الفضائي  بعض القنوات  الشيخ الوحيد اخلراساين وأعتقد أن  ، تقرير حملاضرات العاملي
، هذه احملاضرات املوجودة عن تبث هذه احملاضراتة م إىل اللغة الرتكي  ج  رت  ة تُـ الرتكي   باللغة ة وحت  الفارسي  
 313 الصفحةإىل  227 الصفحةمن  ة، كما قلتات اإليراني  على بعض الفضائي   ث  ب  يقة الكربى تُـ الصد  
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ث فيها بشيٍء من العمق بأسلوب يقة الكربى حتد  جمموعة حماضرات للشيخ الوحيد اخلراساين عن الصد  
ه ما من يقة الطاهرة باعتقاٍد مجيل ولكن الغريب أن  إجالٍل للصد  ثني السابقني بتقديٍس و عن املتحد  خيتلف 

املضامني عميقة يف معرفة الزهراء، و  وشحنها بأحاديث املخالفني، احلديث مجيل ث فيها إال  حماضرٍة حتد  
حديث أهل البيت عن  ،عن الزهراءقة بالقياس إىل حديث أهل البيت ليست عمي ا مر  م  لِ عميقة بالقياس 

ها، لكن  التقصري واإلساءة إىل حق  ، لكن عميقة بالقياس إىل أحاديث العلماء السابقة وإىلاً الزهراء عميق جد  
الصفحات مشحونة بأمساء املخالفني  ، كل   الصفحات هي صفحات قليلةكل    ه، املشكلة أن  املشكلة هنا

احلوزة  يقول بأن  ة  هذه النظري  يتبىن  الشيخ اخلراساين  واحلال أن  حتجاج عليهم  احلديث لإلادرهم وكأن  بص
، ن سنقرأ كالمهُ هو يقول هكذا ،ليس فيها فقه أكرب يدعو إىل وضع أصول وقواعد للفقه األكربة الشيعي  

، وهذه السفاهة ناشئة سفاهة وفقاهةبني بوضع الفقه األكرب ويقارن بني حالتني يف الواقع الشيعي يطالب 
نبين أصوالً ين أستغرب إذا أردنا أن لكن   ،هو هكذا يقول ،يف معرفة فاطمةمن عدم وجود الفقه األكرب 

، يا مجاعة اإلحتجاج عليهمة عون يل، هذه قضي  سريق   ملاذا نذهب إىل كتب املخالفني؟!وقواعد للفقه األكرب 
عن تأسيس فقه أكرب  ، احلديثاحلديث ليس هبذا العنوانة لو كانت مهم   ة وحت  ة ليست مهم  هذه القضي  

 أحاديث أهل البيت ؟ هل أن  ملاذا حنشر أحاديث املخالفني، فإذا كان تأسيس فقه أكرب هو هكذا يقول
  لو كانتحت   متنعنا من أن نذكر أحاديثهمة روايات عن األئم   لو كانت أحاديثهم توافق أحاديثنا ؟ حت  قليلة

مع الشيخ حنن ،  شيءث عن كل  وأنا هنا ال أستطيع أن أحتد  ، الرواية صرحية عن اإلمام الرضا يف مناقبهم
 األسبوع القادم تعطيل ول نستطيع إكمال هذا البحث بما أنّ : ، يقول227الصفحة الوحيد اخلراساين 

ث تحد  ي يريد أن الفقه األكبر _إلى _ قبل التعطيل فلننتقل اليوم من الفقه األصغر  عنده حبث فقهي  _
طون على ا مسلّ ألنّ فذاك بحثُه َسِهٌل علينا والبحُث في هذا الفقه أصعب من ذاك  _عن فاطمة 

ه ل ك كل  _ لكن ما ل يُدرَ  ايعين أكرب من  طٌة علينا _ _ فمواضيعُه مسلّ  الفقه األكربا هذا _ أمّ مواضيعِه 
الذي يثبتُه هو ينقل رواية من كتب ، طبعًا األساس يقة الكربىالصد  ث عن بعد ذلك يتحد   ث   ه _ك كل  ترَ يُ 

 كان يف بايلراعاً،  أجد الوقت ميضي سِ ين ها لكن  رت املواطن كل  أنا أش   ،املخالفني يف هذا املوضوع ويبقى ينقل
 املخالفني.اليت نقل فيها عن كتب املواطن  كلَّ   رت أنا أش  شري وإال   صفحة وأن أأقف عند كل   أن
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 لِّك  نْ مِ رَ فَوال نَلَة فَ افَّوا كَ رُفِنْيَلِ ونَ نُمِؤْ مُالْ انَ ا كَمَوَ}: ذه اآليةث يف معىن هوهو يتحد   249 الصفحةأذهب إىل 

املوجود يف احلوزات هذا الفقه  :هنا يقول {ميهِلَوا إِعُجَا رَ ذَم إِهُمَوْ وا قَرُذِنْيُلْوَين ي الدِّوا فِهُقَّفَتَيَة لِفَائِم طَ هُنْ مِ ة  قَرْفِ

يتفقهوا يف لليس هوا يف الدين الدين ليتفق  ث عن فقه ه هذا فقٌه صغري اآلية تتحد  ث عناآلية ال تتحد  
وما هوا يف الدين ث ليتفق  ، اآلية تتحد  هذا فقه األحكام ى بالفقه يف احلوزاتسم  هذا الذي يُ  ،األحكام

والفقه المعروف باألقسام األربعة اإليقاعات والعقود واألحكام   جزء يسري، ماذا يقول؟_األحكام إال  
 فقه المذكور في اآليةالبل ه قسٌم صغيٌر من الفقه _ كلّ  ةهذا الفقه املوجود يف الرسائل العملي  _ والعبادات

 أصولِ  علمَ م ليس هو فقط الذي تعل  ، فالفقيه في رأي اإلمام الصادق عليه السالم وسع منه بكثيرأ
وهذه حقيقة  ،عند اإلمام الصادقيعين الفقه الذي يُدرَّس يف احلوزات هذا ليس فقيهاً  مبانيه _ فَ الفقه وعرَ 

بل ى فقيه سم  يف نظر اإلمام الصادق ال يُ ة يصل إىل املرجعي   حت  هذا الذيالروايات ملن أراد أن يراجع 
فالفقيُه في رأي  _لروايات أهل البيت مئة يف املئة مطابق، هذا الكالم صحيح فقيهاً  ليس فتٍ مُ ى سم  يُ 

 عميل ألين    CIAال تنسبوا الكالم إيل  وقد جئُت به من الـ  ،مرجع تقليدهذا  _ اإلمام الصادق
د ومن تالمذة السي  هذا هو حديث مرجع من مراجع التقليد  ،ين عميل إلسرائيلأو من إسرائيل ألن   ،CIAللـ

فالفقيه في رأي اإلمام الصادق عليه السالم  د اخلوئي _هم تالمذة السي  املوجودون كل  ، املراجع اآلن اخلوئي
 ًا حت  وليس إخباري   وهذا الفقيه أيضًا أصويل   م علم أصول الفقه وعرف مبانيه _ليس هو فقط الذي تعلّ 

السالم ليس هو فقط الذي فالفقيه في رأي اإلمام الصادق عليه  _  أنقل من كالم اإلخبارينيينبأن   اتقولو 
ل مبحث وضع األلفاظ إلى آخر مبحث التعادل والتراجيح م علم أصول الفقه وعرف مبانيه من أوّ تعلّ 

ل م علم الفقه من أوّ وتعلّ  _األصول يبدأ من هذا العنوان وينتهي هبذا العنوان  ،_ هذه عناوين معروفة
فقولُه  _العاقلة يعين العشرية  اب الديات _المطلق إلى آخر أحكام العاقلة في ببحث طهارة الماء 

الدين وأن يكون  اإلنذار يجب أن يكون بكلِّ  أنّ  على يدل   {لدِّين وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُملِيَتَفَقَّهُوا فِي ا}: تعالى

أنتم الذين تسيرون في طريق الدين وهذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة لكم  الفقيه فقيهًا بكلِّ 
 ل يمكنُه أن يحل  ُه على النصف كتفي بصفة نصف فقيه كمن يترك بناءفالفقيه الذي يالفقاهة 
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فرقة وهم ثمرات  هم طائفة منتخبة من كلِّ  نتهم اآلية الكريمة، الفقهاء الذين عيّ للناسة المشكلة الدينيّ 
لفقٍه أكرب أقول يا س ، فحينما نريد أن نؤس  احلديث عن فقٍه أكرب وفقٍه أصغر ،إىل آخر الكالم الناس _

الرازي وعن تفسريِه كثرياً نقل عن البخاري وعن !،  ؟ن حباجة إىل أن ننقل عن البخاريشيخنا اجلليل فهل حن
  ؟!حنُن حباجة إليهمهل ثالة هؤالء احلُ  !؟هؤالء، هل حنن حباجة إىل وعن الزخمشري

ث وقد حتد   عن فاطمة احلديثِ  هي صفحاتُ  هذه الصفحات كل    ،واحلديث عن فاطمة 270 الصفحةيف 
 270 الصفحةة الفقه األصغر والفقه األكرب، يف هذه قضي  ًا جد   وهذا املطلب مطلب أساسي  حبديث مجيل 

وأصول الفقه ليس في الفقه  نعاني من الضعف العلميّ  التفات إليها أن  المسألة التي يجب اإل يقول:
لتفات إليها أن ا المسألة التي يجب اإل _ ضعف علمي  ه هناك قف يف الفقه وأصول اليعين حت   فقط _

شيخنا  يا ليس في الفقه وأصول الفقه فقط بل في أصول الدين أيضًا _ نعاني من الضعف العلميّ 
 ب انحرافات خطيرة _بل في أصول الدين أيضًا وهذا يسبِّ  ؟ ال وجود هلا _اجلليل أين هي أصول الدين

ا نحُن أمّ  هل هناك أخطر منه؟ إىل أن يقول:حنراف عن فضل فاطمة هذا اإل، حنرافات اخلطريةهي هذه اإل
كما يعين يف أصول الدين ليس أصول الفقه   قين في األصول _عصر إلى مجتهدين متعمّ  فنحتاج في كلِّ 

ال وجود لفقهاء  ،ة ألف ليلة وليلةيف قص  أن نقرأ عنهم  ، هؤالء البد  ولكن أين هم؟ ال وجود هلميف الفروع 
منُذ بداية كتشاف اخلطري هذا اإل مك الطهارة والنجاسة يعل   املنهج احلوزوي   يعرفون حقائق الدين ألن  وعلماء 

الصفحة ، إىل أن يقول يف اكتشاٌف خطري ،ما جاء فقيه يكتشف لنا جناسة البولكل    ،الغيبة الكربى وإىل اآلن
ة تجعله يقف من الباحث الفقيه أن يكون صاحب قدرٍة علميّ  ها تحتاج أنّ ة إلى حد  المسألة مهمّ  :270

صف هبذه الصفة ما هو يت   ن مل وهذه هي احلقيقة الفقيه إ ة الناس فال يرف له جفن _في مقابل أكثريّ 
ة تجعله ها تحتاج من الباحث الفقيه أن يكون صاحب قدرٍة علميّ أنّ  ة إلى حد  المسألة مهمّ  _ بفقيه

  وإال   _ر على عقلِه وذهنه ة الناس فال يرف له جفن ول يسمح لكثرتهم أن تؤثّ يّ يقف في مقابل أكثر 

يتُ ضِرَي وَتِمَعْم نِ ك يْلَعَ تُمْمَتْأَوَ  مْ ك نَيْدِ مْك لَ تُ لْمَكْأَ ومْيَالْ}: ه يفهم معنى قولِه تعالىألنّ  _كيف صار فقيهًا 

 الشيخ وإال  ، أنا جتاوزت كثريًا من كالمِه لضيق الوقت 307الصفحة إىل أن يقول يف  _ ا{ينَدِ مَالَسْاإلِ مْك لَ
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ز الشيخ زة متي  هذه مي   ،م به أحد عن الزهراء على منابر الدرس احلوزوي  مل يتكل   م بعمقٍ تكل   الً أو   اخلراساين
املراجع الذي عاصرناهم والذين قرأنا عنهم يف األجيال  م أحد من كل  يتكل  مل  ،حسني الوحيد اخلراساين

عن الزهراء بالعمق ثوا على منابر درس البحث اخلارج وحتد   ،السابقة أن جلسوا على منابر الدرس احلوزوي  
د هذه احلقيقة اليت يؤك  ، وثانيًا الً ، هذا أو  د هباٌة به وتفر  زة خاص  هذه املي   ،ث به الوحيد اخلراساينالذي حتد  

ة أصول الدين قضي   ،ة السفاهة والفقاهةقضي  ، والفقه األكربة الفقه األصغر عليها على طول أحاديثِه قضي  
كما قال، فهل جيوز للناس أن ه نصُف فقيه  الفقيه إذا مل يكن عاِلمًا حبقائق الدين إن   ، وأن  ة الفروعوقضي  

 1 الفقيه الذي ال يعرف إال   حني قال بأن  ا قدميًا اليت قاهل د اخلميين  ؟ هذه كلمة السي  يرجعوا إىل نصف فقيه
آية وعدد آيات  500غ إىل تبلُ آيات األحكام  باعتبار أن  القرآن الكرمي يقصد آيات األحكام  من 12 إىل

، على ء الفقهاء ال جيوز الرجوع إليهمهؤال يقول إن  ة جري مقارنة نسبي  فيُ  6000الكتاب الكرمي أكثر من 
واهلل ما هذا ة وال أريد أن أبعد الناس عن العلماء يف هذه القضايا الفقهي  حال، أنا ال أريد الدخول  أي  

وال أدعو إىل وال عندي غاية وال عندي برنامج ين ال أريد املنافسة يف هذا اجملال ألن  وال نفع يل فيه قصدي 
ين أجُد نفسي يف خدميت ألهل البيت ألن  ر اخلوض يف هذه األودية ، وأصاًل ال أفك  عالقة يل بأحدأحد وال 

وال عالقة يل هبذه الربوتوكوالت وهذه التفاصيل املوجودة باحلال الذي أنا عليه هو هذا الذي يُرضي عقيديت 
 .يل هبا ال من قريٍب وال من بعيد شأنة ال يف الساحة الشيعي  

فعندما يصيُر منشأ مشكالت مجتمعاتنا السفاهة وعالج أمراضنا الفقاهة  إنّ : يقول 307الصفحة يف 
 يقة الكبرى فاطمةعيناه ل ترى في الصدّ  مًا ذا لحيٍة عريضة فإنّ ى لو كان معمّ حتّ الشخص سفيهًا 

ية األمر ة غاعاديّ ها امرأة  أنّ الذي ل يُنال سالُم اهلل عليها ل يرى فيها إّل اني صاحبة المقام الربّ  الزهراء
ث مثالً كما يتحد    ،ث اخلطباءكما يتحد  و  اتض الفضائي  عرِ _ كما ت   قةة بيت موفّ ها زوجة ناجحة وربّ أنّ 

_  ها وانتهى األمرها عابدة لربّ وأنّ  قةة بيت موفّ ها زوجة ناجحة وربّ أنّ  _ ل اهلل وأمثالهد حسني فضحمم  
اليت قاهلا أهل البيت الذي يرتك حقائق املعارف  ، سفاهة ألن  هذا سفيه، واقعاً هذه سفاهة يقول هذه سفاهة

أن  ل يصح  ه فلو كان عنده فقاهة لعرف إنّ  _هذا سفيه وأكثر من سفيه ويذهب إىل مزابل املخالفني 
السفاهة موجودة يف  وهذه ،، مشكلة السفاهة والفقاهةوهذه هي املشكلة _ة ها امرأة عاديّ يقال لفاطمة إنّ 
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سة ذ من املؤس  أخ  ة يُ سة الديني  املوجود خارج املؤس   ة ألن  سة الديني  ا موجودة خارج املؤس  أكثر م   ةسة الديني  املؤس  
كالماً ُه الشيخ الوحيد اخلراساين كما قلت ذكر  ر  ما ذك   طويٌل عريض لكن يبقى أن  و ، والكالم كثرٌي ةالديني  

ا وإن  م أن تراجعوا الكتاب أشرت إىل الصفحات ه موجود ميكنكلكن  أنا ما قرأتُه  ،يقة الكربىعميقاً عن الصد  
م ث عن املعم  ، وحتد  ز بني السفاهة والفقاهة، حني ني  ة واسعة ملعرفة الزهراءوهذا املنهج بواب   هذا املنهج تبىن  

م ذو اللحية العريضة ليس من الطلبة املبتدئني، هؤالء الذين تكون حلاهم عريضة ، معم  ذو اللحية العريضة
لكن ، هناك سفاهٌة وهناك فقاهة ةب احلوزات العلمي  طال   ئيمبتد من ،املبتدئنية ليس من هذه القضي  معروفة 

املخالفني وأنت يا  رواياتعتماد الكبري على هذا اإلتبقى مالحظيت على ما ذكرُه الشيخ اخلراساين ملاذا 
الواضحة أن يأخذ من املنابع الصافية  س البد  ى لتأسيس أصول للفقه األكرب، من يؤس  شيخي اجلليل تتصد  

صلوات اهلل  يقة الكربى وإن كان دون ما ذكره أهل البيتما قلته عن الصد   فُق معك يف كل  ين أت  مع أن  
 .وسالمه عليهم أمجعني

 ، وهو52الصفحة ة( يف د اخلميين يف كتابِه )احلكومة اإلسالمي  إىل السي   إىل عل ٍم ثالث سٍم ثالثإوأذهُب إىل 
ة عن الوالية عن ث يف كتاب احلكومة اإلسالمي  هو يتحد   لإلمام مقامًا محمودًا ودرجًة سامية _ فإنّ : يقول

حلديث عن او  احلديث عن اجلانب العقائدي   ،ةوالية اإلمام عن والية الفقيه، اآلن ال شأن لنا بالقضايا الفقهي  
لإلمام مقامًا محمودًا ودرجًة سامية  فإنّ  _ة احلديث عن الزهراء  احلديث ليس اآلن عن األئم  الزهراء حت  

تنا ألئمّ  ات مذهبنا أنّ من ضروريّ  تخضع لوليتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإنّ ة وخالفًة تكوينيّ 
الرسول  واألحاديث فإنّ مرسل وبموجب ما لدينا من الروايات  ب ول نبي  ل يبلغُه ملٌك مقر  مقامًا 

اهلل بعرشِه وا قبل هذا العالم أنوارًا فجعلهم نة عليهم السالم كاواألئمّ ى اهلل عليه وآله األعظم صلّ 
 اهلل وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما ل يعلمُه إّل 

لنا مع اهلل حالت ل يسعها ملٌك  إنّ وقد ورد عنهم عليهم السالم المعراج لو دنوت أنملًة لحترقت 
،كالٌم إىل آخر الكالم _الزهراء عليها السالم مرسل ومثُل هذه المنزلة موجودٌة لفاطمة  ول نبي  ب مقر  

عن ٌة يف الكالِم مجيل ال اعرتاض عليِه ولكن هناك رك  ٌة يف احلديِث عن الزهراء، كالٌم ك  مجيل ولكن هناك ِر 
اً وإن كان الكتاب ليس كتاباً عقائدي  ة منزلتها إىل خصوصي  املفروض أن ُيشار  المنزلة _ومثُل هذه  الزهراء _
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ولكن هذه  فقهي   حبثٌ  ،والية الفقيه ،والية اإلمام ،ة واحلديث عن الواليةوليس كتابًا يف املباحث العرفاني  
نفس املعاين السابقة  الزهراء _ومثُل هذه المنزلة موجودٌة لفاطمة لتفات إليها _  من اإلالقضايا البد  

من  ة البد  ، احلديث هنا عن األئم  د األوصياءوسي   النب   تها بعدي  صصو خلمن اإلشارة لفضلها  ولكن البد  
د األوصياء صلوات اهلل وسالمه عليهم ولكن هذا ة عليهم بعد سي  ي  هلا احلج   ن  بأتها اإلشارة إىل خصوصي  

د الشريازي ويف  د حمم  ، نعم جاءت مضامني هذا الكالم يف كالم السي  السابقنيمُه أحد من الكالم مل يتكل  
 .الوحيد اخلراساينكالم الشيخ 

وما بعدها وهو بصدد  498 الصفحةة للصالة( رمحة اهلل عليه )اآلداب املعنوي  د اخلميين يف كتابِه أيضًا السي  
، من مقتطفات كالمِه يقول بعد أن ن كالمهِ خذ مقتطفات مليلة القدر، املوضوع طويل أنا آبياِن حقيقة 

الدورة احمليطة  يعينة دي  احملم   ةالدور  _ة ديّ ليلة القدر هي الدورة المحمّ  :ر كالماً عن أستاذِه الشاه آبادييذك
ا ة وإمّ ديّ هي الدورة المحمّ ة جميع األدوار الوجوديّ  ا باعتبار أنّ وهذا إمّ  ، يعين الكتاب اجلامع _بالوجود

 على هذا ويدل  ة الُهداة المعصومين ليالي القدر واألئمّ ة ديّ الدورة األقطاب الُكم ل المحمّ في هذه  أنّ 
ل في تفسير البرهان نقلُه عن الكافي الشريف الشريف المطو   ثليلة القدر الحديُ ما ذكرنا من حقيقة 

 ابِتَالكِوَ* حم }ر باطن بن جعفر عليه السالم ما تفسيًا قال لموسى نصرانيّ  وفي ذلك الحديث أنّ 

ا الكتاب المبين د وأمّ ا حم محمّ : أمّ فقال عليه السالمإلى آخر اآلية  {ةكَارَبَ مُ ة  يلَي لَفِ اهُ زلنَ نْا أَنَّ إِ * نيبِمُالْ

د الرواية إىل أن يُورِ يف بيان هذا املضمون  ويستمر   _ا الليلة فاطمة عليها السالم وأمّ  أمير المؤمنين عليّ 

: بَيْتُ عليٍّ : سَمِعْتُ أَبَا جَعَفرٍ عَلَيهِ السَّالم يَق ولقَالَعن عبد اهلل بن عجالن السكوني )الشيخ الطوسي اليت رواها 

( هذا بُيُوتِهِم ف رْجَةٌ مَكْشُوطَةجْرَُة رَسُوِل اهلل َصلَّى اهلل  عَلَيهِ وَآلِه وَسَقْفُ بَيتِِهم عَرشُ َربِّ العَاَلمِني َوفِي َقعِْر وَفَاطِمَة ح

جْرَةُ رَسُولِ اهلل َصلَّى اهلل  عََليهِ بَيْتُ عليٍّ وَفَاطِمَة ح) ُمـح مَّد عن فاطمة ، هذا حديُث آلِ ُمـح مَّدٍ  حديُث آلِ 

العرش مِعْرَاُج الوَحِي واملَالئِكَة  تَتنزَّل  عَلَيِهم  إىل وَآلهِ وَسَقْفُ بَيتِهِم عَرشُ َربِّ العَاَلمِني وَفِي قَْعرِ بُيُوتِهِم ف رَْجةٌ مَكْشُوطَةٌ
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 كَ ارَبَنَّ اهلل تَإِوَد عَصْوجٌ يَفَل وَزِنْ وجٌ يَم فَهُاجُوَفْأَ عُطِقَنْتَ ة الَكَالئِ مَالْوَ نيْة عَرفَطَوك لَّ سَاعَة وَ اًومَسَاءبَالوَحِي صَبَاحاً 

وَإنَّ اهلل زَاَد فِي ق وَِّة نَاِظرِ وَزَادَ اهلل فِي ق وَِّة َناظِرِِه ش رْالعَ رَصَبْى أَتَّاوات حَمَن السَّعَالم السَّ يهِلَيم عَراهِبْإلِ فَشَكَى الَعَتَوَ

العَرش وَاحلَسَنِ واحل سَني عَلَيهِم السَّالم وَكَان وا يُبْصِرونَ العَرش وَالَ يَجِدُون لَبُيُوتِهِم سُق فَاًغَريَ عليٍّ وَفَاِطمَة ومُـحَمَّد  َ

لتُ : مِْن ك لِّ أَمْرٍ قَالَ : ق  فَبُيُوت هُم مُسْقَفَةٌ بِعرشِ الرَّحَْمن وَمَعَارِجُ الْمَالئِكَةِ وَالرُّوحِ ِفيهَا بإذِن رَبِّهِم مِنْ ك لِّ أَمرٍ َسالم ،

ر في هذا الحديث والتدب  : اخلميين  د ق السي  يعل   ( ؟ قَالَ: نََعم: هَذَا التَّنْزِيل، فَق لتُ؟ قَالَ: بِك لِّ أَمْرساَلَم

وباطن  وباطن ليلة القدر _الشريف يفتح أبوابًا من المعرفة ألهلها فتنكشف له نبذٌة من حقيقة الولية 
احلديث يف الصفحات التالية  مر  ويست اهي فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليهليلة القدر كما أشار قبل قليل 

 ناذج من حديثِه رضوان اهلل تعاىل عليه. اقتطفتُ  اإن  

 ، السيد اخلميين. د الشريازي، الوحيد اخلراساينالسي  

ت نُظم   ،ها شعراً ُث عن فاطمة ولكن  ة( من أفضل املتون اليت تتحد  دسي  أتناولُه )منظومة األنوار القُ  متٍ  رُ آخِ 
 تعاىل عليه، قد أقول هذا املت هو أعمق  د حسني األصفهاين رضوان اهللشيخ حمم  ال ،من أفضل املتون ،ِشعراً 
د م من كالم السي  ، ما تقد   شعرًا حباجة إىل شرحه قد نُِظم  األحاديث ولكن يا أسفًا فإن   املتون وكل   كل  

قرأ ناذج من ، أةالشيخ الوحيد اخلراساين هو دون ما جاء يف كتاب األنوار القدسي  و  د اخلميين  السي   ،الشريازي  
ل أسج  النصوص السابقة  ، ال أخفيكم كل  هايقة الكربى صلوات اهلل وسالمه علياملنظومة يف شأن الصد  أبياتِه 

 : حباجة إىل شرحه منظوم نظم شعري  ولكن  ل عليه مالحظة ال أسج    هذا النص  عليها مالحظات إال  

ـ ْنِز اخل ِفي  ـــوه  ــج   ات األ ْحــُرفِ يـد ت ع الـــأ بْ ــبـ ـــد ت فـ    ـر ُة الُقـْدِس ِمن  الك 

 ةـم  لِ ى ك  ــمْس  أ   اءِ ــــم  ــسْ األ   مِ ــال  ع   نْ ـمِ   مةـظ  ـالع   اءِ ـم  ـن س  ـــــى مِ ـلَّـ ج  ــت   دْ ــــق  و  

 ةــم  ه  بْـ اٌت مُ ـك  ـا نُ ــه  ـاتِ ذ   بِ ــي غ  يف   ة ـــم  ـك  ـحْ مُ ـال اتِ ـمـلـِ الك   مَّ أُ  ي  ــهِ  لْ ـب
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 لْ ــل  ــة العِ ــــلَّ ــعِ  و  ــهُ و   اــــيهـبأ   أم    ـــلْ ب   ر  ــــول الغُ ـــقــعُ ـال ةِ ــمَّ ــئِ أ   أم  

   ة ـــل  زـِ نْ م  الْ  مِ ــيظِ  ع  يف  ي  ــــبالنَّ  وحُ رُ 

 هـل   و  فْ كُ   ال   نْ م   و  ـفـكُ   اءِ ــفــالكِ  يف و  

   ودِ ـــجُ ة الوُ ـــق  ــيـقِ ر   تْ ــــل ـ ثَّـ م  ـت  

 ــودِ ــهُ ن الش  ـــت عـــلَّ ــٌة جــف  ـيـطِ ل  

 ارِ و  ــــكْ األ  و   ارِ و  دْ ة  األ  ــــجــيــتـن    ارِ و  ـــطْ ل األ  ــض  ــفْ ي أ  ـــف تْ ر  وَّ ـــط  ـت  

 ارِ و  ــــكْ األ  و   ارِ و  دْ األ   ـةُ ــجــيــتـن    ارِ و  ـــطْ ل األ  ــض  ــفْ ي أ  ـــف تْ ر  وَّ ـــط  ـت  

 عطي معىنً تُ  قراءةٍ  كل  

 الِ ـــم  ــةاجل  ـــع  ــديـ  ٍة بور  ـُـــصـب  اِل ـــمــالك   ة  ــقــيــقــت ح  ر  وَّ ــ  صـت  

 ولِ ـقُ ــالعُ  رُ و  ــــحْ ـــوِد مِ ـــعُ ــي الص  ــوف  ولِ زُ ـــــي الن  ــاء فر  وْ ــ ــا احلــه  ـنَّ فإِ 

 انِ ـيـب ـ ال نِ ــس  ــحْ ا بأ  ــهــانـيـع  انِ ــك  ــمْ ي اإلِ ـوب فِ ــجُ الوُ  ـلث ـ م  ـيُ 

  ودِ ــجُ ى الوُ ـحر   ب  ــُقطْ  اهن  إـِ ف

 ودِ ــعُ الص  و   ولِ زُ ـــي الن  ــس  وْ ـي ق  ـِـف

 ةر  اهِ ــ الط  الَّ ُم إِ ـــظ  ــعْ ا األ  ــه  ارُ د  ـم    ةر  ائِ الد   لك  ـتِ  طِ ـيـحِ ـي مُ ـفِ  س  ــيل  و  

 واألحاديثة واإلشارات إىل اآليات ة والعرفاني  الفلسفي  حات هذه األبيات مشحونة باملصطل  

  فِ ــحُ ـي الص  ـِـٌة فوز  ــــمُ رـْ ـم    ة ـم  ـسِ ٍم و  ــسْ ر   ل  ــكُ   نْ ــٌة ع  ــون  ــصُ م  
ُ
 ةم  رَّ ك  امل

 ةيق  قِ احل   نِ ع   دقِ ـــالص  ـِـب غُ ُرـ ـــفــ ت  ة ــق  ــيد  ــا صِ ــمثله ٌة ال  ــق  ـيد  ـصِ 
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 ِـ ف ق  ــاحل   رو ـــهُ ـُـظ ر  ــــسِ   ر ـــاهِ زَّـ ود الــجُ وُ ــال ك  ـذلـدا بِ ـب  
 
 راهِ ـظ  ـي امل

 واءُ ــــال س  ِر و  ـهْ ــالط   م  ــريــم  ــك    اءُ ر  ذْ ــالع  ر و  ــهْ ـول الط  ـتـُ ي الب  ـه

 فاءــى بال خ  ر  ــبـْ الكُ  مُ ــــري  ـــم  و    اِء ـــســُة الن  د  ــي ـ ا س  ـهـنَّ إـِ ف

 يقةء الصد  من أمسا ،وهو من أمسائها مرمي الكربى

 يةـاخلال ونُ رُ ــت القُ دار   هِ ــيـلــع  ية ـاِت العالـفـن الص  ــا مــب هـحُ و  

 ها دارت القرون اخلاليةعلى حب   ،هذهة ها أحاديث عن األئم  كل  

   ة ــعـيـِس الطَّبــد ن   نْ ــت ع  ــل  ـت ــب ـ ت  

 ةيع  فِ ٍة ر  ـــب ـ تْ رُ  نْ ــمِ  اـهـل  اــيف  

 ةيم  مِ الذ   فِ ارِ ـــخزَّـ ال ةِ أ  ــشْ ـن   نْ ــ ع  ة ــــم  ـيزـِ الع  و   ةِ ــمَّ ـة اهلِ ــوع  ــفُ رْ ــم  

 ــفُ  أُ يف 
 
 اءُ ــيا الض  ــهتِ ر  ــهْ ز   نْ ــمِ  سِ ــمْ ــشَّ ــللِ   ـــر اُء هْ ي الزَّ ـد هـــجـق امل

 :ىل أن يقول، إاً املنظومة طويلة جد  

 ةـــمَّ ـلـِ ي مُ ذِ  ل  ــكُ   ارُ ــج  ـت ـ سْ ـمُ و    ة مْح  الرَّ  ابُ ـُع ب  ـيــفا الرَّ ــهـابُ وب  

 مةاحلاطِ  ارُ ـــئ نــف  ــطا تُ ــهورِ ــنُ ــبِ   ة م  اطِ ف   ابِ ــب   د  ـنـْ عِ  مُ ــيــطــا احل  ــمو  

 يف القول: يستمر  

 ارِ ـــبص  األ  ُب بِ ـــهِ ذْ ـٌة تُ ـــق  ارِ ـب    ي ارِ الب   ابِ ــج  ُل حِ ـثـْ ا مِ ــاهبُ ـجحِ 

 ان قُباهبِ ــاق مر  ـــشْ اإلِ بِ  ف  ـيــك  ــف    ا ــاهبـُب يف حجــواجـل  الــمت ثَّ 

   ة ــوالي  ـة والــم  ــصْ ـالعِ  ة  رَّ يا دُ 
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 نايةــالعِ و   ةِ ــم  ــكْ ــاحلِ  فِ د  ـــن ص  ـم

   ماءِ ي السَّ ـفِ  ي  رِ دُ ــال بُ ـــوك  ــا الك  ـم  

 اءِ ــيضالب   ةِ رَّ دُ ـــال ك  ــلــوِء تِ ـــن ض  ـِـم

   هى الس  نها ك  ــم مُ ــُر األعظ  ـي ــوالن  

 ىـه  ـت  نْ ا ومُ ـدَّ هل  ـال ح  و   ف  ـكي

   ة ــوي  ـلـْ العُ  مُ ــوالِ ـت الع  ــق  ر  ــأشْ 

 ةـــيَّـ هِ الب   ةِ رَّ ك الدُ ــتل ورِ ــنـبِ 

 إىل أن يقول:

   ة ر  ج  الشَّ  ن  ــيأ  و   ورِ ــُر الط  ـــج  ـا ش  م  

 وح  ن د  ـِـم
 
  يلِ األثِ  دِ جْ ة امل

ُ
 رةـــمِ ثْ امل

  ةِ ح  وْ دَّ ـلك الــوان تـــنْ ــعُ   ةــون  ـتـُ يالز  و   ةُ ر  دْ ــا الســن  وإِ 
 
 ونةمُ يْ امل

 اتِ ــفـالص  و   اءِ ـــمـاألس رُ ـــاهِ ـظـم    اتِ ي الذَّ ـالـر  جم  ــا الغُ ــهارُ ـمث  أ  

 هايةايات يف الن  ـى الغــهـت ـ نــومُ   داية ــي البــف اةِ ــيـئ احل  ادِ ــب  م  

   رآنِ ــُم القُ ــزائِ ـا ع  ــهارُ ـمْث  أ  

 انِ ــمكاإلِ  فِ ــح  صْ مُ  اتِ ــحـف  ـي ص  ـف

   ةــفرـِ عْ ـم  لْ ٌت لِ ــابِ ــنـا م  ــه  ارُ م  ـثْ أ  

 فةط  مقت   تْ د  اِت غ  ذَّ ــة الـــنَّ ــج   نْ ــمِ 
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  ودِ ـجُ وُ ــال د  ـا سي  ـا يــنـاهل   ـكل

 ى اهلل عليه وآلهمٍَّد صل  ِلمح

   ودِ جُ الوُ  د  يا سي   _يف ميالدها_ نالك اهل  

 ودِ هُ ِب والش  ـــيـآت الغ  ــش  ـي ن  ـف

   لي ــن مثــها ع  ـأنُ ـى ش  ـالـع  تـ   نْ ـِب  

 يـل  ــج  ي التَّ ــف رار  ـــكـوال ت   ف  ـيــك

 ديدِ نَّـ ر والــيــظــالنَّ ــبِ  ف  ــيــك  ــف    دِ ـــيـوحِ ـ التَّ لُ ــيك  ـى ه  ـنَّـ ث ـ ت  ال يـ  

   ٌة فال ــط  قْ نُـ  نِ ـيــوسِ ـى الق  ــق  ـت ـ لمُ و  

 الد  ـــًة أو ب  ــيـانا ث  ــرى هل  ـت  

 وميِ قْ التـَّ  نِ ــــس  ــحْ ي أ  ِـ ٌة فد  ــــريــف    دمِي ـا الق  ـــهدِ ــجْ ــي م  ــٌة فد  ــيـحِ و  

 ةر  ش  الع   ولِ قُ ا العُ ب  ا أ  ـي   راك  ــشْ ـبُ 

 علي  صلوات اهلل عليه

  ةِ ر  ـــاهِ ـالطَّ  ةِ ــع  ـضْ ـب ـ بال  ةر  ش  الع   ولِ قُ ا العُ ب  ا أ  ـي   اك  ر  ــشْ ـبُ 
ُ
 ةر  هَّ ط  امل

أوالدِه صلوات اهلل وسالمه  ة عنليس احلديث هنا عن األئم   ،ةيات العوامل العقلي  إشارة إىل جتل  العقول العشرة 
 .عليه

 انِ ــن ـ اجلِ و   وسِ رد  ـــالفِ  ة  ـــجــهـوب    انِ ــكـاإلم مِ ــال  ـع   بِ ــلـة ق  ــج  ـهْ مُ 
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ة الراقية واملطالب ، أبيات مشحونة باملضامني العلمي  األبيات أترك أيَّ األبيات أقرأ قصيدة مجيلة ال أدري أيَّ 
 يقة الكربى.ة يف فضل الصد  أحاديث األئم   وإشارات واضحة لكل  ة العميقة العرفاني  

 ادِ ـــــاإلجن  و   ادِ ـج  ـمة األ  و  ــفـص  ـبِ   اِد ــجياإلِ  ة  ـــالص  ـا خُ ـي اك  ر ـ ـشْ ـبُ 

 يلِ أوِ بالتَّ  مِ ــلــت العِ ــيــة ب  ـــبَّ ر    يلِ زِ نـْ تَّـ ُة الـــن  ــاِب وابـــتــأم  الك

   نِ ـــريــُع البحم  ى وجم ْ د  ــُر النَّ ــحـب

 جُة الكوننيِ ــهــدى ومـــُب اهلــلـق

 إىل أن يقول:

 ادره  ــب   ابِ ـجـحِ ـالوارى بِ ــى ت  ــتَّـ ح    ها رُ دْ ـق   ع  ـيأضِ  دْ ــق  ل  ا ــهـي ل  ــفـهل ْ 

   انِ ــم  زَّـ ـِص الـــُغص   نْ ـت مِ ــعرَّـ ـجت   

 انِ ــي  البـ   ن  ــمِ  ـد  اوز  احل  ـما ج  

 ــا مِ ــاهب  ــا أ ص  وم
ُ
 ابِ ـُث البـديِه حـــاُح بابــتـفـم  اِب ــصـن  امل

   ونِ ـــجُ ـاِب ُذو شُ ــث  البــديـإنَّ ح

 ونؤ ـــاخل  ُد ـِه ي  ـبت ــن ـ ا ج  ـِمَّ 

   اـاِب د ارِهــاُر ببــر ُم الن  ــضْ ـأ يُ 

 اـارِهــنلى م  ـوِر ع  ـوآيـُة الن ـ

   ة ــمـي  الرَّحـا باُب نبـهـوبابُ 

 ةـــمَّ اة األُ ــواب جنـاب أبـوب
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   ى ل  عْ لي  األ  ـاُب العـا بـبل باهبُ 

 ىــلَّـ جت    دْ ـُه اهلل ق  ــجمَّ و  ــفـ ث  

   ر ـبـِ ج  ـنْ يـ   س  ـيلِع ل  ـالض  ر ـ سْ ك    نَّ ــلك

 ردِ ــت  قْ ٍز مُ ـزيـع   امِ ــصـمـص بِ الَّ إِ 

   ةــيَّ زَّكـال عِ ـلـُ ر ض  تلك األضْ إْذ 

 ةـــيَّ زِ ا ر  ـهـلـٌة ال مثـيَّ زِ ر  

   ا ــيهي  دْ ث   نْ ـمِ  مِ الدَّ  وعِ بُ ــن نُ ــوم

 ليهاـى عر ـ ا ج  ُم م  ــظْ ــُف عِ ر ـ ـيـُعْ 

   د  ــــاخل   مِ ــطْ ـل  بِ  دَّ ــاحل  ا و زُ او  ـجو  

 يد  ع  التـَّ و   يانِ غْ ـُد الط  ــت ي  ــُشلَّ 

 إىل أن يقول:

   ا ـــاهد  ــٌة ص  ـــنَّ اِط ر  ــيـس  ـلولِ 

 اــاهج  شْ ا أ  م  ف   رِ ــهالدَّ  عِ ـم  ـسْ ــي م  ـف

   ِج ـــــــلُ مْ الد   ثلِ مِ ُر الباقي ك  ــــث  واأل  

 جِ ــج  ـى احلُ و  قْـ أ   اءِ ر  ـــهْ الزَّ  دِ ــضُ ـي ع  ـفِ 

   اـــض  دَّ الف  و  ها اسْ تنِ م   ادِ و  س   نْ ـمِ و  

  ام  ــم  اهلل اإلِ  د  ــاع  ـا س  ي  
ُ
 ىـض  ت  رْ امل



 2الزهراء صلوات اهلل عليها بين علماء الشيعة ج (22الحلقة )                            ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي        
 

- 37 - 
 

   اـيهب  نْ  ج  يف  يفِ السَّ  لِ عْ ُز نـ  ــكْ وو  

 اــيه  ل  ى ع  ـت  ا أ  م   ل  ـــكُ ى بِ ـتأ  

   اِر ـــم  سْ ر  املِ ــب  ي خ  رِ دْ ُت أ  ــسْ ل  و  

 ارِ ر  سْ ة  األ  ــان  ز ـ ـا خُ ـهر  دْ ــص   لْ ــس  

 نِ ويف ج  
 
   ا ــش  ي احل  مِ ا يُدْ ِد م  جْ نِي امل

 اــش  ـف   دْ ٍر ق  ــمْ اُء أ  ـف  خْ م إِ هل ُ  لْ ه  و  

    اءُ ــمداُر والد  ــاجلِ و   ابُ ــوالب

 اءُ ــفـه خ  ــٍق ما بدْ ــصِ  ودُ ــهُ ـشُ 

   ا ـهينِ نِ اين على ج  ى اجل  ـن  ج   دْ ـق  ل  

 اـه  ينِ نِ ح   نْ مِ  الُ ب  اجلِ  تْ كَّ د  انْ ف  

 .د حسني األصفهاينرضوان اهلل تعاىل عليك يا شيخ حمم  

 وسالمه عليها بني الزهراء صلوات اهلل)هذا متام قويل يف هذه احللقة وهبذا ينتهي حديثي يف هذا العنوان 
ملتقانا غداً يف احللقة القادمة، ، م زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهل إىل إمانا املوصِ ، الزهراء بابُ علماء الشيعة(

بن ة ( وبعدها )احلج  سالمه عليه بني التنزيل والتأويلبن احلسن صلوات اهلل و ة عنوان حلقة يوم غد )احلج  
 بني علماء الشيعة(.احلسن صلوات اهلل وسالمه عليه 

ركم يا شباب ين أذك  ون ولكن  ها الفاطمي  أي  إذا كنتم ترغبون أن أخاطبكم ون ها الفاطمي  أسألكم الدعاء مجيعاً أي  
 .(ن ظالميتي والِسن ُة عما هذه الغميزة يف حق  : )فاطمة تقول الشيعة إن  

ّّّّ
 
ّيكِّياّزهراءلب
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ّ
 
ّواهلوىّزهرائيزهرائي

ُ
ّونّحنن

 أسألكمّالدعاء

 يفّأمانّاهلل.
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