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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم���د هلل رّب العامل���ن وال�ساة وال�س���ام على حمّمد واآله الطاهري���ن واللعن الدائم 

على اأعدائهم اأجمعن
bهي حمور اأهل البيت hفاطمة

يف حديث الك�ساء وهو احلديث القد�سّي املروي عن �سّيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراءh اأّن جربئيل �ساأل 
اهلل تعاىل فقال: وَمن حتت الك�ساء؟ وملّا اأراد اهلل تعاىل اأن يعّرف اخلم�سة الطيبن الطاهرين قال: »هم فاطمة 

واأبوها وبعلها وبنوها«.
لعّل هذا النوع من التعريف فريد يف اأُ�سلوب اهلل تعاىل، فمّما ال �سّك فيه اأّن ر�سول اهللs اأف�سل من فاطمة، وهذا 
 sما ناحظه حّتى يف بيان الواجبات وامل�ستحّبات ال�سرعية، ففي ت�سّهد ال�ساة الواجبة نبتدئ بال�ساة على النبي
ث���ّم باآلهb. والقاع���دة يف التعريف اأن يبداأ باالأف�سل واالأعرف لكّنا نرى يف هذا احلديث القد�سي اأّن اهلل تعاىل غّي 

.bاالأ�سلوب يف التعريف فجعل فاطمة املحور واحلال اأّنه ينبغي التعريف بالر�سول اأّواًل ثّم اأهل بيته
وال�س���وؤال هنا: اأمل يكن املائك���ة يعرفون ر�سول اهللs قبل ذلك؟ بالتاأكيد اإّنه���م كانوا يعرفون ر�سول اهلل واأمي 

املوؤمنن واحل�سننb اإاّل اأّن اهلل تعاىل عّرفهم عرب فاطمةh، فعلى اأّي امر يدّل ذلك؟
اجلواب: يدّل على مقامها الرفيعh وقد اأ�سار الباري تعاىل اإىل جزء ب�سيط من هذا املقام يف هذه الكلمة املوجزة 

قال عّز من قائل: »هم فاطمة و اأبوها و بعلها و بنوها«.
اإّن ال�سّديق���ة الزه���راءh مبا حتّمل���ت باختيارها وقبولها من امل�سائب ال�سديدة والعظيم���ة اختار اهلل لها مقامًا 

.hعرب ب�سعته ال�سّديقة الطاهرة sرفيعًا اأ�سار اإىل بع�سه يف هذه الكلمة حيث عّرف النبي
فمتى كان يف التاريخ اأّن االأف�سل يعّرف باالأدنى؟ ومتى حدث مثل ذلك لغي ال�سّديقة الزهراءh؟

ال �سّك اأّن ال�سّديقة على خطى اأبيها ر�سول اهللs اإاّل اأّن اهلل تعاىل اأراد بهذا االأ�سلوب اأن يبّن مقام فاطمةh؟!
hاإظهار الوالء لفاطمة

اإّن االأحاديث الواردة يف مقام فاطمةh باملئات ورمبا كانت باالألوف رغم اإحراق الظاملن للكثي منها، ومن ذلك 
���ة والعاّمة يف العدي���د من الكتب املختلفة: فق���د روى با�سانيد عن العديد م���ن ال�سحابة و منهم ابن  م���ا رواه اخلا�سّ
عبا����س ق���ال: »راأيت ر�سول اهللs قد �سجد خم�س �سجدات با ركوع، فقل���ت: يار�سول اهلل، �سجود با ركوع! فقال: 
»نع���م، اأت���اين جربئيل فقال: ياحمّمد، اإّن اهلل عّز وجّل يحّب عليًا، ف�سجدت، ورفعت راأ�سي فقال يل: اإّن اهلل عّز وجّل 
يح���ّب فاطم���ة، ف�سج���دت، ورفعت راأ�سي فق���ال يل: اإّن اهلل يحّب احل�سن، ف�سجدت، ورفعت راأ�س���ي فقال يل: اإّن اهلل 
يحّب احل�سن، ف�سجدت، ورفعت راأ�سي فقال يل: اإّن اهلل يحّب من اأحّبهم، ف�سجدت ورفعت راأ�سي«. و املق�سود مبن 
اأحّبه���م؟ اأنت���م واأمثالكم، فالر�س���ولs ي�سجد �سكرًا على نعمة حّب اهلل تعاىل ملحّب���ي اأهل البيتb حّتى الذين مل 

تكن درجاتهم رفيعة.
اإذن كي���ف ينبغ���ي لنا اأن ن�سكر اهلل تعاىل؟ فاإذا كان اهلل تعاىل يحّبنا حلّبنا اأهل البيتb فكيف يكون �سكرنا له 

تعاىل؟
العمل بنّية الزهراءh حمفوف بالربكة 

.bاجلواب: اإظهار حّبنا ووالئنا لفاطمة حمور اأهل البيت
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فق���د نقل اأحد املوؤمن���ن اأّن املرحوم املوؤّلف اجلليل ال�سيخ عبا�س القّميu � �ساح���ب الكتب العديدة ويف طليعتها 
كتاب مفاتيح اجلنان الذي ي�ستفيد منه ماين املوؤمنن � كان يف �سحن االإمام اأمي املوؤمننg يف اإحدى الزيارات 

املعروفة، وكان ال�سيخ يف اأواخر عمره مري�سًا متعبًا قد اّتكاأ على جدار ال�سحن، ف�ساأله: ملاذا اأنت واقف هنا؟
اأجاب: اإّن احل�سرة تغمرين اإذ اأرى املوؤمنن يوّفقون للزيارة من قرب ال�سريح الطاهر واأنا حمروم من ذلك.

فقل���ت ل���ه: انظر كيف اأّن كّل م���ن يدخل احلرم ال�سريف اآخذ بيده ن�سخة من كت���اب مفاتيح اجلنان؟! فاأنت تدخل 
مع كّل زائر. 

فبع���د األف �سنة من تاريخ املع�سومنb ن���رى اأن ال�سيخ عبا�س قد فاز فوزًا عظيمًا … وعندما �ساألوه ملاذا متّيز 
كتاب مفاتيح اجلنان عن بقية موؤّلفاتك الكثية؟ قال: بربكة فاطمة الزهراءh، الأيّن عندما اأّلفته ق�سدت بكتابته 
ال�سّي���دة الزه���راءh، ورمبا مل ي�سرف ال�سيخ عبا�س القّمي من عمره اإاّل القليل يف تاأليف هذا الكتاب، ومع ذلك بلغ 
ه���ذه العظم���ة بحيث اإّن كّل من يقراأ مفاتيح اجلنان يوؤجر مع���ه ال�سيخ عبا�س، كما يف احلديث ال�سريف: »الداّل على 

اخلي كفاعله«.
بالطبع هذه الفر�سة متاحة جلميع النا�س اإذا ق�سدوا باأفعالهم القربة اإىل ال�سّديقة الزهراءh �ساحبة العظمة 

عند اهلل واأهل البيتb فاإّنهم با �سّك ي�سلون اإىل هذا املقام العظيم.
 bيحظى بعناية االإمام املع�شوم hمن يعمل لفاطمة

عن ب�ّسار املكاري قال: دخلت على اأبي عبداهللg بالكوفة وقد قّدم له طبق رطب طربزد وهو ياأكل فقال: ياب�ّسار 
ُادن فُكل فقلت: هّناك اهلل، وجعلني فداك، قد اأخذتني الغية من �سيء راأيته يف طريقي! اأوجع قلبي، وبلغ مّني فقال 
يل: بحّقي ملّا دنوت فاأكلت قال: فدنوت فاأكلت فقال يل: حديثك )و�سوؤال االإمام هنا هو �سوؤال العارف(. قلت: راأيت 
جلوازًا ي�سرب راأ�س امراأة، وي�سوقها اإىل احلب�س وهي تنادي باأعلى �سوتها: امل�ستغاث باهلل ور�سوله، وال يغيثها اأحد. 
َ فع���ل بها ذلك؟ قال: �سمعت النا�س يقولون اإّنها ع���رت فقالت: لعن اهلل ظامليك يافاطمة، فارتكب منها ما  ق���ال: وملمِ

ارتكب.
قال: فقطع )االإمام( االأكل ومل يزل يبكي حّتى ابتّل منديله، وحليته، و�سدره بالدموع، ثّم قال: ياب�ّسار قم بنا اإىل 
م�سج���د ال�سهل���ة فندعو اهلل عّز وجّل ون�ساأله خا�س هذه املراأة. ق���ال: ووّجه بع�س ال�سيعة اإىل باب ال�سلطان، وتقّدم 
اإلي���ه ب���اأن ال يربح اإىل اأن ياأتيه ر�سوله فاإن ح���دث باملراأة حدث �سار اإلينا حيث كّنا. قال: ف�سرنا اإىل م�سجد ال�سهلة، 
و�سّل���ى كل واح���د مّن���ا ركعتن، ثّم رفع ال�سادقg ي���ده اإىل ال�سماء وقال: اأنت اهلل - اإىل اآخ���ر الدعاء - قال: فخّر 

�ساجدًا ال اأ�سمع منه اإاّل النف�س ثّم رفع راأ�سه: فقال: قم فقد اأطلقت املراأة.
 :g قال: فخرجنا جميعًا، فبينما نحن يف بع�س الطريق اإذ حلق بنا الرجل الذي وّجهناه اإىل باب ال�سلطان فقال له
م���ا اخل���رب؟ قال: قد اأطلق عنه���ا. قال: كيف كان اإخراجها؟ قال: ال اأدري ولكّنني كن���ت واقفًا على باب ال�سلطان، اإذ 

خرج حاجب فدعاها وقال لها: ما الذي تكّلمت؟ قالت: عرت فقلت: لعن اهلل ظامليك يافاطمة، ففعل بي ما ُفعل.
قال: فاأخرج مائتي درهم وقال: ُخذي هذه واجعلي االأمي يف حّل.

فاأب���ت اأن تاأخذه���ا، فلّما راأى ذلك منها دخل، واأعلم �ساحبه بذلك ثّم خرج فقال: ان�سريف اإىل بيتك فذهبت اإىل 
منزلها.

فقال اأبو عبداهللg: اأبت اأن تاأخذ املائتي درهم؟ قال: نعم وهي واهلل حمتاجة اإليها.
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قال: فاأخرج من جيبه �سّرة فيها �سبعة دناني وقال: اذهب اأنت بهذه اإىل منزلها فاأقرئها مّني ال�سام وادفع اإليها 
هذه الدناني.

قال: فذهبنا جميعًا فاأقراأناها منه ال�سام فقالت: باهلل اأقراأين جعفر بن حمّمد ال�سام؟!
فقلت لها: رحمك اهلل، واهلل اإّن جعفر بن حمّمد اأقراأك ال�سام.

ف�سّقت جيبها ووقعت مغ�سّية عليها.
قال: ف�سربنا حّتى اأفاقت، وقالت: اأعدها علّي، فاأعدناها عليها حّتى فعلت ذلك ثاثًا ثّم قلنا لها: خذي! هذا ما 
اأر�س���ل ب���ه اإليك، واأب�سري بذلك، فاأخذته مّنا، وقالت: �سلوه اأن ي�ستوه���ب اأمته من اهلل فما اأعرف اأحدًا ُتو�ّسل به اإىل 

.bاهلل اأكر منه ومن اآبائه واأجداده
 ،hيبكي وتنحدر دموعه على �سدره ال�سريف من الإمراأة �سجنت من اأجل فاطمة gالحظوا: اإذا كان االإمام ال�سادق
ويق�س���د م�سج���د ال�سهلة ويدعو لنجاتها من ال�سجن، فهل من املعقول اأّن االإم���ام احلّجةf �ساحب م�سائب اأجداده 

الطاهرين ويف طليعتهم ال�سّديقة الزهراءh ال يدعو لكم وال يعتني بكم اإذا قّدمتم �سيئًا جلّدته الزهراءh؟!
ة ال�سّديقة الزهراءh التي جعلت حمورًا – يف حديث الك�ساء  اإذن كّلم���ا قّدم االإن�سان �سيئًا الأهل البيتb خا�سّ

ال�سري���ف وتعري���ف اهلل اأهل البي���تb للمائكة - ف���اإّن ذلك من 
توفيق���ه ب���ل كّل من يبتلى من اأجل فاطم���ةh فاإّنه ذو حّظ عظيم، 
والعك����س بالعك�س اأي�سًا، فمن يتمّكن من تق���دمي �سيء الأهل البيت 

ر فهو م�سلوب التوفيق. ويق�سّ
و�شيتان اإىل املوؤمنني 

هنا ال باأ�س اأن اأذّكر االإخوان باأمرين ونحن يف االأيام الفاطمية:
االأّول: تعظي���م ال�سعائ���ر الفاطمية: كل واح���د منكم - مبا يقدر 
ومبا وهب���ه اهلل تعاىل من طاقات بدنية اأو مالية ومبقدار ما منحُه 
 hر يف تعظي���م �سعائر فاطمة اهلل م���ن الفه���م - علي���ه اأن ال يق�سّ
فاإّن تعظيم �سعائرها من تعظيم �سعائر اهلل تعاىل ور�سوله واالأئّمة 

.bاالأطهار
وقد ال ميلك االإن�سان مااًل ينفقه يف تعظيم �سعائر فاطمةh  ولكّنه 
ميتل���ك ل�سانًا ي�سجع ب���ه االآخرين، وكذا احل���ال بالن�سبة للخطيب 
وللع���املمِ وغيهم���ا، اإذ ينبغي اأن تك���ون جمال����س ال�سّديقة حافلة 
ي�سرتك فيه���ا اجلميع، فا ترتك���وا جمال����س ال�سّديقةh ت�سبح 
قليل���ة احل�س���ور، واإّن���ا عليكم اأن تخ���ربوا االآخرين م���ن اأ�سدقاء 
واأقرب���اء وتّت�سلوا بهم اأينما كانوا �سواء يف باد االإ�سام اأم غيها 
و�سّجعوه���م على اإقام���ة املجال�س واخلروج مب�س���يات و�ساعدوهم 

على ذلك.
واإذا كان اأحدك���م يتمّك���ن م���ن االإطع���ام يف جمال����س ال�سّديقة 
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فليطع���م، وم���ن ال ميلك املال فعلي���ه اأن ي�سعى يف تهيئة االأموال لاإطعام واإقامة املجال����س وتنظيم امل�سيات من اأجل 
.hال�سّديقة فاطمة

لن�ستفد بقدر ما اأعطانا اهلل من الطاقات يف خدمة فاطمةh فاإّن هذه اال�ستفادة لي�ست لل�سّديقة بل هي لنا واإن 
كان يف ذلك رفع ملقامها با �سّك.

فعندم���ا نوى ال�سي���خ عبا�س القّمي بتاأليف كتابه )مفاتيح اجلنان( ال�سّديق���ة الزهراءh اأ�سبح كتابه هكذا على 
م���ا ترون���ه، واإاّل فقد اأُّلف يف االأدعية الكثي ورمبا بلغت باالأُلوف، علمًا اأّن موؤّلفيها كانوا اأ�سحاب اأقام جّيدة واأذواق 
جميل���ة اإاّل اأّنه���ا مل حتظ مبا حظى به هذا الكتاب من التوفيق. فاأي �س���يء اأكر نفعًا من اخلدمة والت�سحية من اأجل 
ال�سّديق���ة الزهراءh، وال�سعيد هو من يوّفق ملثل هذه اخلدمة، وكّلما كان االإن�سان موفقًا ازداد خدمة وت�سحية من 

.hاأجل فاطمة
الث���اين: ن�سر الثقافة الفاطمية: ملاذا خرجت فاطم���ةh للنا�س وخطبت تلك اخلطبة؟ وملاذا اأّنت اأّنة فاأجه�س لها 

القوم بالبكاء؟ وملاذا �سربت؟ وملاذا ُقتلت؟
اجلواب: لكي يبقى االإ�سام ويبقى امل�سلمون يرّددون اأ�سهد اأن ال اإله اإاّل اهلل واأ�سهد اأّن حمّمدًا ر�سول اهلل. هذا هو 

.bهدف فاطمة واأبيها وزوجها وذّريتها
لذا علينا اأن ننّمي ونحيي هذا الهدف، فمع االأ�سف ال�سديد اإّن عامل اليوم ال يعرف فاطمة وال اأهدافها وال نهجها، 

فمن الذي يعّرفهم بذلك؟
اجل���واب ه���و: اأنتم واأمثالكم، الذين اأحّبكم اهلل تعاىل حلّبكم فاطم���ة، و�سجد ر�سول اهللs �سكرًا عندما اأخربه 

جربئيل بذلك. 
وم���ن اجلدير اأن ت�سّجعوا اأبناءكم على حفظ خطبة ال�سّديق���ة الزهراءh، ففي خطبتها خا�سة االإ�سام، علمًا 

اأّنها قد �ُسرحت وُعّلق عليها كثيًا.
ومّم���ن �س���رح خطبة ال�سّيدة الزهراءh املرحوم ال�سّيد االأخ االأكرب اأعل���ى اهلل درجاته فقد كتب كتابًا ي�سّمى »من 

فقه الزهراء« و �سرح اخلطبة وا�ستخل�س منها االأحكام ال�سرعية واحدة بعد االأخرى.
وال يخف���ى اأّنني ال اأق�س���د باأبنائكم الذين ينحدرون من اأ�سابكم فقط، واإّنا اأبناء املوؤمنن كاّفة، لتكون خا�سة 

اأهداف فاطمةh حمفوظة لديهم.
 hخال�شة اأهداف الزهراء

بالطبع اإّن اأهداف ال�سّديقة الزهراءh تتلّخ�س يف:
1/اأُ�سول الدين.

2/اأحكام االإ�سام.
3/اأخاق واآداب االإ�سام.

فا�سع���وا جه���د امكانكم اأن ت�ساهموا يف ن�سر هذه االأُم���ور الثاثة يف العامل عرب و�سائل االإع���ام املختلفة كالكتاب 
وال�سح���ف واالذاع���ات، والف�سائيات واالنرتنت وما�سابه ذلك، كّل بقدر اإمكانه ومب���ا يقدر عليه من امل�ساهمة. فقد 
ال ميل���ك االإن�س���ان �سيئًا من املال اإاّل اأّنه بت�سجيعه يهّيئ امللي���ارات يف طريق الزهراءh وهذه �سية االأنبياء واملراجع 
الكب���ار والعلم���اء االأع���ام، فلن�سّوق اإىل ن�سر اأهداف فاطم���ة ليتحّقق اأهّم اأهداف اهلل عّز وج���ّل املذكورة يف القراآن 
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الكرمي حيث قال تعاىل: »ليهلك من هلك عن بّينة ويحيى من حّي عن بّينة«، وبذلك تتّم البّينة ويبلغ االأمر اأن يعرف 
امل�سّلي ملاذا ي�سّلي، وكذا االأمر بالن�سبة لتارك ال�ساة.

فمّم���ا ال �س���ّك فيه اأّن ال�ساة مهّمة وهي »قربان كّل تق���ّي« اإاّل اأّن االأهّم من ال�ساة هو معرفة الغر�س منها والتي 
ذكرته���ا ال�سّديق���ة يف خطبتها، وكذا بالن�سبة لل�س���وم الذي هو »جّنة من النار«، فاالأهّم من���ه هو املعرفة والبّينة يف 

ذلك و هكذا ... و هكذا...
وال باأ�س اأن تبحثوا اإىل كم لغة ترجمت خطبة ال�سّديقة الزهراءh؟ وكم طبع منها؟ وكم و�سل منها اإىل العامل؟
فف���ي رواي���ات اأهل البيتs ورد مكّررًا »م���ن زار احل�سن عارفًا بحّقه«، و»من زار علّي���ًا عارفًا بحّقه«، فما يعني 

عارفًا بحّقه؟

جواب���ه ه���و: ما يتمّث���ل يف قوله تعاىل: »ويحيى من حّي عن بّين���ة«. فلن�سَع جميعًا يف اال�ستف���ادة من الطاقات الأجل 
ن�س���ر ثقاف���ة فاطمةh بدءًا بخطبته���ا و �سائر اآثارها و اآثار اأبيه���ا وبعلها وبنيهاb. وكّل م���ا نقّدمه يف �سبيل هذين 
االأمري���ن فه���و من ف�سل اهلل تعاىل وتوفيقه لن���ا، ولكن هذا الف�سل يحتاج اإىل ال�سعي، واإلي���ه ي�سي قوله تعاىل: »واأن 

لي�س لاإن�سان اإاّل ما �سعى«.
واأخيًا البّد من القول: اإّن مرقد ر�سول اهللs َعَلم )اأي جبل( يزار وكذا احلال بالن�سبة الأهل البيتb وذّريتهم 

فاإّن مراقدهم ماذ وموئل للموؤمنن، اأّما ال�سّديقة الزهراءh فلي�س لها مرقد يزار، فلماذا اأُخفي مرقدها؟
اإّن الع���امل ال يع���رف كّل هذه االأم���ور، ولو اأّنه عرف لت�ساب���ق اإىل علم وثقافة فاطمةh، وه���ي الثقافة نف�سها التي 

اأنزلها اهلل عّز وجّل على ر�سوله االأعظمs با زيادة وال نق�سان.
اإذن م�سوؤولي���ة كّل واح���د مّنا اأن ي�سعى اإىل ذلك وقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل ذلك يف قوله تعاىل: »اأقيموا الدين«، 
فهل الدين قائم يف العامل؟ بالطبع ال، والدين املراد من اإقامته هو ما ذكرت فاطمةh خا�سته يف خطبتها ال�سريفة.

ن�ساأل اهلل اأن يوّفقنا لن�سر دينه، و�سّلى اهلل على حمّمد واآله الطيبن الطاهرين.
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اإ�شراف: جلنة اال�شتفتاء يف مكتب �شماحة املرجع ال�شرازيK بقم املقد�شة



ظالمة الزهراءh برواية ابن جرير

                      هل �سند واقعة ك�سر ال�سلع املروية يف دالئل 
االإمامة البن جرير الطربي معترب اأم ال؟

               يف اإثبات الوقائع التاريخية يكفي النقل التاريخي، 
مع عدم العلم بالكذب والتزوير، فكيف مبثل هذه الق�سية 
التي تدّل عليها الوثائق العامة املت�سافرة، بل يكفي جمّرد 
نقلها رغم ال�سغط واالإرهاب والتقية ال�سديدة، ومع ذلك 

فاإنَّ �سند الرواية امل�سار اإليها معترب. 

االدعاء باأن الزهراءh امراأة كباقي الن�شاء 

                       هناك من يقول باأن الزهراءh امراأة عادية 
تاأكل وت�سرب، وما اإىل ذلك وي�ستدّل بهذه الروايات:

روى الكلين���ي يف ال���كايف ب�سن���د �سحي���ح ع���ن عل���ي ب���ن 
اإبراهي���م، عن اأبيه، عن ابن اأبي عم���ي، عن ابن اأذينة، 
عن زرارة قال: »�ساألت اأبا جعفرg عن ق�ساء احلائ�س 
ال�س���اة ثم تق�سي ال�سوم، ق���ال: لي�س عليها اأن تق�سي 
ال�س���اة، وعليها اأن تق�سي �سوم �سهر رم�سان، ثم اأقبل 
علي وق���ال: اإن ر�سول اهللs كان ياأم���ر بذلك فاطمة، 
وكان���ت تاأمر بذل���ك املوؤمنات«)ال���كايف، ج3، �س105(. 
وروى ال�سي���خ ال�س���دوق بطري���ق �سحي���ح اإىل عل���ي ب���ن 
مهزيار اأنه قال: »كتبت اإليه امراأة طهرت من حي�سها اأو 
دم نفا�سها يف اأول يوم من �سهر رم�سان، ثم ا�ستحا�ست 
ف�سل���ت و�سامت �سهر رم�سان كله م���ن غي اأن تعمل ما 
تعمل���ه امل�ستحا�سة م���ن الغ�سل لكل �سات���ن، هل يجوز 
�سومه���ا و�ساته���ا اأم ال؟ فكتبh: تق�س���ي �سومها وال 
 hكان ياأمر فاطمة sتق�سي �ساته���ا الن ر�سول اهلل
واملوؤمنات من ن�سائه بذلك«)من ال يح�سره الفقيه، ج2، 

�س145(، فما هو الرد على ذلك؟
               اأم���ا رواي���ة الفقي���ه فانها م���ع اإ�سمارها خمالفة 
لاأخبار الكثية واالإجماع القائم على ا�سرتاط ال�ساة 
بالطهارة ويف هام�س التهذيب: ان املراد بفاطمة: فاطمة 

بن���ت اأبي حبي�س واأما رواية ال���كايف فقد جاء يف الهام�س 
رق���م )1( من الكايف مايل���ي: »...اإن ر�سول اهللs كان 
ياأم���ر املوؤمنات من ن�سائه بذل���ك« وهكذا يف العلل اأي�سًا. 
وال ي���دّل اخلرب � على تقدي���ر الزيادة � على انهاh كانت 
ت���رى الدم، وق���د تكاثرت الروايات اأنه���اh مل تر حمرة 
قط وهي �سريحة باأنها مل تطمث ومل حت�س، فاملراد اأنه
s كان ياأمرها اأن تاأمر بذلك املوؤمنات، واحتمل بع�س 
العلم���اء )على ما يف احلدائ���ق( اأن امل���راد بفاطمة هنا 
بنت اأبي حبي�س املذكورة يف اأبواب احلي�س واال�ستحا�سة 
الأنه���ا كان���ت م�سهورة بك���رة اال�ستحا�س���ة وال�سوؤال عن 
م�سائلها يف ذلك الزم���ان، وعلى هذا يكون ذكر ال�سام 
بعد لفظ فاطمة م���ن توّهم بع�س الرواة اأو الن�ّساخ باأنها 

الزهراءh، وهناك توجيهات اأخرى. 

 hروايات التوراة واالإجنيل يف ف�شل الزهراء
 

                      هل هناك رواية � اأو اأخبار � وردت يف التوراة 
اأو االإجنيل تتحّدث عن ف�سل الزهراءh ومكانتها؟

                يراج���ع لذل���ك كت���اب »االخت�سا����س« لل�سي���خ 
املفي���د: �س37 وكتاب »الثاق���ب يف املناقب« البن حمزة 
الطو�س���ي � حم���اورة االإم���ام الر�س���اg م���ع اجلاثليق 
� ����س191 و192 وكت���اب »م���ن فق���ه الزه���راء« للمرجع 

 .uال�س���يازي الراح���ل

 hاأ�شناد االعتداء على بيت الزهراء
  

                      ي���رّدد اأه���ل العاّم���ة عل���ى اأن���ه ال يوجد �سند 
�سحي���ح يف كت���ب ال�سيعة ع���ن ق�سية ك�سر �سل���ع موالتنا 
الزهراءh واإحراق بيته���ا واإ�سقاط جنينها، فكيف نرّد 

عليهم؟
               يف الق�ساي���ا التاريخي���ة يرج���ع اإىل م���ا ذك���ره 
 hاملوؤرخون. والهجوم على بيت ال�سيدة فاطمة الزهراء
واالعتداء عليها بالركل وال�سرب وال�ستم قد ذكرته كتب 

�س  

�س
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التاريخ م���ن الفريقن، وذكر موؤرخ���ي العاّمة وعلمائهم 
للواقع���ة يكون اأوقع للت�سديق، كما هو وا�سح. ففي كتاب 
االإمام���ة وال�سيا�سة الب���ن قتيبة الدني���وري: »واإن اأبا بكر 
تفّقد قومًا تخّلفوا عن بيعته عند علّي، فبعث اإليهم عمر، 
فج���اء فناداهم وهم يف دار علّي، فاأبوا اأن يخرجوا فدعا 
باحلط���ب، وق���ال: والذي نف����س عمر بي���ده، لتخرجّن اأو 
الأحرقّنها على من فيه���ا. فقيل له: يا اأبا حف�س اإن فيها 
فاطمة! فق���ال: واإن«)االإمام���ة وال�سيا�سة، ج1، �س19(. 
ويف املل���ل والنح���ل لل�سهر�ست���اين، نق���ًا ع���ن النّظ���ام، 
واالثنان م���ن علماء العاّمة امل�سهوري���ن: »اإن عمر �سرب 
بطن فاطمة ي���وم البيعة حتى األق���ت اجلنن )املح�سن( 
من بطنه���ا، وكان ي�سيح: اأحرقوا ال���دار مبن فيها، وما 
كان يف الدار غي علّي وفاطمة واحل�سن واحل�سن«)امللل 

والنحل: ج1: �س51، ط2، دار الكتب العلمية، بيوت
وق���ال: ابن اأبي احلديد املعتزيل: »وال�سحيح عندي اإنها 
مات���ت وهي واجدة على اأبي بكر وعمر واأنها اأو�ست اأن ال 

ي�سّليا عليها«)�سرح نهج الباغة، ج2، �س20
هذا وتفا�سيل اأكر توجد يف كتب العاّمة، كالعقد الفريد 
البن عب���د ربه االأندل�س���ي، ول�سان املي���زان، واال�ستيعاب 
الب���ن عب���د ال���رب وغيه���ا. واأم���ا م���ن طري���ق اأ�سحابنا 
االإمامية فاحلدي���ث يطول والقائمة ممت���دة، والروايات 
فيها �سح���اح ومعتربة، وميكن مراجع���ة البحار والغدير 
وكت���اب �سلي���م بن قي����س وغيها كث���ي، ويف م���ا ذكرناه 

الكفاية.

معنى اأّم اأبيها
 

 hبحّق فاطمة sج���اء يف ق���ول ع���ن النبي                       
باأنها اأّم اأبيها، فهل معنى ذلك باأنهاh حاملة لنورهs؟

               لي�س معنى »اأّم اأبيها« اأنها احلاملة لنورهs بل 
معن���اه اأنها كانت له كاالأم احلنون، واأنها هي التي و�سلت 
حميط النبوة ببح���ر االإمامة، وكانت �سبب بقاء الر�سول 

الكرمي وامتداده يف ذرّيته.

�شبب مطالبة موالتنا الزهراءh بفدك
           

 hمل���اذا طالب���ت ال�سي���دة فاطم���ة الزهراء                       
بفدك؟

                اإن ف���دكًا م���ن حق اهلل لل�سيدة فاطمةh، فبعد 
ما رجع النبيs اإىل املدينة، نزل االأمن جربئيل باالآية 
يلمِ  بمِ ���َن َواْبَن ال�سَّ ُه َوامْلمِ�ْسكمِ الكرمي���ة: »َواآتمِ َذا اْلُقْرَب���ى َحقَّ
يًرا« �سورة االإ�س���راء: االآية26، فان�سغل فكر  ْر َتْبذمِ َواَل ُتَب���ذِّ
ر�سول اهللs بذى القربى، من هم؟ وما حقهم؟ فنزل 
جربئي���ل وق���ال: اإن اهلل �سبحانه ياأم���رك اأن تعطي فدكًا 
لفاطمةh، فطلبها النب���يs فاأعطاها وهي ت�سّرفت 
فيه���ا واأخذت حا�سلها واأنفقته على امل�ساكن، وقد �سّرح 
باحلديث الثعلبي يف تف�س���ي ك�سف البيان وال�سيوطي يف 
الدر املنثور، اأخرجه عن احلافظ ابن مردويه من اأعام 
الق���رن الراب���ع واحلافظ احلاكم احل�س���كاين يف �سواهد 
التنزي���ل وج���اء يف كنز العم���ال وكذل���ك يف ينابيع املودة 
للقندوزي ب���اب 39 نقًا عن الثعلبي وع���ن جمع الفوائد 
ُه« دعا  وعيون االأخبار اأنه ملا نزل���ت: »َواآتمِ َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
النبيs فاطمةh فاأعطاها فدكًا وهي كانت ت�سرفها 
كيفم���ا �ساءت ولك���ن بعد وفاة ر�س���ول اهللs اأر�سل اأبو 

بكر جماعة فغ�سبوها وت�سّرفوا فيها ت�سّرفًا عدوانيًا.

مظلومية الزهراءh وكتب العامة
 

                        ه���ل ُذك���رت مظلومي���ة الزهراءh يف كتب 
اأبناء العامة؟

 hمظلومّي���ة ال�سي���دة الطاه���رة فاطمة الزهراء                
وك�سر �سلعها واإ�سقاط جنينها حُم�سنًا وغ�سبها فدكًا ثابت 
وم�سهور، تناَقله اأهُل العامة يف ُكتبهم اأي�سًا، حتى اإن البخاري 
يف �سحيحه )ج5، �س 82، طبعة ا�سطنبول( يقول: »فوَجَدْت 
فاطمة على اأبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت«، ومعنى 
واج���دة: غ�سب���ى، وميكن يف املق���ام مراجعة كت���اب )حرق 

الباب( فاإنه مت�سّمن مل�سادر من العاّمة اأي�سًا.
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hع�شمة موالتنا الزهراء

 hه���ل ع�سم���ة ال�سي���دة فاطم���ة الزه���راء                       
ذاتية اأم اكتا�سبية؟

                 ع�سم���ة فاطم���ة الزهراءh ع�سمة ذاتية الأن 
اهلل تعاىل خلقها مع�سومة ب�سريح قوله �سبحانه: »اإنا 
يري���د اهلل ليذه���ب عنكم الرج�س اأه���ل البيت ويطهركم 

تطهيًا« �سورة االأحزاب، االآية: 33.

hت�شبيح الزهراء

                     ما هو ف�سل ت�سبيحة الزهراءh؟ 
                 امل���ورد التاريخ���ي امل�س���ّرف ال���ذي �س���ار �سبب���ًا 
الأن يهدي النبيs اإىل حبيبته فاطمة الزهراءh هذه 
ه���ا بتعليم ه���ذه الت�سبيحة التي عرفت  الهدي���ة واأن يخ�سّ
فيما بعد ب� : ت�سبيحة الزهراءh يوحي بعدة اأمور منها: 
1. اإن هذه الت�سبيحة لي�ست عبادة فقط وفيها ثواب اأخروي 

فح�سب، بل هي يف نف�س الوقت تعن على اأمور الدنيا. 
2. االإعانة على اأمور الدنيا لي�ست من جانب واحد بل من 

جوانب متعددة. 
3. اجلوانب املتعددة ت�سمل: القوة، وال�سحة، وال�سامة، 

وم���ا اىل ذلك مما يك���ون عونًا لاإن�س���ان يف مت�سية اأمور 
معا�سه. 

فاطمةh وال�شّر امل�شتودع

                     م���ا ه���و ال�س���ّر امل�ست���ودع يف �سي���دة ن�س���اء       
العاملنh؟

             ال�سّر امل�ستودع هو �سّر، وال نعرف حقيقته.

طلب ر�شا ال�شيدة الزهراءh من قبل اأبي بكر وعمر

                       م���ا م���دى �سح���ة الروايات التي تقول اأن اأبا 
 hبك���ر وعمر اأتيا اإىل ال�سيدة الطاهرة فاطمة الزهراء

وطلبا منها اأن تر�سى عنهما؟
                 هك���ذا ج���اء يف كت���ب التاريخ واحلديث. )انظر 

الغدير/ج9/�س387 ( وغيه.
ق���ال اإبن اأب���ي احلدي���د: )وال�سحيح عن���دي اأنها ماتت 
وهي واج���دة على اأبي بك���ر وعمر( �سرح نه���ج الباغة: 
ج6، ����س50 ويف البخاري، ج8، �س3: )فق���ال اأبوبكر... 

فهجرته فاطمة فلم تكّلمه حتى ماتت(.

�س

�س

�س�س

ج 

ج 

ج 
ج 
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قراءة : ال�سيد م�سطفى اأحمد
اإن �سي���دة الن�س���اء فاطم���ة الزهراء

وحمروم���ة  ق���درًا  جمهول���ة   h
حّق���ًا، ولع���ل م���ن م�ساديق 

جمهولي���ة قدره���ا ع���دم اال�ستفادة 
من كلماتها وخطبها يف الفقه وعدم 
اإدراجه���ا �سم���ن االأدل���ة اأو املوؤيدات 
ا�ستنب���اط  يف  عليه���ا  يعتم���د  الت���ي 
االأح���كام ال�سرعي���ة. هذا هو 
الداف���ع ال���ذي انطل���ق من���ه 
الدين���ي  املرج���ع  �سماح���ة 
ال�سيد  العظمى  اآي���ة  الراحل 
ال�سيازي حممد احل�سين���ي 

فق���ه  »م���ن  كتاب���ه:  يف   u
الزه���راءh«، لي�سي���ف اإىل 
 140 الفقهي���ة  مو�سوعت���ه 
جمل���دًا ب�س���كل خا����س واإىل 
املكتبة االإ�سامية ب�سكل عام، 
ظ���ل  فقهي���ًا  باب���ًا 
الن�سيان  يف ط���ور 

قرونًا مديدة.
املوؤل�����ف ابت���������داأ 

كتاب���ه  يف   u
التكوينية  بالوالية 
يعي���ة  لت�س��������������ر ا و
للزه���راء h، واأثب���ت 
عل���ى  املختلف���ة  باالأدل���ة 
 bك�سائر االأئمة hاأنه���ا

يف حجّي���ة قولها وفعله���ا وتقريرها، 
اأوالده���ا  واأنه���اh حّج���ة عل���ى كل 
االأئم���ة الطاهري���نb، كما جاء يف 
تف�سي )اأطيب البيان اجلزء الثالث 
�سفح���ة 225( ع���ن االإم���ام احل�سن 
الع�سكريg: »وهي - اأي فاطمة - 
حّجة علينا«. اإ�سافة اإىل ذلك كونها

h مفرو�س���ة الطاع���ة عل���ى جميع 
اخلائ���ق واالأنبي���اءb، كما جاء يف 
)دالئل االإمام���ة للطربي �سفحة 82 
طبع���ة النج���ف االأ�س���رف(، عن اأبي 
جعفرg: »ولقد كانت - اأي فاطمة 
- مفرو�س���ة الطاع���ة على جميع من 
خل���ق اهلل من اجل���ن واالإن�س والطي 

والوح�س واالأنبياء واملائكة«.
وي�ستط���رد املوؤّل���فu بع���د اإثب���ات 
 ،hللزه���راء ب�سّقيه���ا  الوالي���ة 
 ،hوحجّية قوله���ا وفعلها وتقريرها
ال�سرعي���ة  االأح���كام  ا�ستنب���اط  اإىل 
 ،hامل�ستفادة م���ن كلماتها وخطبها
 :uواأم���ا فعلها وتقريره���ا، فيقول
اإن���ه يحتاج اإىل كت���اب �سخم لذلك، 
وق���د �سّلط االأ�س���واء عل���ى بع�س ما 
مراح���ل  قّررت���هh يف  وم���ا  فعلت���ه 

قييييراءة يف كيييييتاب

hمــــن فقـــــه الزهـــراء
uللمرجع الراحـل آية اهلل العظـمى الســـيد محمــد الحســــيني الشــــــيرازي
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حياته���ا الق�سية، وبّينه���ا كاأحكام 
�سرعية يرجع اإليها امل�سلمون.

عزيزي القارئ: لقد ق�ّسم املوؤّلف قّد 
�سّره الكتاب اإىل ثاثة مباحث:

م���ن  امل�ستف���ادة  االأح���كام  • االأول: 
حدي���ث الك�س���اء، وق���د ا�ستعر�سه���ا 
املوؤّلفu يف اجل���زء االأول من فقه 
الزه���راءh وال���ذي طب���ع طبعتن، 
 ،1997 �سن���ة  من���ه  االأوىل  الطبع���ة 
والطبع���ة الثانية منه �سن���ة 1998 م 

ع���ن دار ال�س���ادق ب���يوت - لبنان، 
ويحتوي على 320 �سفحة.

من  امل�ستفادة  االأح���كام  • الث���اين: 
اخلطبة ال�سريفة.

من  امل�ستفادة  االأح���كام  • الثال���ث: 
�سائ���ر م���ا روي عنه���اh. و�س���وف 
تطبع يف عدة اأج���زاء. و�سوف ت�سعر 
عزيز القارئ بعد مطالعتك للكتاب، 
اأن الزه���راءh نبع���ًا فيا�س���ًا م���ن 
العط���اء امل�ستمر مي���د االأمة باحلياة 

احلرة ال�سعي���دة، واأنهاh، باب من 
اأب���واب التاري���خ الوا�س���ع، يدخله كل 
من يريد احلقيق���ة وا�ستلهام مبادئ 
اخلي واالإن�سانية. ف�سام عليها يوم 
ولدت، ويوم ا�ست�سهدت بن احلائط 
والباب، وي���وم تبعث بن يدي بارئها 

ب. لتاأخذ بحقها املغت�سَ
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املقدمة
احلمدهلّل رّب العاملن، وال�ساة وال�سام على خي خلقه 
اأجمعن )حممد( امل�سطفىs وعلى ابنته الطاهرة ، 
االأن�سّية احلوراء، فاطمة الزهراء ، �سّيدة ن�ساء العاملن، 
زوج الو�س���ّي الك���ّرار، واأّم االأئّمة االأطه���ار، املدعّوين يف 
الكتاب العزي���ز ب: اأهل البيت الذي���ن اأذهب اهلل عنهم 

الرج�س وطّهرهم تطهيا.
وبعد: 

فه���ذه اآيات بّينات من القراآن الكرمي وردت بحّق �سّيدتنا 
وموالتن���ا فاطم���ة الزه���راءh تنزي���ًا، اأو تف�س���يًا ، اأو 

 فيمايلييي مقتطفات من كتاب »فاطميية الزهراءh يف القراآن« 

Kيف القراآن للمرجع ال�شييييرازي bيف �لقـــر�آنمن مو�شييوعة اهل البيت hفاطـــمة �لزهـــر�ء
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تاأوي���ًا ، اأو تطبيق���ًا ، جمعتها من كتب غي ال�سيعة ، ومل 
اأذك���ر ما تفّرد بذكره علماء ال�سيع���ة ، ليكون اأقوى حّجة 
، واأظه���ر دليًا ، وكل نّيتي يف ذل���ك: التقّرب اإىل ر�سول 
اهلل ، واإىل اأه���ل بيتهb �سّيما �سفيع���ة املح�سر )فاطمة 
الزه���راءh( ، عّلن���ي اأف���وز بذلك يوم ال ينف���ع فيه مال 
والبن���ون، واأكون مّم���ن ينطبق عليه احلدي���ث ال�سريف، 
املتوات���ر نقله ع���ن الر�سول االأعظ���مh : »مثل اأهل بيتي 

ك�سفينة نوح من ركبها جنا«.
وليك���ون هداي���ة ونربا�سًا مل���ن اأراد احلق ومل يج���ده ، اأو 
بح���ث عنه ومل ي�سل اإليه ، فاأكون اأي�سًا م�سمواًل للحديث 

:hال�سريف املروي عن النبي االأكرم
»ي���ا علي لئن يه���دي اهلل بك رجًا واح���دًا خي لك مّما 

طلعت عليه ال�سم�س«.
وكّل م���ا اأقوله ه���و اأين وّفقت جلمع بع�س م���ا ورد يف القراآن 
. )hاحلكيم عن م�سادر القوم يف �سّيدتنا )فاطمة الزهراء

ولعّل هناك االآي���ات الكثية االأخر الواردة يف ذلك اأي�سًا 
، مل اأ�سجلها . 

ولع���ّل م���ن يوّفق���ه اهلل تع���اىل جلم���ع ذل���ك يف امل�ستقبل 
في�سيفها اإىل كتابي هذا، تكملة له ، واإمتامًا اإّياه.

واهلل هو ويّل الهداية والتوفيق.
�سادق احل�سيني ال�سيازي

»اهدنا ال�شراط امل�شتقيم« الفاحتة/6
احل���ّذاء  احل�س���كاين  احلاك���م  الكب���ي،  احلاف���ظ  روي 
)احلنف���ي( الني�ساب���وري، م���ن اأعام الق���رن اخلام�س 
الهج���ري ، يف كتابه )�سواهد التنزيل ، لقواعد التف�سيل 

يف االآيات النازلة يف اأهل البيت(:
ق���ال :اأخربنا احلاكم الوالد اأبو حممد عبداهلل بن اأحمد 

)با�سناده املذكور( عن اأبي بريدة يف قول اهلل:
اهدنا ال�سراط امل�ستقيم
قال: �سراط حممد واآله.

وروى ه���و اأي�سًا قال: اأخربن���ا عقيل بن احل�سن الق�سوي 
)با�سن���اده املذك���ور( ع���ن �سفي���ان الثوري، ع���ن اأ�سباط 

وجماهد ، عن ابن عّبا�س يف قول اهلل تعاىل:

)اهدنا ال�سراط امل�ستقيم(.
ق���ال : يقول: قول���وا معا�سر العباد اهدن���ا اإىل حّب النبّي 

واأهل بيته.
)اأق���ول( اآل حمم���دb واأه���ل بيته حموره���م ال�سّديقة 
الك���ربى فاطم���ة الزه���راء ، ولواله���ا مل يك���ن لعّلي زوج 
تلي���ق باإجن���اب االأئمة االأطه���ارb، وق���د ورد يف حديث 
الك�ساء ال�سريف:»هم فاطمة واأبوها وبعلها وبنوها« فهي 

املحورحّتى يف احلديث القد�سي.
»�شراط الذين اأنعمت عليهم« الفاحتة/7

اأخ���رج عّام���ة ال�سافعّية اأب���و بكر احل�سرم���ي يف كتابه 
»ر�سفة ال�سادي« قال:

اهدنا ال�سراط امل�ستقيم .�سراط اّلذين اأنعمت عليهم.
.bقال اأبو العالية: هم اآل ر�سول اهلل

)اأقول( مب���ا اأن �سّيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراءh من 
»اآل ر�س���ول اهللb« كم���ا �سياأتي مكّررًا مّن���ا التنبيه على 
ذل���ك، م�سفوعًا بح�س���د من االأدّلة املتكاث���رة – �سّح عّد 
ه���ذه االآية الكرمية فيما ن���زل يف �ساأنهاh م���ن القراآن 

احلكيم.
»فتلّقييى اآدم ميين رّبييه كلمييات فتاب عليييه اإنه هو 

التواب الرحيم« البقرة/37
روى العّام���ة احلاف���ظ اب���ن املغ���ازيل )ال�سافع���ي( يف 
مناقب���ه – باإ�سناده املذكور – ع���ن �سعيد بن جبي، عن 
عب���داهلل بن عّبا����س �س���األ النبيsعن الكلم���ات اّلتي 

تلّقاها اآدم من رّبه فتاب عليه؟
ق���الs �ساأل���ه بح���ّق حمم���د وعل���ّي وفاطم���ة واحل�سن 

واحل�سن اإاّل ما تبت علّي »فتاب عليه«.
واأخ���رج نحوًا منه عّامة ال�سواف���ع ال�سيوطي يف تف�سيه 

واآخرون اأي�سًا .
»واإذ ابتلى ابراهيم رّبه بكلماٍت فاأمّتهن « 

البقرة/124
ل،  روى احلافظ القندوزي )احلنفي( باإ�سناده عن املف�سّ

قال: �ساألت جعفر ال�سادقg عن قوله عّزوجل:
)واإذ ابتلى اإبراهيم رّبه بكلمات( االآية.
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قال: 
ه���ي 

ت  لكلم���ا ا
اّلتي تلّقاها اآدم 

من رّبه فتاب عليه.
وه���و اأنه ق���ال: )ي���ا رّب 
اأ�ساأل���ك بحّق حمم���د، وعلّي، 
وفاطمة، واحل�س���ن ، واحل�سن اأاّل 

تبت علّي(.
»فتاب عليه اإّنه هو التّواب الرحيم«.

فقلت له: يا بن ر�سول اهلل فما يعني بقوله:
فاأمّتهّن؟

ق���ال : يعني: اأمّتهّن اإىل القائ���م املهدي اثني ع�سر اإمامًا 
ت�سعة من احل�سن.

)اأق���ول(: معن���ى هذا احلدي���ث ال�سري���ف – والع�سرات 
م���ن اأمثاله املروّي���ة يف كثي من امل�س���ادر - : اأّن فاطمة 
الزه���راءh كانت اإح���دى الكلمات اّلت���ي عناها القراآن 
احلكي���م يف ه���ذه االآية املبارك���ة ، واأوجب���ت اختبار اهلل 
تع���اىل بهّن نبّيه العظي���م اإبراهيم اخللي���ل )عليه وعلى 

نبّينا واآله ال�ساة وال�سام(.

»يا اأيها الذين اآمنوا ادخلوا يف ال�ّشلم كاّفًة« 
البقرة/208

روى العّام���ة البحراين، ق���ال : روى االأ�سفهاين )يعني: 
اأبا الفرج( االأموي يف معنى االآية من عّدة طرق اإىل علّي 

اأّنه قال:
»واليتنا اأهل البيت«.

)اأقول( �سمي )نا ( راجع اإىل اأهل البيت – اّلذين ثبت 
باالأدّلة االأربعة وجوب واليته���م – واأن بها تقبل االأعمال 
وتزّكى االأفع���ال ، و�سّيدة الن�ساء فاطمة الزهراءh من 
اأه���ل البيت، فتكون ه���ذه االآية مّما ن���زل ب�ساأنها وب�ساأن 

. bبقّية اأهلها – اأهل البيت
اإذن : فال�سلم اّل���ذي اأمر اهلل تعاىل النا�س بالدخول فيه 

ه���و االعرتاف بوالي���ة علّي والزه���راء واأوالدهم���ا االأحد 
.bع�سر االأئّمة االأطهار

ولع���ّل تف�س���ي )ال�سل���م( به���م لكونه���م ال�سب���ب الوحيد 
لل�سامة واالأمن يف الدنيا واالآخرة.

»فمن يكفر بالطاغوت ويوؤمن باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة 
الوثقى ال انف�سام لها واهلل �سميع عليم«   البقرة/256

روى العّامة البح���راين، عن  اأبي احل�سن الفقيه حممد 
بن عل���ّي بن �ساذان، يف املناقب املائ���ة من طريق العاّمة 
بحذف اال�سناد عن اب���ن عبا�س قال : �سمعت ر�سول اهلل
s يقول – يف حديث - : »معا�سر النا�س اعلموا اأن هلل 
تع���اىل بابا م���ن دخله اأمن من النار وم���ن الفزع االأكرب « 
فق���ام اإليه اأب���و �سعيد اخل���دري فقال:يار�سول اهلل اهدنا 

لهذا الباب حتى نعرفه. 
ق���الs: »هو علّي بن اأبي طالب �سّي���د الو�سّين، واأمي 
املوؤمن���ن، واأخ���و ر�س���ول رّب العاملن ، وخليف���ة اهلل على 
النا����س اأجمع���ن ، معا�س���ر النا�س من اأح���ب اأن يتم�ّسك 
بالعروة الوثقى اّلتي ال انف�سام لها فليتم�ّسك بوالية علّي 
بن اأبي طالب، فواليته واليتي، وطاعته طاعتي. )معا�سر 
النا�س(م���ن اأحب اأن يعرف احلجة بع���دي فليعرف علي 
ب���ن اأب���ي طالب)معا�سر النا����س( من �س���ّره ليقتدي بي، 
فعلي���ه اأن يت���واىل والية علّي ب���ن اأبي طال���ب واالأئّمة من 

ذّريتي، فاإّنهم خّزان علمي« احلديث.
)اأق���ول( وحيث اأّن فاطم���ة الزهراءh اأح���ّب اأهل بيت 
النب���ّي وذّريته اإىل النبيh، وه���ي اأّم االأئّمة من ذّريته ، 
فيكون والوؤها كواليتهم ، والءًا للر�سول االأعظم ، ومت�ّسكًا 
بالعروة الوثقى ، وتكون االآية مّما اأ�سار اأىل ف�سلها ونزل 

.)hيف حّقها

»فميين حاّجييك فيه من بعييد ما جاءك ميين العلم 
اأبناءنييا واأبناءكييم ون�شييائنا  نييدع  فقييل تعالييوا 
ون�شيياءكم واأنف�شيينا واأنف�شييكم ثّم نبتهل فنجعل 

ّلعنت اهلل على الكاذبني« اآل عمران / 61
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روى العّام���ة البح���راين، قال : من �سحي���ح م�سلم ، من 
اجل���زء الرابع يف ثالث كّرا�س م���ن اأّوله ، يف باب ف�سائل 
علّي بن اأبي طالب )با�سناده املذكور( عن عامر بن �سعد 
بن اأبي وّقا�س، عن اأبيه، قال: اأمر معاوية بن اأبي �سفيان 

�سعدًا فقال : ما مينعك اأن ت�سّب اأبا تراب؟
قال: اأما ما ذكرت ثاثًا قالهّن له ر�سول اهللs فلن اأ�سّبه 
الأن تكون يل واحدة فهّن اأحّب اأيّل من حمر النعم، �سمعت 
ر�سول اهلل يقول – حن خّلفه يف بع�س مغازيه فقال له علّي 

: يا ر�سول اهلل خّلفتني مع الن�ساء وال�سبيان؟
فقال له ر�سول اهللs : اأما تر�سى اأن تكون مّني مبنزلة 
هارون من مو�سى ، اإاّل اأنه ال نبّي بعدي ) و�سمعته ( يقول 
يوم خبي: الأعطّن الراية رجًا يحّب اهلل ور�سوله ويحّبه 
اهلل ور�سول���ه )قال( فتطاولنا له���ا فقالs : ادعوا يل 
علّي���ًا فاأتى به اأرمد العن، فب�س���ق يف عينيه ودفع الراية 

اإليه ، ففتح اهلل على يده.
وملّا ، نزلت هذه االآية : )قل تعالوا ندع اأبناءنا واأبناءكم، 
ون�ساءن���ا ون�ساءك���م واأنف�سن���ا واأنف�سكم ث���ّم نبتهل( دعا 

 :sر�سول اهلل علّيًا وفاطمة وح�سنًا وح�سينًا ، وقال
الّلهّم هوؤالء اأهل بيتي.

ويف تف�سي )اجلالن( يف تف�سيه هذه االآية قال:
وق���د دع���ا )يعن���ي : ر�س���ول اهلل ( وفد جن���ران لذلك ملّا 

حاّجوه فيه فقالوا : حّتى ننظر يف اأمرنا ثم ناأتيك .
ث���م ق���ال ذو راأيهم : لقد عرفتم نبّوت���ه واإّنه ما باهل قوم 

نبّيًا اإاّل هلكوا ، فوّدعوا الرجل وان�سرفوا .
)فاأتوه( وقد خرجs ومع���ه احل�سن واحل�سن وفاطمة 

وعلّي، وقال لهم:اإذا دعوت فاأمّنوا .
فاأب���وا )يعن���ي: الن�س���ارى( اأن ياعن���وا و�ساحلوه على 

اجلزية ، رواه ابن نعيم.
واأخ���رج ذلك – م�سامن خمتلف���ة يف االألفاظ واال�سناد 
وال���رواة، والتف�سيل واالجمال ، لكّنه���ا مّتفقة يف املعنى 
���ة – جمه���رة كب���ية ، نن���ّوه اإليه���م  ، واملغ���زى ، والق�سّ
واإىل مواق���ع ذكرها من كتبه���م روما لاخت�سار ، وفتحًا 

للطريق ملطالبها ، وت�سهيًا لاأمر على مريدها.

)فمنهم( م�سلم يف )�سحيحه(.
)ومنهم( البي�ساوي )يف تف�سيه(.

)ومنهم( الفخر الرازي )يف تف�سيه(.
)ومنهم( االآلو�سي )يف تف�سيه(.

)ومنهم( الرتمذي )يف �سحيحه(.
)ومنهم( البيهقي )يف �سننه(.

)ومنهم( اإمام احلنابلة اأحمد بن حنبل )يف م�سنده(.
)ومنهم( البغوي )يف م�سابيحه(.

)ومنهم( العّامة الذهبي )يف �سيه(.
)ومنهم( الزخم�سري )يف ك�ّسافه(.

واآخرون غيهم كثيون.
)اأقول(املق�س���ود م���ن كلم���ة : )ن�ساءن���ا( يف ه���ذه االآية 
املبارك���ة �سّي���دة الن�س���اء فاطم���ة الزه���راءh فح�سب، 
فتكون هذه االآية ال�سريفة مّما نزلت يف �ساأنها وف�سلها.

»واعت�شموا بحبل اهلل جميعًا والتفّرقوا«
 اآل عمران/103

روى عّام���ة ال�سوافع اأبوبكر احل�سرمي يف كتابه )ر�سفة 
ال�س���ادي( با�سن���اده ... عن جعفر ب���ن حممدc قال: 

نحن حبل اهلل الذي قال اهلل )عنه(:
واعت�سموا بحبل اهلل جمعيًا وال تفّرقوا. 

واأخرج ذلك من االعام كثيون )كال�سبلنجي( ال�سافعي 
)وال�سبان احلنفي( وغيهما اأي�سًا .

وروى العام���ة ال�سي���خ عّبا�س القمي، ع���ن عامل املعتزلة 
جادا����س اخلوارزم���ي ، اأّنه روى باإ�سن���اده عن ر�سول اهلل

s ، اأنه قال:
»فاطمة مهجة قلبي ، واإبناها ثمرة فوؤادي، وبعلها نور ب�سري 
، واالأئّمة من ولدها اأمناء رّبي، حبل ممدود بينه وبن خلقه ، 

من اعت�سم بهم جنا، ومن تخّلف عنهم هوى«.
)اأق���ول( وحيث اأّن )نح���ن( يف احلديث ال�سريف االأّول ، 

يراد به اأهل البيت.
وك���ذا ت�سري���ح الر�س���ولs يف احلدي���ث الث���اين با�سم 
.hفاطمة( كانت هذه االآية الكرمية مّما نزل يف ف�سلها(
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الكلمة )كلم���ة فاطمة الزهراءh( �سيدة ن�ساء العاملن 
م���ن االأول���ن واالآخرين، من ل���دن اآدمg اإىل قيام يوم 

الدين.
 hوكلمتها مظلومة ك�سخ�سيتها النورانية املظلومة، فاإنها
ومبنته���ى االأ�سف اأك���رب واأعظم مظلومة يف ه���ذه االأمة � 
ب���ل يف الدنيا كله���ا � حيث منعوها � روح���ي فداها � حتى 
من ال���كام حن كذبوها � والعياذ ب���اهلل �. ومنعوها من 
الب���كاء على اأبيها العظيمs مع اأن من احلق الطبيعي 
لكل اإن�سان اأ�سيب بعزيزه، اأن ينعى عزيزه ويبكي عليه!

ياويله���م ما �سّرهم بكاوؤهاh، وه���ي املنكوبة املكلومة، 

احلزين���ة على اأعظ���م �سخ�سية وجدت عل���ى هذه الكرة 
الرتابية، واأ�س���رف خلق اهلل تعاىل اأجمع���ن من االأولن 

واالآخرين.
وكلم���ة �سيدتنا فاطمة الزهراءh هذه: هي جزء مكّمل 
ومزّي���ن ال بد منه���ا ملو�سوعة الكلمة، الت���ي جمعها ون�ّسق 
مادته���ا املفّكر االإ�سامي الكبي �سماحة اآية اهلل ال�سهيد 
ال�سيد ح�س���ن ال�سيازيu �سهيد الكلم���ة االإ�سامية، 

واملوقف احلّق، وق�سايا امل�ست�سعفن.
وفاطمة الزهراءh بنت ر�س���ول اهللh التي نعتها اهلل 
تعاىل يف كتابه بالطه���ارة واأثبت لها الع�سمة، ال بد واأن 
تك���ون كلمتها مثلها يف الطهارة والع�سمة وكذلك كانت، 
اإذ هيh ب�سعة غالية م���ن اأبيها الر�سولs، فكلمتها 
ج���اءت من �سنخ كامه النوراين امل�سوؤول، اإاّل اأن التاأريخ 
واأ�سح���اب احلدي���ث ظلموه���اh حن اأهمل���وا حديثها، 
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واأهمل���وا احلدي���ث عنهاh وراح���وا يحّدث���ون، ويروون 
حديث من ال ي�ساهي حديثه حديثهاh، بل وال ي�سح اأن 
يق���ارن كامه بكامهاh، كيف وه���ذه فاطمة الزهراء 
املع�سوم���ة بن�ّس القراآن احلكي���م من اخلطاأ والن�سيان، 
وال�سهو واال�ستباه، ناهيك عن الكذب واالختاق والو�سع 

واالفرتاء!
قال اهلل تعاىل يف حّقها وحّق اأبيها ر�سول اهللs، وبعلها 
اأمي املوؤمن���نg، وابنيها االإمام���ن احل�سن واحل�سن
c، والت�سع���ة املع�سوم���ن من ذرّي���ة احل�سنg، كما 
 ُ ي���ُد اهللَّ ا ُيرمِ َ اع���رتف به الفريق���ان م���ن امل�سلم���ن: »اإمِنَّ
ًيا«  َرُكْم َتْطهمِ ْج����سَ اأَْهَل اْلَبْي���تمِ َوُيَطهِّ ���َب َعْنُكُم الرِّ ُيْذهمِ لمِ

�سورة االأحزاب، االآية: 33. 
وعلي���ه: فهل املع�سوم يف كام���ه كغي املع�سوم؟ فلماذا 
قالوا: خذوا ن�سف دينكم من فانة، وهي غي مع�سومة 
باع���رتاف من علماء العام���ة، ومل يقولوا مثله على االأقل 
يف ابنة نبّيهم s فاطمة الزهراءh التي نطق القراآن 

بع�سمتها؟
اإذن: اأال يكون اإهمال حديث فاطمة الزهراءh، وكذلك 

اإهمال احلديث عنها، ظلمًا يف حّقهاh؟ �سواء كان هذا 
االإهمال مق�سودًا ومتعمدًا، اأم كان عفويًا وغي مق�سود، 

فاإنه على كل حال ظلم لها ولكلمتها امل�سوؤولة.
ولوال ه���ذا الظلم واجلور الذي مور����س يف حّق اأهل بيت 
 � hالنب���ّوة والطه���ارة. ال�سيما يف حّق فاطم���ة الزهراء
لوجب علين���ا اأن ناأخذ عنها الكثي الكث���ي، من امل�سائل 
واالأح���كام، واالأحادي���ث النبوي���ة الكرمي���ة، والرواي���ات 
العلوية ال�سريفة ولكن ذلك الظلم واجلور حرمنا الكثي 

من ذلك.
فف���ي الزهراءh م���ا يكفي عن غيه���ا، وكل النا�سء ال 
 sكم���ا اأن يف الر�سول احلبيب hتكفي ع���ن الزهراء
ويف االأئم���ة الطاهري���ن من اأه���ل بيتهb م���ا يكفي عن 

.bغيهم، وكل الرجال ال يكفون عن املع�سومن
فاأخذ املاء من ف���م النبع يكون � با �سك � اأ�سفى واأنقى، 

واأطهر واأحلى، واأهناأ واأمراأ.
واأن���ت ي���ا اأخي الق���ارئ الك���رمي متّع���ن به���ذه الروايات 
النوراني���ة � التي جمعها هذا الكت���اب � وقارن بينها وبن 
االأحادي���ث املروي���ة ع���ن غيها، ف���ا �سك اأن���ك �ستجد 
الف���رق وا�سحًا وجليًا، فاأين الن���ور من الديجور..؟ واأين 

الرى من الريا..؟ واأين الزهراءh من غيها..؟
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جامع الكلمة
 )hاإن جام���ع كلمة �سيدة ن�ساء العامل���ن )فاطمة الزهراء
اأح���د اأحفاده���ا الك���رام.. وال���ذي ينتم���ي اإىل كوثره���ا 
 bالعظي���م، واإىل االإم���ام الرابع م���ن اأئمة اأه���ل البيت
زي���ن العابدين علي بن احل�سنg، وبالذات اإىل االإمام 
زي���د بن عل���ي بن احل�س���نg ال�سهيد و�ساح���ب الثورة 

املعروفة.
وه���و املفّكر االإ�سام���ي الكبي �سماحة اآي���ة اهلل ال�سهيد 
ال�سي���د ح�س���ن بن مه���دي ال�س���يازيu ذل���ك االأديب 
الامع، وال�ساعر الفّذ، واخلطيب املفّوه، والعامل العامل، 
والفقيه املعمم، وال�سهيد املظلوم، الذي قتلوه وهو يف قّمة 

العطاء االأدبي والفقهي، والفكري والثقايف.
قطف���وه م���ن الدنيا، كم���ا تقط���ف االأزهار م���ن يا�سمن 
وبنف�سج وكما تقطف زهرات اللوز والتفاح لهوًا ولعبًا، اأو 
ظلمًا وعدوانًا، ومل يرتكوه ين�سج ليعطي لهم لوزًا طيبًا، 
اأو تفاح���ًا �سهّيًا، ياأكلون منه ما ي�س���اوؤون، ويّدخرون منه 
اإىل اأوقات ال�سّدة وال�سيق ما ي�ساوؤون، مريئًا لهم، ودواًء 

لكثي من عللهم واأمرا�سهم املزمنة.
وهذا دي���دن الطغاة اجلباري���ن، وجاوزتهم اجلاهلن، 
عرب الع�سور، ومّر الدهور، ومن ذّل املتكرب االأول اإبلي�س 
الذي تكرب عن ال�سجود الآدمg ومن بعده احلا�سد االأول 
قابيل ال���ذي قتل اأخاه ح�س���دًا، وبغيًا وعدوان���ًا، ال لذنب 
اقرتف���ه اأخوه، ال.. ولكن لقبول عمله � ب�سبب اإخا�سه به 

� فقط عند اهلل.
ودي���دن كف���رة بن���ي اإ�سرائي���ل الذي���ن كان���وا يقتلون بن 
امل�سرق واملغرب من كل ي���وم �سبعن نبيًا من اأنبياء اهلل، 
وميار�سون اأعمالهم الطبيعية وكاأنهم مل يفعلوا �سيئًا على 
 gاالإط���اق، وهم الذين قتلوا نبي اهلل يحيى بن زكريا

واأهدوا راأ�سه اإىل بغي من بغاياهم � والعياذ باهلل �.
وهذه االأمة اأخذت ت�سي بعد نبيها الكرمي على ما �سارت 
به االأمم ال�سابقة مقتدية بها �سربًا �سربًا، وذراعًا بذراع، 
حت���ى اأن اأولئك لو كان���وا قد دخلوا يف جحر �سب لدخلته 
ه���ذه االأمة، � على ما يف بع�س االأحادي���ث ال�سريفة � فقد 

قتلوا االإم���ام اأمي املوؤمنن و�سي���د الو�سين علي بن اأبي 
طال���بg ظلمًا وعدوان���ًا، وقتلوا �سي���دة الن�ساء فاطمة 
الزه���راءh وجنينها، الذي �سّم���اه ر�سول اهللs وهو 
يف بطن اأمه: )حم�سن���ًا(، ومنعوها حتى من البكاء على 

.sاأبيها
وقتل���وا االإمام احل�سن ال�سبطg بد����س ال�ّسم اإليه عرب 

زوجته املغرورة: جعدة بنت االأ�سعث.
وقتل���وا االإمام احل�سن ال�سبطg واأه���ل بيته واأ�سحابه 
باأجمعهم حت���ى طفله الر�سيع عب���د اهلل، واأخذوا حرمي 

ر�سولs �سبايا اإىل الكوفة ومنها اإىل ال�سام.
وهكذا ا�ستمر نهر الدم الطاهر، من ذاك الكوثر املعن، 
الزاخ���ر بكل معاين اخلي والف�سيلة، �سهيدًا بعد �سهيد، 
وال زال م�ستم���رًا، وال���كل يق���ّدم ف���داًء للعقي���دة، واملبداأ 

االإ�سامي احلنيف.
وجامع هذه الكلمات النورانية يف هذه املو�سوعة املباركة، 
ه���و امتداد يف الن�سب والف���داء وال�سهادة، حيث قتلته يد 
البغ���ي والظلم التي امتدت من الع���راق اإىل لبنان وذلك 
بع���د اأن اأذاق���وه اأنواعًا من الع���ذاب يف �سجونهم املظلمة 

والظاملة بكل ما فيها.
وم���ن �سّدة الظلم، وتع�ّسف ال�سجن وال�سجان، فاإن والدة 
ال�سهي���د اآي���ة اهلل ال�سيد ح�سن ال�س���يازيu مل تعرفه 
ح���ن ذهبت اإىل زيارت���ه، فوا�سى يف حمنت���ه هذه حمنة 
عمته املظلومة، ال�سيدة زينب العقيلةh التي مل يعرفها 
ذووها حن عودتها اإىل املدينة املنورة بعد واقعة كرباء 

االأليمة، حتى عرفتهم نف�سها.
فالظل���م فع���ل �سني���ع يف كا الداري���ن � الدني���ا واالآخرة � 
ووي���ل للظامل من املظل���وم، الأن يوم الظ���امل من املظلوم 
اأ�س���د من ي���وم املظلوم م���ن الظامل.. والظل���م ظلمان يف 
يوم القيام���ة.. و�سيعلم الذين ظلموا � اآل حممدs � اأي 

منقلب ينقلبون.
ف�س���ام اهلل على �سي���دة الن�ساء فاطم���ةh وعلى ن�سلها 
الطاهر املب���ارك، واللعن���ة الدائمة عل���ى الظاملن اأينما 

حّلوا.. وكيفما اجتهوا..!؟
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كانييت موالتنييا الزهييراءh كاأبيهيياs يف العبييادة 
والزهد، والف�شيييلة والتقوى، وقد اأنزل اهلل تعاىل يف 

�شاأنها اآيات من القران احلكيم.

لّقييب ر�شييول اهللs موالتنييا الزهراءh بي»�شيييدة 
ن�شيياء العاملييني«، وكّناها بي»اأّم اأبيهييا«، وكان يحّبها حّبًا 
جّمييًا، ويجّلها اإجالاًل كبييرًا، حتى اأنها كانت اإذا دخلت 
عليييه رّحب بها، وقييام لها اإجالاًل، واأجل�شييها يف حمّله، 
ورمبييا قّبييل يديهييا، وكانs يقييول: »اإن اهلل ير�شييى 

لر�شى فاطمة ويغ�شب لغ�شبها«.

كل ما جاء عن ل�شان موالتنا فاطمة الزهراءh، اأو 
قامت به فهو حّجة، وحّجّيته كحّجّية القراآن الكرمي 

يجب االمتثال له.

اإن من لوازم مقام ال�شيييدة فاطمة الزهراءh م�شاألة 
الوالية الت�شييريعية والوالية التكوينية؛ فاإذا ما قالت 
ال�شيدة الزهراءh �شيئًا، ي�شبح من الواجب على جميع 
االأنبييياء واالأولياء واملالئكة و�شييائر اخللييق من االإن�س 

.gواجلان، االمتثال له، كما اأّكد ذلك االإمام الباقر

يتعيينّي علييى كل امييراأة اأن تتخييذ من ال�شييرة العطرة 
ل�شيدة ن�شيياء العاملنيh مناذج تطبقها بحذافرها على 
حياتها، وطريقتها يف العي�س والتعامل يف ميادين احلياة.

اإن ال�شييديقة الزهييراءh رغييم الظييروف ال�شييعبة 
والقا�شية التي اأحاطت ببيت النبّوة قد اأمرت باملعروف 
ونهييت عن املنكر، مع علمها اأن كالمهييا هذا لن يكون له 
تاأثر فعلي على القوم و�شيوؤدي اإىل ا�شت�شهادها، ولكن 
مع ذلك كلييه تكّلمتh بالكلمييات احلّقة لتكون حّجة 

على القوم وعلى االآتني من بعدهم.
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اإن اأذى فاطمييةh اأذى اهلل 
 sواأذى الر�شول

تف�س���ي علّي بن ابراهي���م: »اإن الذين 
ي���وؤذون اهلل ور�سول���ه لعنه���م اهلل يف 
الدني���ا واالآخ���رة واأع���ّد له���م عذاب���ًا 

مهينًا«. 
قال: نزلت يف من غ�سب اأمياملوؤمنن 
حّقه، واأخذ حّق فاطمة )واآذاها( قد 
ق���ال النبيs: م���ن اآذاها يف حياتي 
كم���ن اآذاها بع���د موتي، وم���ن اآذاها 
بع���د موت���ي كم���ن اذاه���ا يف حيات���ي، 
وم���ن اآذاها فق���د اذاين، ومن اآذاين، 
فقد اذى اهلل، وهو قل اهلل »اإّن الذين 

يوؤذون اهلل ور�سوله« االآية. 

املناق���ب: �سعد بن اأبي وّقا�س: �سمعت 
النبيs يق���ول: فاطمة ب�سعة مّني، 
من �سّره���ا فقد �س���ّرين، ومن �ساءها 
فقد �ساءين، فاطمة اأعّز الربّية علّي. 

اأمايل ال�سدوق: الدّقاق، عن االأ�سدّي 
عن النوفلي، ع���ن ابن البطائنّي، عن 
اأبي���ه، عن ابن جبي، ع���ن ابن عّبا�س 
يف خرب طوي���ل قد اأثبتن���اه يف باب ما 
اأخرب النبّيs بظلم اأهل البيت قال
s: واأّما ابنتي فاطم���ة فاإّنها �سّيدة 
ن�ساء العاملن، من االأولن واالآخرين، 
وه���ي ب�سع���ة مّن���ي، وهي ن���ور عينّي، 
وهي ثم���رة فوؤادي، وه���ي روحي التي 
ب���ن جنبي، وه���ي احل���وراء االن�سّية، 
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مت���ى قام���ت يف حمرابه���ا ب���ن ي���دي 
ربه���ا ج���ّل جاله زهر نوره���ا ملائكة 
ال�سماء كما يزهر ن���ور الكواكب الأهل 
االر�س، ويقول اهلل عزوجل ملائكته: 
يا مائكتي، انظروا اىل اأمتي فاطمة 
�سي���دة اإمائ���ي قائمة بن ي���دّي ترتعد 
فرائ�سه���ا م���ن خيفت���ي، وق���د اأقبلت 
بقلبها على عبادتي، اأ�سهدكم اأيّن قد 

اأمنت �سيعتها من النار. 
واإيّن مل���ا راأيتها ذكرت م���ا ي�سنع بها 
بع���دي، كاأين به���ا وق���د دخ���ل ال���ذّل 
بيته���ا، وانتهك���ت حرمته���ا، وغ�سبت 
حّقها،ومنع���ت اإرثها، وك�س���ر جنبها، 
تن���ادي:  اأ�سقط���ت جنينه���ا، وه���ي  و 
ي���ا حمّم���داه، ف���ا جت���اب، وت�ستغيث 
فا تغ���اث، فا تزال بع���دي حمزونة 
مكروبة، باكية، تتذّكر انقطاع الوحي 
عن بيتها مّرة، و تذّكر فراقي اخرى، 
وت�ستوح�س اإذا جّنها الّليل لفقد �سوتي 
اّل���ذي كانت ت�ستمع اإلي���ه اإذا تهّجدت 
بالقراآن، ثّم ترى نف�سها ذليلة بعد اأن 

كانت يف اأّيام اأبيها عزيزة. 
فعند ذل���ك يوؤن�سه���ا اهلل تعاىل ذكره 
باملائك���ة فنادتها مب���ا نادت به مرمي 
بنت عمران فتقول: يا فاطمة » اإمِنَّ اهلّلَ 
َطَفاكمِ َعَلى  ���َركمِ َوا�سْ َطَف���اكمِ َوَطهَّ ا�سْ
َربِّكمِ  ي لمِ �َساء اْلَعامَلمَِن« يا فاطمة »اْقُنتمِ نمِ

َن«. عمِ اكمِ ي َمَع الرَّ ي َواْرَكعمِ َوا�ْسُجدمِ
فتمر����س،  الوج���ع  به���ا  يبت���دي  ث���م 
فيبع���ث اهلل عزوج���ل اإليها مرمي بنت 
عم���ران متّر�سها وتوؤن�سه���ا يف علتها، 
فتق���ول عن���د ذل���ك: ي���ا رّب اإيّن ق���د 

�سئمت احلياة وترّبم���ت باأهل الدنيا، 
فاأحلقني باأبي، فيلحقها اهلل عزوجل 
ب���ي، فتكون اأول م���ن يلحقني من اأهل 
بيت���ي فتقدم علّي حمزون���ة، مكروبة، 
مغموم���ة، مغ�سوب���ة، مقتول���ة فاأقول 
عن���د ذل���ك: الله���م العن م���ن ظلمها 
وعاقب من غ�سبها، وذّلل من اأذّلها، 
وخّل���د يف ن���ارك م���ن �س���رب جنبيها 
حّت���ى األقت ولده���ا، فتق���ول املائكة 

عند ذلك: اآمن. 

ك�س���ف اليق���ن: باإ�سناده ع���ن �سلمان 
يف حدي���ث طوي���ل ق���ال: ق���ال ر�س���ول 
اهللs: اأ�سك���و اإىل اهلل جحود اّمتي 
الأخي، وتظاهرهم عليه، وظلمهم له، 

واأخذهم حّقه. 
قال: فقلنا يا ر�سول اهلل ويكون ذلك؟! 
قال: نع���م، يقتل مظلومًا م���ن بعد اأن 
مياأ غيظًا، ويوجد عند ذلك �سابرًا. 
قال: فلّما �سمع���ت فاطمة اأقبلت حتى 
دخلت م���ن وراء احلجاب وهي باكية، 
فق���ال لها ر�س���ول اهللs: ما يبكيك 
يا بنّية؟ قال���ت: �سمعتك تقول يف ابن 
عّم���ي وولدي م���ا تق���ول، ق���ال: واأنت 
تظلمن، وع���ن حّقك تدفع���ن، واأنت 

اأّول اأهل بيتي حلوقًا بي بعد اأربعن. 
يا فاطم���ة اأنا �سلم ملن �ساملك، وحرب 
ملن حاربك، ا�ستودعك اهلل و جربئيل 
و�سالح املوؤمنن. ق���ال: قلت يا ر�سول 
اهلل من �سالح املوؤمنن؟ قال: علّي بن 

 .gاأبي طالب

بعييد   hعليهييا جييرى  مييا 
 sالر�شول االكرم

اخل�س���ال: اإبن الوليد، ع���ن ال�سّفار، 
عن ابن مع���روف، عن حممد بن �سهل 
 gالبحرايّن يرفع���ه اإىل اأبي عبداهلل
قال: الب���ّكاوؤن خم�س���ة: اآدم، ويعقوب، 
ويو�س���ف، وفاطمة بنت حمم���د، وعلّي 
ب���ن احل�سنb، فاأّم���ا اآدم فبكى على 
اجلّن���ة ح���ّت �س���ار يف خّدي���ه اأمث���ال 
االأودية، واأّما يعقوب فبكى على يو�سف 
حّتى ذهب ب�سره وحّتى قيل له: »َتاهلل 
ا اأَْو  َتْفَتاأُ َتْذُكُر ُيو�ُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَر�سً

َن«.  كمِ َن اْلَهالمِ َتُكوَن ممِ
واأم���ا يو�سف، فبكى عل���ى يعقوب حتى 
ت���اأّذى ب���ه اأه���ل ال�سج���ن، فقال���وا له: 
اإّم���ا اأن تبك���ي بالّليل وت�سك���ت بالّنهار 
واإّما اأن تبكي بالّنه���ار وت�سكت بالّليل، 
ف�ساحله���م على واحدة منهم���ا، واأّما 
 sفاطم���ة، فبك���ت على ر�س���ول اهلل
حّت���ى تاأّذى بها اأهل املدينة فقالوا لها: 
قد اآذيتينا بكرة بكائك، فكانت تخرج 
اإىل املقاب���ر -مقابر ال�ّسه���داء- فتبكي 

حتى تق�سي حاجتها ثّم تن�سرف. 
واأّما علّي ب���ن احل�سنc، فبكى على 
احل�س���نg ع�سرين �سن���ة اأو اأربعن 
�سنة، ما و�سع بن يديه طعام اإاّل بكى، 
حتى قال له موىل ل���ه: جعلت فداك يا 
ابن ر�س���ول اهلل، اإيّن اأخ���اف عليك اأن 
تكون من الهالكن، قال: اإّنا اأ�سكوبّثي 
وح���زين اإىل اهلل، واأعل���م م���ن اهلل ما 
ال تعلم���ون، اإيّن مل اأذك���ر م�س���رع بني 

فاطمة اإاّل خنقتني لذلك عربة. 

  1 4 3 23            نفح��ات فاطمی��ة/ 3



  1 4 3 نفح��ات فاطمی��ة/ 3 24



ق���ال االإمام ال�سادقg عن اأبيه االإم���ام الباقرg: »مر�س احل�سن واحل�سنc وهما �سبيان 
�سغ���يان، فعادهما ر�سول اهللs ومعه رجان فقال اأحدهما: يا اأبا احل�سن لو نذرت يف ابنيك 
ن���ذرًا اإْن اهلل عافاهم���ا. فقال: اأ�سوم ثاثة اأيام �سك���رًا هلل عّزوجّل وكذلك قالت فاطمةh وقال 
ال�سبي���ان ونحن اأي�س���ًا: ن�سوم ثاثة اأيام. وكذلك قالت جاريته���م ف�سة. فاألب�سهما اهلل عافيته 
فاأ�سبح���وا �سيامًا ولي�س عندهم طعام. فانطلق عليg اإىل جار له من اليهود يقال له �سمعون، 
يعالج ال�سوف فقال: هل لك اأن تعطيني جزة من �سوف تغزلها لك ابنة حممد بثاثة اأ�سوع من 
�سعي؟ قال: نعم، فاأعطاه. فجاء بال�سوف وال�سعي واأخرب فاطمةh فقبلت واأطاعت ثم عمدت 
فغزلت ثلث ال�سوف ثم اأخذت �ساعًا من ال�سعي فطحنته وعجنته وخبزت منه خم�سة اأقرا�س لكل 
واحد قر�سًا و�سّلى علّيg مع النبيs املغرب، ثم اأتى منزله فو�سع اخلوان وجل�سوا خم�ستهم، 
فاأّول لقمة ك�سرها عليg اإذا م�سكن قد وقف بالباب فقال: ال�سام عليكم يا اأهل بيت حممد، 
اأن���ا م�سك���ن من م�ساكن امل�سلمن اأطعموين مما تاأكلون اأطعمك���م اهلل على موائد اجلنة. فو�سع 
اللقم���ة من يده ... وعمدت )فاطم���ة( اإىل ما كان على اخلوان فدفعته اإىل امل�سكن وباتوا جياعًا 

واأ�سبحوا �سيامًا مل يذوقوا اإاّل املاء القراح.
 ث���م عمدت اإىل الثلث الثاين من ال�سوف فغزلته ث���م اأخذت �ساعًا من ال�سعي وطحنته وعجنته 
وخبزت منه خم�سة اأقر�سة لكل واحد قر�سًا، و�سّلى علّي املغرب مع النبيs ثم اأتى منزله فلما 
و�سع اخلوان بن يديه وجل�سوا خم�ستهم فاأّول لقمة ك�سرها عليg اإذا يتيم من يتامى امل�سلمن 
قد وقف بالباب فقال: ال�سام عليكم اأهل بيت حممد، اأنا يتيم من يتامى امل�سلمن اأطعموين مما 
 hاللقمة من يده ... ثم عمدت فاأعطته gتاأكل���ون، اأطعمكم اهلل على موائد اجلنة فو�سع علي
جمي���ع ما على اخلوان وباتوا جياعًا مل يذوقوا اإاّل املاء القراح، واأ�سبحوا �سيامًا. وعمدت فاطمة
h فغزلت الثلث الباقي من ال�سوف وطحنت ال�ساع الباقي وعجنته وخبزت منه خم�سة اأقرا�س 
لكل واحد قر�سًا، و�سّلى علّيg املغرب مع النبيs ثم اأتى منزله فقرب اإليه اخلوان وجل�سوا 
خم�ستهم فاأّول لقمة ك�سرها عليg اإذا اأ�سي من اأُ�سراء امل�سركن قد وقف بالباب فقال: ال�سام 
عليك���م يا اأهل بيت حممد، تاأ�سرونن���ا وت�سدوننا وال تطعموننا، فو�سع عليg اللقمة من يده ... 
وعم���دوا اإىل ما كان على اخلوان فاأعط���وه وباتوا جياعًا واأ�سبحوا مفطرين ولي�س عندهم �سي ء. 
واأقب���ل علي باحل�سن واحل�سنb نحو ر�سول اهللs وهم���ا يرتع�سان كالفراخ من �سدة اجلوع، 
فلما ب�سر بهم النبيs قال: يا اأبا احل�سن �سد ما ي�سووؤين ما اأرى بكم، انطلق اإىل ابنتي فاطمة. 
فانطلقوا اإليها وهي يف حمرابها قد ل�سق بطنها بظهرها من �سدة اجلوع وغارت عيناها فلما راآها 
ر�س���ول اهللs �سّمها اإليه وقال: وا غوثاه ب���اهلل اأنتم منذ ثاث فيما اأرى! فهبط جربئيل فقال: 
يا حممد خذ ما هياأ اهلل لك يف اأهل بيتك. قال: وما اآخذ يا جربئيل ؟ قال: َهْل اأَتى  َعَلى االإن�سانمِ 

هرمِ ... «)1( . َن الدَّ ٌن ممِ حمِ
  ال�س���ك اأن موالتنا الزه���راءh كان با�ستطاعتها اأن تقول )يااهلل( لرف���ع ما كانت تعانيه، واهلل 
�سبحان���ه ي�ستجيب لها. كما كان باإمكان ر�س���ول اهللs اأن يدعو اهلل جّل �ساأنه يف �سفاء �سبطيه 
ل���وا التحّمل وال�سرب على ذلك. وهذا م���ا يدل على اأهمية  احل�س���ن واحل�سنc، لكنهمb ف�سّ

ال�سرب وف�سله.
1(اأمايل ال�سدوق/ املجل�س الرابع واالأربعون/ �س256/ ح11.

hلنتعّلم ال�شييرب من موالتنا الزهراء
Kكت���اب: الق�س����س واملواع���ظ: ق215/ م���ن اإر�س���ادات �سماحت���ه
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حديث الك�شاء حديث قد�شي
�س���وؤايل االأول حول حدي���ث »الك�ساء«، الذي به ُتق�س���ى احلوائج وتزول بقراءت���ه ال�سدائد وال�سعاب، 
 bوق���د حدث اأن ُحلَّت بو�سيلته الكثي من اأزماتنا، واإن لكثي من حمّبي اأهل بيت الع�سمة والطهارة
���ًا بهذا احلدي���ث ال�سريف.. ومع ذلك، ناح���ظ اأن البع�س يطعنون في���ه، مما يت�سبب  ُان�س���ًا خا�سّ
باإزع���اج واأمل كبيي���ن لقل���وب املوؤمنن وحمّبي ال�سديق���ة الزهراءh، كقولهم باأن���ه ال �سند لهذا 
ه، ومل ينقل عنها، وغيها من ال�سبه���ات. ما راأي �سماحتكم  احلدي���ث، اأو اأن الزهراءhا مل ت���رومِ

بهذا اخل�سو�س؟
اجلواب: ال نن�سى اأن اأ�سحاب ال�سبهات طاملا هاجموا عقائد ومبادئ ال�سيعة، وينبغي اأن نقول بهذا 
ال�س���دد: اإن مثل هذه االأقاوي���ل وال�سبهات توؤمل قلب ال�سديقة الزه���راءh وقلب موالنا بقية اهلل 

االأعظم االإمام املهديf وروحي له الفداء قبل اأن جترح قلوب املوؤمنن املحّبن.
اإن حدي���ث الك�ساء ال�سريف من جملة �سعائر الت�سّيع واالإ�س���ام، وهو من �سعائر اهلل: »ومن يعّظم 
�سعائر اهلل فاإّنها من تقوى القلوب« ؛ وهو حديث قد�سي �سادر عن اهلل تعاىل، قد نقلته ال�سديقة 
الزه���راءh ، ومعل���وم اأن ردَّ اأو نفي النقل عن ال�سيدة الزهراءh ل���ه عواقب �سّيئة جدًا. وخافًا 
الأ�سح���اب ال�سبه���ات اجلهلة، فاإن هذا احلديث القد�سي يحظ���ى مب�سانيد معتربة مذكورة يف اأهم 

امل�سادر ال�سيعية، ون�سي اإىل بع�س هذه امل�سادر ب�سورة خمت�سرة:
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اأول �سند معترب هو كتاب: »غرر االأخبار ودرر االآثار يف مناقب االأخيار« تاأليف ال�سيخ ح�سن بن علي 
بن حممد الديلمي u وهو من اأعام ومفاخر ال�سيعة.

الكت���اب االآخ���ر: »املنتخ���ب الكبي يف املراثي واخلط���ب« تاأليف ال�سيخ فخر الدي���ن بن حممد علي 
ب���ن اأحمد بن طريح النجفي u، وهذا الكتاب معروف با�س���م »منتخب الطريحي« وقد نقل هذا 
احلدي���ث ال�سري���ف يف جمّل���ده الثاين. ومن م�س���ادر حديث »الك�س���اء« القد�س���ي االأخرى، اجلزء 
احل���ادي ع�سر من كتاب: »ع���وامل العلوم واملعارف واالأحوال من االآي���ات واالأخبار واالأقوال« تاأليف 

. »bوكتاب: »نهج املحّجة يف ف�سائل االأئمة .u العامل اجلليل ال�سيخ عبداهلل البحراين

�شبب غ�شب فدك
 hمع وجود الكثي من االأدلة القاطعة فيما يتعّلق بفدك، فلماذا اأ�سرع االأعداء اإىل غ�سب الزهراء

حّقها وملكيتها لفدك؟
اجل���واب: نقول باخت�سار: لق���د كان غا�سبو خافة االإمام اأمي املوؤمن���نg الربانية قلقن جدًا 
م���ن احتمال ا�ستعانتهg بعائدات فدك العظيم���ة ملواجهة احلكومة الغا�سبة وال�سراع معهم. اإذ 
كان متوقع���ًا الأمي املوؤمننg اأن يقوم بذلك، كما قام النب���يs باال�ستعانة باأموال اأّم املوؤمنن 
ال�سي���دة خديجة الكربىh لن�سر االإ�سام، لذلك فقد كانت فدك هدفًا اأ�سليًا ومبا�سرًا لاأعداء، 

.gبل حولوها اإىل و�سيلة ملواجهة مقام االإمامة والوالية املطلقة الأمي املوؤمنن

َ مل تتنازل الزهراءh عن فدك؟ ملمِ
جاء يف تعاليمنا الدينية ومبادئنا العقائدية اأن ال�سديقة الزهراءh كانت �سيدة زاهدة، حتى اأن 
كفيه���ا ال�سريفتن كانتا تتاأذيان من العم���ل يف البيت، وغي ذلك مما ي�سي اإىل زهدها وتعّففها.. 
فلماذا � واحلال هذه � مل تتنازل عن فدك، مما كّلفها تعر�سها لل�سرب من قبل االأعداء الغرباء.. 

ترى ما هو ال�سّر يف هذه الق�سية؟!
اجل���واب: كم���ا اأ�سرنا يف االإجاب���ة ال�سابقة ومع اأ�س���ل مو�سوع فدك، اأي متّل���ك النبيs لها، ثم 
متليكه���ا لل�سي���دة الزهراءh... جند اأن النقط���ة املركزية يف جميع اأطرافها، ه���ي مقام االإمامة 

.gووالية موىل املوّحدين االإمام اأمي املوؤمنن علّي بن اأبي طالب
مبعن���ى اأن املن�س���ب االإلهي ومقام والية اأمي املوؤمن���نg كان له اأن يتكّر����س وينت�سر باال�ستعانة 
بعائ���دات ف���دك العظيمة بن امل�سلم���ن ليلتفوا حول اأهل البي���تb، وهو االأمر ال���ذي كان اأعداء 
الزهراءh يعجزون عن جمّرد ت�سّوره، فاأرادوا اأن يجّروا النا�س اإليهم عرب اال�ستياء على فدك 
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وحما�سيلها الكثية. 
وكذلك كانوا يعرفون اأن ال�سيدة الزهراءh، حيث تدافع عن حّقها يف فدك، فاإنها تدافع عن اأ�سل 
والية اأمي املوؤمن���نg واإمامته اأ�سا�سًا، من هنا فقد غ�سبوا فدكًا واأخرجوا مزارعيها وعّمالها، 

.gواإعانًا ل�سراعهم �سد والية اأمي املوؤمنن bت�سعيفًا منهم الأهل البيت
وذلك؛ فان ابنة ر�سول اهللs مل تق�سد بيت اأبي بكر للمطالبة بفدك، واإنا مّيمت �سطر امل�سجد 
النب���وي، وهو قاعدة االإ�سام مع ثلة من املوؤمن���ات، واألقت خطبتها الغّراء، دفاعًا عن حّقها؛ وعن 

.hوهي اخلطبة التي تعّد من جملة كراماتها ومعاجزها  gوالية االإمام اأمي املوؤمنن
من ناحية اأخرى، فاإن ال�سّديقة الزهراء كانت تطالب بحّقها، وهذا اأمر ال يتنايف بوجه من الوجوه 

مع الزهد.. بل اإن من الواجب اأن ال يتنازل املرء من حّقه لغا�سٍب اأو معتٍد.

عدم ندم اأعداء الزهراءh عن اأفعالهما
مع تواتر وتكّرر قول ر�سول اهللs: »اإن اهلل ير�سى لر�سا فاطمة ويغ�سب لغ�سبها«  فهل حدث اأن 

اأعلن اأعداوؤها وموؤذوها عن ندمهم؟
اجل���واب: مع توفر امل�سانيد واالأدلة املعتربة التي توؤكد ملكية ال�سيدة الزهراءh لفدك، فاإن االأول 
والثاين واأعوانهم قد حتالفوا لل�سراع �سد والية اأمي املوؤمننg املطلقة، و�سد املدافعة الوحيدة 
واملحامي���ة عن الوالية، اأعني ابن���ة ر�سول اهللs، اإذ نالوها �سربًا و�ستمًا، حتى اأ�سقطت جنينها؛ 
ال�سهي���د املح�س���ن بن عليc.. واأ�سيبت بج���راح كثية اأدت اإىل ا�ست�سهاده���اc، ومع ذلك كله، 

فاإنهم �ساعفوا من ظلمهم الأهل البيتb، ف�سًا عن عدم اإعانهم واإظهارهم للندم.
بلى، اإنهم تظاهروا بعيادة ال�سيدة الزهراءh الأ�سباب �سيا�سية واإعامية، ولكنهما � االأول والثاين 

� مل يظهرا اأي ندم يف جمل�س عيادتها اأبدًا.
وق���د كانت حادث���ة العيادة هذه بعد اأن األق���ت ال�سديقة الزهراءh خطبة عل���ى ن�ساء املهاجرين 
واالأن�س���ار، بع���د خطبتها ال�سه���ية التي األقتها يف امل�سج���د النبوي.. وبعدها ق���ام عدد من رجال 
املهاجري���ن واالأن�س���ار بعيادتها.. وهي التي اأعلن���ت يف خطبتها تلك عن غ�سبه���ا وانزعاجها من 
االأع���داء واأذاهم.. وقد بلغهما �سخط الزه���راءh فارتاأيا خلق جو �سيا�سي واإعامي ل�ساحلهما، 

.hطبقًا لت�سريحها gفا�سطرا لعيادتها، فلم تاأذن لهما، لوال و�ساطة االإمام اأمي املوؤمنن
وحت���ى بعد دخولهما، فاإنها امتنعت عن جواب �سامهم���ا، واأدارت وجهها املقد�س عنهما، واأكدت 
لهم���ا �سخطه���ا عليهما بطرق عدي���دة، ومل تكلمهم���ا اإاّل بعد اإ�س���رار �سديد �س���در عنهما، ونقلت 

امل�سادر املعتربة تقول:
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..فانطلقا � االأول والثاين � فا�ستاأذنا على فاطمة، فلم تاأذن لهما، فاأتيا علّياg فكّلماه، فاأدخلهما 
عليه���ا، فلما قع���دا عندها، حّولت وجهها اإىل احلائط، ف�سّلما عليه���ا، فلم تردc، فتكّلم ابن اأبي 
قحافة، فقال: يا حبيبة ر�سول اهلل! واهلل اإّن قرابة ر�سول اهلل اأحّب اإيّل من قرابتي واإّنك الأحّب اإيّل 
من عائ�سة ابنتي، ولوددت يوم مات اأبوك اأيّن مت وال اأبقى بعده، اأفرتاين اأعرفك واأعرف ف�سلك 
و�سرف���ك واأمنع���ك حّقك ومياثك من ر�سول اهلل؟! اإاّل اأيّن �سمعت اأباك ر�سول اهلل يقول: ال نوّرث، 

ما تركناه فهو �سدقة.
فقالتh: »اأراأيتكما اإن حّدثتكما حديثًا عن ر�سول اهللs تعرفانه وتفعان به؟«.

قاال: نعم.
فقالتh: »ن�سدتكما اهلل اأمل ت�سمعا ر�سول اهللs يقول: ر�سا فاطمة من ر�ساي و�سخط فاطمة 
م���ن �سخطي، فم���ن اأحّب فاطمة ابنت���ي اأحّبني، ومن اأر�س���ى فاطمة فقد اأر�س���اين، ومن اأ�سخط 

فاطمة فقد اأ�سخطني؟«.
قاال: نعم، �سمعناه من ر�سول اهلل.

قال���تh: »ف���اإيّن اأ�سهد اهلل ومائكت���ه اأّنكم���ا اأ�سخطتماين وم���ا اأر�سيتماين، ولئ���ن لقيت الّنبي 
الأ�سكوّنكما اإليه«.

فقال ابن اأبي قحافة: اأنا عائذ باهلل من �سخطه و�سخطك يا فاطمة. 
فقالتh البن اأبي قحافة: »واهلل الأدعون اهلل عليك يف كل �ساة اأُ�سّليها« .

وم���ع ذل���ك، مل ُيظهرا ندمهما ول���و بكلمة واحدة، ومل يعي���دا فدك لها، ومل ي�سّلم���ا اخلافة الأمي 
املوؤمننg واإنا كانا يوؤّكدان وي�سّددان من عدائهما الأهل البيتb يومًا بعد يوم.

وتاأييدًا ملا تقدم، الحظوا امل�ساألة اأدناه:
نق���ل �سليم بن قي�س: من���ع الثاين � اأي عمر � عامًا ون�سفًا جميع عّمال���ه حقوقهم تغرميًا لهم و�سّدًا 

لنق�س خراجه، اإاّل »قنفذًا« ابن عمه، اإذ اأعطاه عطاءه كامًا.
ق���ال �سليم: ذهبت اإىل م�سج���د ر�سول اهللs فراأيت جماعة جال�سن يف زاوية، وكانوا جميعًا من 
بن���ي ها�سم اإاّل �سلمان واأبوذر واملقداد وحممد ب���ن اأبي بكر وعمر بن اأبي �سلمة وقي�س بن �سعد بن 
ُعب���ادة: فقال العبا�س، عم النبيs الأمي املوؤمنن علّيg: مَل مل يك�سر ابن اخلطاب من حقوق 

قنفذ كما فعل مع �سائر عماله؟
فنظر عليg اإىل ما حوله، ثم ذرفت عيناه بقطرات من الدمع ثم قال للعبا�س:
ملج« . دها اأثره كاأّنه الدُّ »�سكر له �سربة �سربها فاطمة بال�ّسوط فماتت ويف ع�سُ
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حدود العزاء الفاطمي
ب���راأي �سماحتكم، ما هي حدود الع���زاء على م�سيبة ال�سيدة الزه���راءh؟ وهل يفرت�س اأن تكون 

م�ساحة ال�سعائر الفاطمية كم�ساحة ال�سعائر احل�سينية؟
اجل���واب: العزاء مل�سائب ال�سّديقة الزهراءh من �سعائ���ر اهلل تعاىل، وعلى هذا، فاإن كل واحد 
مّن���ا م�س���وؤول عن امل�ساركة وال�سعي الإقامة مرا�سم العزاء الفاطمي مب���ا ُاوتي من اإمكانات ج�سمية 
ر يف هذا املجال اأبدًا، ب���دءًا باإقامة مرا�سم العزاء واملجال�س واالإطعام وجمع  ومادي���ة، واأن ال نق�سّ
الترّبع���ات لاإطع���ام، واإط���اق املواكب يف ال�س���وارع واالأزقة، عل���ى اأن اخلدمة يف �سبي���ل ال�سيدة 

الزهراءh منوطة مبدى التوفيق االإلهي.
اأما بخ�سو�س مدى حدود العزاء الفاطمي، فينبغي القول: رغم توافر الروايات ال�سحيحة القائلة 
باأف�سلي���ة ال�سديقة الزهراءh على االإمام احل�سنg اإاّل اأن املوؤ�سف كون ال�سعائر الفاطمية مل 
ت�سل � يف الدنيا � اإىل مدى ال�سعائر احل�سينية. وعلى ذلك، فاإن من اجلدير، بل ومن امل�ستحّب اأن 
يت���م العمل على اإطاق م�سيات اللطم و�س���رب ال�سا�سل يف االأيام الفاطمية ب�سكل اأكر ات�ساعًا، 
عل���ى اأن العزاء اخلا�س بعا�سوراء ينبغي اأن يكون عل���ى ات�ساعه وهيبته وحرمته، ذلك الأن اهلل عّز 

وجّل يعترب �سخ�سية االإمام احل�سنg وم�سائبه العظمى اأمرًا ا�ستثنائيًا ال نظي لهما.

. �سورة احلج، االآية32.
 . راجع ن�س احلديث يف اآخر الكتاب..

 . ملزي���د م���ن التو�سي���ح نق���ول: اأول �سند حلديث الك�س���اء القد�سي ورد قب���ل القرن ال�ساد�س، وطبق���ًا ل�سهادة املرحوم اآي���ة اهلل اقا بزرك 
الطه���راين u ف���اإن حلديث الك�س���اء م�سانيد كثية وردت يف كتاب »الغرر والدرر« وكتب املحقق الكب���ي وم�سنف ال�سيعة اآية اهلل ال�سيد 
ح�سن ال�سدر u: »ال�سيد حممد بن ال�سيد اإبراهيم... املو�سوي اجلبعي ال�سحوري، جدنا االأعلى.. تلميذ ال�سيخ حممد باقر ال�سبزواري 
u �ساح���ب كت���اب »الذخية« م���ن موؤلفاته الباقية ق�سيدة نونية كب���ية، اأورد فيها حديث الك�ساء بنف�س الكيفي���ة التي اأوردها املرحوم 

الطريحي يف »منتخبه« وقد جاء بها منظومة. كتاب »تكملة اأمل االآمل«: �سفحة 335 � 337.
وكت���ب ال�سي���خ اآقا بزرك الطهراين u: »اأُرجوزة يف حديث الك�ساء« من نظم العّام���ة ال�سيد حممد بن ال�سيد معّز الدين حممد املهدي 
احل�سين���ي القزوين���ي احلل���ي املتوف���ى 1335 قمرية، يف خم�سن بيت���ًا، وقد اأوردها العام���ة ال�سيد حممد �سادق اآل بح���ر العلوم يف كتاب 

»جمموع الروائق«، كتاب الذريعة: املجلد1، �سفحة470.
يقول اآية اهلل املرع�سي النجفي: نّظم هذا احلديث ال�سريف عّدة من ال�سعراء واالأدباء من اأ�سحابنا نحن »ال�سيعة« من اأجودهم العامة 
الفقي���ه االأدي���ب اآي���ة اهلل اأبو املعز ال�سيد حممد اب���ن العامة ال�سيد مهدي القزوين���ي احللي املتوفى 1335 قمري���ة، وكان يف اأ�سمى مقام 
اجل���ال، وكان م���ن حمبي والدي العام���ة u. والناظم االآخر لهذا احلدي���ث ال�سريف: الفا�سل املعا�سر واجللي���ل اال�ستاذ ال�سيخ علي 
اخلاقاين النجفي، وله ق�سيدة البابلّيات املعروفة وقد طبعت يف جملة »البيان«، كتاب �سرح اإحقاق احلق: املجلد2، �سفحة558. وكتب اآقا 
بزرك الطهراين u: »املحدث املاهر احلاج ال�سيخ حممد باقر البيجندي �ساحب كتاب »الكربيت االأحمر يف �سرائط اأهل املنرب«، نظم 
حدي���ث الك�س���اء، وطبع يف �سنة 1343 قمرية«، كتاب الذريعة: املجل���د17، �سفحة260. وكذلك كتب: »طور �سيناء يف �سرح حديث الك�ساء، 

باللغة الفار�سية، تاأليف احلاج ال�سيخ علي اأكرب النهاوندي يف م�سهد املقد�سة« كتاب الذريعة: املجلد15، �سفحة 181.
 . طبقًا لاآية ال�سابعة من �سورة املنافقن، فقد قاموا مبثل هذا العمل �سد النبي s اأي�سًا.

 . يراجع اأواخر هذا الكتاب ملطالعة منت اخلطبة الغّراء.
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 . االحتج���اج: املجل���د2، �سفح���ة103 � اخل�سائ�س الفاطمية: املجل���د2، �سفحة587 � موؤمتر علماء بغداد: �سفح���ة 187 � مواقف ال�سيعة: 
املجلد3، �سفحة127 � نهج ال�سعادة: املجلد7، �سفحة311.

وردت ن�سو�س كثية جدًا عن نبي االإ�سام s تك�سف عن قدر ومنزلة ابنته فاطمة الزهراءh، مثل: 
ا: »فاطم���ة ب�سع���ة مّن���ي يريبني ما رابه���ا ويوؤذيني ما اآذاه���ا« �سحيح البخاري وم�سلم والرتم���ذي � م�سند اأحمد: املجل���د4، �سفحة328 � 

اخل�سائ�س الن�سائية: �سفحة35.
ب: ق���ال s وق���د اأم�س���ك بيدي ابنته: »من عرف ه���ذه فقد عرفها، ومن مل يعرفها، فهي ب�سعة مّني، ه���ي قلبي وروحي التي بن جنبي، 
فم���ن اآذاه���ا فقد اآذاين ومن اآذاين فق���د اآذى اهلل« الف�سول املهّمة: �سفحة150 � نزهة املجال�س لل�سف���وري ال�سافعي: املجلد 2، �س228 � 

نور االأب�سار: �سفحة45.
ج: قال s البنته: »اإن اهلل يغ�سب لغ�سبك وير�سى لر�ساك« م�ستدرك ال�سحيحن: املجلد3، �سفحة154 � التذكرة: �سفحة 175 و320 

� مقتل احل�سن g للخوارزمي احلنفي: املجلد1، �سفحة52 � كفاية الطالب: �سفحة219.
د: »فاطمة ب�سعة مّني، فمن اأغ�سبها فقد اأغ�سبني« �سحيح البخاري: املجلد5، �سفحة 21 و29 � اخل�سائ�س للن�سائي: �سفحة35.

 . بي���ت االأح���زان ال�سي���خ عبا����س القمي u: �سفح���ة 84 � بحاراالنوار: املجل���د28، �سفح���ة357 � الغدير: املجلد7، �سفح���ة229 � الن�س 
واالجته���اد: �سفح���ة89 � اأعيان ال�سيعة: املجل���د1، �سفحة318 � �سرح اإحقاق احلق )اآية اهلل املرع�س���ي النجفي(: املجلد 10، �سفحة217 � 

ماأ�ساة الّزهراء h: املجلد2، �سفحة216 � االإمامة وال�سيا�سة: املجلد1، �سفحة20.
 . بحاراالأنوار: املجلد30، �سفحة303 � بيت االأحزان ال�سيخ عّبا�س القمي u: �سفحة143.
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قناة الزهراءh الف�شائية
انطاقًا م���ن توجيهات املرجع الدين���ي �سماحة اآية اهلل 
العظمى ال�سيد �س���ادق احل�سيني ال�سيازي K التي 
يوؤّكد فيها �سرورة تاأ�سي�س القنوات الف�سائية لن�سر فكر 
وثقافة اأهل البي���ت b وتعريفها للعاملن. وانطاقًا من 
تاأكيد �سماحت���ه باأن االأعداء يحاولون وي�سعون اإىل اإبعاد 
النا�س عن اأه���ل البيت االأطهار b باالأخ�ّس عن ق�سية 
موالتن���ا فاطم���ة الزهراء h، وذلك مبختل���ف الو�سائل 
ومنه���ا االإعامي���ة، انطاق���ًا م���ن ذلك، ق���ام جمع من 
 K املوؤمن���ن ومن مقّلدي �سماح���ة املرجع ال�سيازي
بتاأ�سي�س وافتتاح »قناة الزهراء h الف�سائية« يف االأول 

من �سهر حمّرم احلرام 1426 للهجرة.
h نظرة على اأهداف تاأ�سي�س ف�سائية الزهراء

اإن مظلومي���ة �ساداتن���ا وقادتن���ا وه���م اأه���ل بي���ت النبي 
 s باالأخ�ّس مظلومية ب�سعة ر�سول اهلل ،s االأعظم
موالتن���ا فاطم���ة الزهراء h، ومظلومي���ة وغربة موالنا 
املفّدى االإم���ام �ساحب الع�سر والزم���ان f، كّل ذلك 
كان داعي���ًا وحمّف���زًا جلمع من خّدام ال�سي���دة الزهراء 
h، ب���اأن يتوكلوا على اهلل تبارك وتعاىل، واأن ينهلوا من 
توجيهات واإر�سادات �سماحة املرجع ال�سيازي دام ظله، 
وقام���وا بتاأ�سي����س وافتتاح قن���اة ف�سائية با�س���م موالتنا 
الزه���راء h. وكان ذلك يف �سن���ة1426 للهجرة املوافق 

ل����)2005 للمي���اد(. ومنذ تاأ�سي�س القن���اة وبتوفيق من 
اهلل ع���ّز وجّل ا�ستطاع املوؤ�ّس�س���ن لهذه القناة اأن يقوموا 
بفعالي���ات اإعامية وثقافية كث���ية، واأن يقّدموا العديد 

من الربامج وهلل احلمد، ومنها:
• تاأ�سي����س 12 مكتب���ًا يف خمتل���ف دول الع���امل، وذلك 

الإعداد واإنتاج الربامج.
•اإع���داد واإنت���اج برام���ج متنوعة خال الع���ام املا�سي 
)2010(، حي���ث كان���ت م���ّدة تل���ك الربام���ج 10 اآالف 

�ساعة.
•الب���ّث باللغ���ة االإجنليزية وباللغ���ات العاملية االأخرى، 

ف�سًا عن العربية.
ا�سطنبول  للقناة يف مدين���ة  وافتت���اح مكتب  •تاأ�سي����س 
الرتكي���ة الإع���داد واإنت���اج الربام���ج املختلف���ة واملتنّوع���ة 
باالأخ����سّ الديني���ة، باللغة الرتكي���ة، وبّثها عل���ى القمر 

هوتبيد.
f تاأ�سي�س وافتتاح ف�سائية املهدي

�سن���ة 1428 للهج���رة، املواف���ق ل����)2007 للمي���اد( مت 
افتت���اح قناة املهدي f الف�سائي���ة باللغة العربية، على 
القمر نايل�سات. وي�سع���ى القائمون على هذه القناة لبّث 
الربامج باللغات العاملية، باالأخ�ّس االأفام ال�سينمائية، 

والتلفزيونية، والوثائقية، وبرامج االأطفال واالأ�سبال.
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gقناة االإمام احل�شني
باللغة الفار�شية

قناة الزهراءh الف�شائية
باللغات العربية واالإجنليزية

 والرتكية

قناة االأنوار الف�شائية
باللغة العربية

قناة االأنوار الف�شائية 2
باللغة العربية

قناة �شالم الف�شائية
باللغات الفار�شية واالإجنليزية

 والرتكية

قناة �شالم الف�شائية 2
باللغتني الفار�شية والرتكية

قناة املهديg الف�شائية
باللغات العربية واالإجنليزية

 والرتكية

قناة اأنوار احل�شنيg الف�شائية
باللغة االإجنليزية

  ch4teen قناة
)14 مع�شومb( الف�شائية

باللغة العربية

gقناة االإمام احل�شني
باللغة العربية

)قريبًا(
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:Kشماحة املرجع ال�شرازي�

اجعلوا القضية الفاطمية 
قضيـــــــة عالميـــــــة
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:Kشماحة املرجع ال�شرازي�

اجعلوا القضية الفاطمية 
قضيـــــــة عالميـــــــة

اإن م���ا ي�ستف���اد من الق���راآن الكرمي، تاأوي���ًا وغي ذلك، 
وكذل���ك امل�ستفاد من الرواي���ات ال�سريفة عن اأهل البيت 
االأطه���ار، اأي ع���ن ر�سول اهلل وعن االإم���ام اأمي املوؤمنن 

وعن موالتنا الزهراء وعن اأبنائها املع�سومن b، هو:
اإّن �سيدتن���ا فاطم���ة الزهراء h �سّر اإله���ي، ولي�س فقط 

اأنها ذات �سّر م�ستودع.
اإن كلمة ال�سّر تطلق على االأمر املهم جّدًا، وهذا ال�سّر يكون 
له موقع ح�ّسا�س، وم���كان ح�ّسا�س، وزمان ح�ّسا�س. وال�سّر 
ال يعل���م ب���ه وال يطلع عليه اإاّل م���ن كان الئقًا مبعرفته ومن 
 s كان مودع���ًا عن���ده. فالقراآن لي�س �س���ّرًا، ونبّوة النبي
لي�س���ت �س���ّرًا، واإمامة االإم���ام اأمي املوؤمن���ن g لي�ست 
�سّرًا، وهكذا اإمامة باقي االأئمة b. لكن موالتنا فاطمة 
الزه���راء h بذاته���ا وكّلها �س���ّرًا، وهكذا ظه���ور موالنا 

االإمام بقية اهلل االأعظم f هو �سّر اأي�سًا. 

مل ُاخفي قربهاh؟
لق���د كان ينبغي اأن يكون زمن ا�ست�سه���اد �سيدتنا فاطمة 
الزه���راء h غ���ي معلوم، فق�سم م���ن الروايات املعتربة 
بهذا اخل�سو�س تقول اإن ا�ست�سهادها h كان بعد خم�س 
و�سبعن يومًا بعد ا�ست�سهاد ر�سول اهلل s، وق�سم تقول 
بعد خم����س وت�سعن يومًا، ول���كا الق�سمن من الروايات 
قراآئ���ن يف ذل���ك. وهك���ذا كان ينبغي اأن يك���ون مرقدها 
الطاه���ر �سّرًا، فم���ن املقّرر اأن ال نعلم نح���ن ذلك واأن ال 
تعرف���ه الدنيا. بل اإن ق�سمًا م���ن الروايات ال�سريفة تقول 
باأن حتى االإمام املهدي املنتظر f ال يعلن عن مرقدها 
الطاه���ر يف زمن ظه���وره ال�سريف، فاإن ذل���ك ينبغي اأن 

يكون خمفّيًا اإىل قيام ال�ساعة.
لق���د كان مرق���د االإمام اأم���ي املوؤمن���ن g خمفّيًا عن 
النا����س ما يقارب مائة �سنة اإاّل عن االأئمة b وعن بع�س 
اخلوا����س م���ن اأ�سحابهم، ولك���ن بعد ذل���ك ُعلم مرقده 
الطاه���ر، والدني���ا الي���وم تعرف م���كان املرق���د الطاهر 
لاإمام اأمي املوؤمنن g. وكذلك اأخفي املرقد الطاهر 
لاإمام احل�سن g ل�سنن اإاّل عن االأئمة b وعن بع�س 

اخلوا�س من اأ�سحابهم، ولكن علم مكانه بعد ذلك.
اأم���ا املرق���د الطاهر ل�سيدتن���ا فاطمة الزه���راء h فهو 
خمف���ّي، ويج���ب اأن يكون خمفّي���ًا، واإن احلكمة من ذلك 
ه���و: الإن اهلل تب���ارك وتع���اىل جع���ل �سيدتن���ا فاطم���ة 

الزه���راء h �س���ّرًا. 

�شوؤال وجواب
اإن م���ن ال يعرف هذا ال�سّر، وم���ن لي�س الئقًا به اأن يعرفه 

واأن اليفّكر به ماذا يتوّجب عليه جتاه هذا ال�سّر؟
كل واحد مّنا وعلى قدر ما اأوتي من العلم عليه اأن يتم�ّسك 
به���ذا ال�سّر االإلهي واأن يتوّج���ه اإىل اهلل تعاىل بهذا ال�سّر، 
ومن يعم���ل بذلك �سيح�سل على اأم���ور مفيدة كثية، وال 

لها. يعرف قدر هذه الفوائد اإاّل من يح�سّ
اأنتم واأمثالكم من �سائر املوؤمنن حيث تعانون من خمتلف 
امل�س���اكل واالأزمات، ق���د تركتم كل ذل���ك وراء ظهوركم، 
وتقومون باإحياء ال�سعائر الفاطمية، وهذا يدّل على مدى 
ارتباطك���م به���ذا ال�سّر االإله���ي الذي فيه ب���ركات كثية، 
و�ستعلم���ون بعد حن اإن اأنفع م���ا ح�سلتم عليه يف دنياكم 

هو ما قد بذلتموه يف �سبيل االرتباط بهذا ال�سّر االإلهي.

h من مقامات الزهراء
اإن املع�سومن االأربعة ع�سر b هم حمور الكون والكائنات 
باإرادة اهلل تعاىل، وه���م b قطب دائرة االإمكان ومركز 
رحى الوج���ود اإذ عليهم ت���دور الق���رون واالأزمان واخللق 
واالإيج���اد ب�سكل مطل���ق.. واأما �سيدتنا فاطم���ة الزهراء 
h فه���ي املحور لهذا املح���ور واملركز له���ذا املركز، ففي 
حدي���ث الك�ساء ال�سريف نق���راأ اأنه عندما �س���األ املائكة 
املقّرب���ون، ومنهم االأمن جربائي���ل g، من اهلل تعاىل: 
»ومن حتت الك�ساء؟« عّرفه���م اهلل بقوله تبارك وتعاىل: 
»ه���م فاطمة واأبوها وبعلها وبنوها«. فاهلل �سبحانه عّرف 
ر�سوله االأكرم واالإمام اأم���ي املوؤمنن واالإمامن احل�سن 
 .h عّرفه���م مبوالتن���ا فاطم���ة الزهراء ،b واحل�س���ن
وهذا االأ�سلوب من التعريف االإلهي ال جند له نظيًا اأبدًا 
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يف تاري���خ االأديان االإلهية وال يف تاريخ اأنبياء اهلل تعاىل من اآدم 
g واإىل خامتهم s، ومعنى هذا اإن الزهراء h �سّر اإلهي.

اإن م���ن يري���د اأن ينتفع من ه���ذا ال�س���ّر االإلهي علي���ه اأن يلتزم 
باأمرين، هما:

االأول: التوّج���ه اإىل اهلل والتو�ّس���ل به تبارك وتع���اىل بهذا ال�سّر 
قدر ما يتمكن.

الثاين: االلتزام باحللم والعفو عن االآخرين قدر ما ي�ستطيع.
 

مالك التوفيق 
ثاثة اإخوة كانوا من العلم���اء، واأنا راأيت اأحدهم، و�سمعت عن 
اأحواله���م م���ن املرح���وم ال�سيد املرع�س���ي النجفي وم���ن ال�سيد 
الوال���د قّد�س �سّرهما. وكان ه���وؤالء العلماء اأ�سحاب مقام رفيع 
يف العل���م والتقوى، وكانوا موّفقن يف جهات عديدة، ولكن وبعد 
�سنن ح���از اأحدهم على درج���ة عالية و�سامية م���ن التوفيق ما 
يع���ادل اأ�سعاف واأ�سع���اف ما ناله اأخ���واه، وكان �سبب ذلك هو 
مت�ّسك���ه وارتباط���ه اخلا�س بهذا ال�س���ّر االإلهي ال���ذي ال يعرف 

حدوده اأحد.
h التو�ّشل بالزهراء

عندما يقع اأحدنا يف اأ�سعب امل�ساكل فكم يتو�ّسل اإىل اهلل ويتوّجه 
اإليه تعاىل بالزهراء h؟ وكم يطلب من الزهراء اأن تعينه على 
حّلها؟ وكم ي�سكره���ا اإذا ق�ست له حاجاته؟ وكم ي�سكرها حتى 
اإذا مل تق�سيها له مل�سلحة تعلم بها هي h ويغفل عنها ال�سائل 
و�ساح���ب احلاجة؟ وك���م ن�سرف م���ن وقتنا وم���ن فكرنا ومن 

اأموالنا يف �سبيل الزهراء، ويف �سبيل الدفاع عن ق�سيتها h؟
كلم���ا كر تو�ّسلنا وتوجهنا اإىل اهلل تع���اىل بالزهراء h، وكلما 
كر �سعينا وبذلنا املزيد من اجلهود يف �سبيل الق�سية الفاطمية 
املقد�سة، كر قربنا من هذا ال�سّر االإلهي. وقربنا من هذا ال�سّر 
االإله���ي نافع لنا يف الدنيا واالآخرة، بل اإن ذلك اأهم واأغلى ثروة 
لها االإن�سان يف الدارين. فا�سعوا اأن تو�ّسعوا من ن�ساطاتكم  يح�سّ
وفعالياتك���م يف �سبيل اإحياء ال�سعائر الفاطمية يف كل نقطة من 
نق���اط العامل، وال تق�سروا ذلك عل���ى مدنكم وبلدكم فقط، اأي 
ا�سعوا اأن جتعلوا الق�سية الفاطمية ق�سية عاملية، كي تنالوا يوم 

القيامة املرتبة العالية من مراتب الفائزين.
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اإن ملوالتن���ا فاطمة الزه���راء h مقامًا عظيم���ًا ومنزلة 
رفيع���ة ال يعرفهم���ا وال ي���درك كنههم���ا اإاّل اهلل �سبحانه 
م���ام اأمي  وتع���اىل وموالن���ا ر�س���ول اهلل s وموالن���ا االإ
طهار �سل���وات اهلل و�سامه  ئمة اله���داة االأ املوؤمن���ن واالأ
عليه���م اأجمع���ن، اأما باق���ي النا�س فاإنه���م يعجزون عن 

معرفة ذلك.
كرم  م���ا يق���ارب األف �سنة بع���د رحيل موالنا الر�س���ول االأ
s وتقريبًا قبل مئتي �سنة، األّف ال�سيخ الفقهيه املحّقق 
حممد ح�سن النجف���ي كتابًا يف علم الفقه �سّماه »جواهر 
ال���كام«. وخال ه���ذه ال�سنن اأّلف الكث���ي من الفقهاء 
كتب���ًا يف جمال الفقه، لكن اأّي���ًا منهم مل ي�ستطع اأن يكتب 

ك�اجلواهر.
اإن الذين لهم باع يف الفقه يعرفون جيدًا اأن تاأليف كتاب 
ك�»اجلواهر« لي�س اأم���رًا �سهًا، بل هو اأمر �سعب وع�سي 
ج���دًا، بحي���ث مل يوّفق له من بن الكثي م���ن الفقهاء اإاّل 
فقي���ه واحد، له���ذا قال بع�س الفقه���اء اأن كتاب »جواهر 

الكام« يعّد معجزة.
لقد عا�سر �ساحب )جواهر الكام( �سخ�س كان ا�سمه 
ُزري. ومل يكن االأُُزري عاملًا وال فقيهًا بل  ال�سي���خ كاظم االأُ
كان م���ن ال�سعراء، وله ق�سيدة يبّن فيها مناقب موالتنا 
الزه���راء h حي���ث ي�سي فيه���ا اإىل اأن موالتن���ا فاطمة 

الزهراء h هي حمور عامل الوجود.
hمقام خدمة الزهراء

نقل���وا ع���ن ال�سيخ �ساح���ب اجلواهر اأنه ق���ال: لو اأن اهلل 
تعاىل يكتب ثواب تاأليف )اجلواهر( اإىل ال�سيخ االأُُزري، 
ويكتب ث���واب ق�سيدة االأزري اإيلَّ ف�ساأقبل بذلك واأر�سى 
جر العظيمن ملن يقوم  مر يبّن الث���واب واالأ ب���ه .وهذا االأ
بخدم���ة موالتن���ا ال�سديق���ة الك���ربى h. ف���اهلل تعاىل 
جع���ل الزهراء h ه���ي املحور يف عامل الك���ون، كما ورد 

يف حدي���ث الك�ساء ال�سريف: »هم فاطم���ة واأبوها وبعلها 
وبنوها«.

لق���د حتّمل �ساحب اجلواهر عناًء كثيًا يف تاأليف كتابه. 
فق���د كتبوا يف اأحوال���ه اأنه كان قد ن���ذر اأن يكتب كل يوم 
مقدارًا معينًا. وعندما تويف جنله واأخربوه بذلك واأرادوا 
ت�سييع���ه، طلب منه���م اأن يوؤّخروا الت�سيي���ع. فجل�س عند 
جن���ازة ابنه وكتب املقدار الذي كان قد نذر اأن يكتبه كل 
ي���وم، ثم �سارك بعده���ا يف مرا�سم الت�سيي���ع. وهذا يدل 
عل���ى م���ا كان ل�ساحب اجلواه���ر من ع���زم را�سخ وعلى 
اجلهد الكث���ي الذي بذله وعلى العناء الذي حتّمله. ومع 
كل ه���ذا العناء الذي حتّمله �ساح���ب اجلواهر يف تاأليف 
كتاب���ه النادر هذا نراه ي�سّرح بالر�سا باأن يكتب له ثواب 
ق�سي���دة االأُُزري. وه���ذا يبّن اأن خلدم���ة موالتنا فاطمة 

الزهراء h مقامًا عظيمًا جدًا.
عمال  معيار ثواب االأ

كم���ا ذكر القراآن الكرمي والرواي���ات ال�سريفة فاإن معيار 
كل عم���ل ه���و االإخا�س وال�سع���ي، وكلم���ا ازدادت ن�سبة 
مري���ن ازداد اأجر وثواب العمل. فعلى  االلتزام بهذين االأ
 ،h املوؤمنن اأن ي�سعوا يف خدمة موالتنا فاطمة الزهراء

ومن م�ساديق خدمتها h االلتزام باالأمرين التالين:
ول: اأن يتعّلموا م���ن موالتنا الزهراء h االإخا�س  االأ
هلل تع���اىل يف كل عم���ل، واأن يك���ون عمله���م يف طري���ق 
موالتن���ا فاطمة الزه���راء h، فاإن طريقه���ا هو طريق 

اهلل ع���ّز وج���ّل.
 b طهار الثيياين: اإن اهلل تع���اىل جع���ل اأه���ل البي���ت االأ
اأن���وارًا، فيج���در باملوؤمنن كاّف���ة اأن ي�ستفي���دوا من هذه 
نوار.  خرين اإىل هذه االأ نوار، واأن يعملوا على هداية االآ االأ
وليعلم املوؤمنون جميعًا اأن ثمرة االلتزام بهذين االأمرين 

هي عدم التح�ّسر يوم احل�سرة وهو يوم القيامة.

:Kالمرجع الشيرازي
طـــريق الـــزهــراء h هـو طــريق اللـــه 



 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملن وال�ساة وال�سام على حممد 
واآله الطيب���ن الطاهرين ولعنة اهلل على اأعدائهم 

اأجمعن اإىل يوم الدين. 
م���ن الق�ساي���ا التاريخي���ة املهّمة ه���ي ظامة 
الزه���راء h والع���دوان ال���ذي وق���ع عليها، 
فلننظر كيف وباأّي منهج حّللوا هذا الق�سية 
التاريخي���ة؟ قال���وا � يف االإط���ار ال�سّني � هل 
يوجد يف �سحي���ح البخاري دليل على ذلك؟ 
كما قالوا يف االإطار ال�سيعي: هل هناك رواية 
كل رواته���ا عدول اإمامي���ون �سّباط تثبت هذا 

املطلب؟ 
ه���ذا براأي���ي خطاأ منهج���ي؛ الأنهم ت�س���ّوروا اأّن 
التحلي���ل التاريخي يعتمد على منهج علم الفقه. 
ف���اإذا كّنا نبحث يف عل���م الفقه عادًة عن رواية ما 
هل هي �سحيحة؟ فلماذا ناأتي ونطّبق يف التاريخ هذا 
املنه���ج اأي�سًا ونق���ول: هل هن���اك رواية يف �سحي���ح البخاري 
اأو �سحي���ح م�سل���م تدّل على هذا املطلب ال���ذي تزعمونه وهو 

ق�سية الهجوم على بيت فاطمة h؟ 
اأق���ول ه���ذا املنه���ج خط���اأ يف االأ�س���ل، ف���اإن 
املهاجم اأخط���اأ حن طرح ال�س���وؤال بهذه 
الطريق���ة وكذل���ك اأخط���اأ املداف���ع اأو 
بع����س املدافعن اأي�س���ًا حن وقعوا يف 
�سرك هذا ال�سوؤال والبحث عن رواية 

بهذا اخل�سو�س؟ 
البحث التاريخي

اإّن للتاريخ منهجًا اآخر، يعتمد 
جتميع القرائن الذي يقوم 
اجلنائيون  املحّلل���ون  به 

مظلومية الزهراءh؛ منهج البحث ومنطلقاته
uاآية اهلل ال�سيد حممد ر�سا ال�سيازي bمن حما�سرات فقيه اأهل البيت
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حن تقع جرمية يف مكان ما. فبعد جتميع القرائن ن�سل 
اإىل اليقن العلم���ي اأو اليقن الريا�سي الذي ال ميكن اأن 
يتطّرق اإليه ال�سك وال يوجد احتمال م�ساّد له، وال بن�سبة 

واحد اإىل ع�سرة ماين مثًا. هذا هو املنهج. 
 h اإذًا نح���ن عندم���ا نريد اأن نبحث يف ظام���ة الزهراء
وق�س���ة الهجوم على دارها، ال ينبغي اأن ن�ساأل عن وجود 
رواي���ة �سحيح���ة يف البخ���اري، ف���اإّن هذا ال���كام غلط 
من الناحي���ة املنهجية، بل علينا اأن نق���وم بعملية جتميع 
القرائن، فمثًا: ندر�س اأواًل �سخ�سية املهاجم ونف�سيته؛ 
اأي نف�سية هذا ال�سخ�س الذي هاجم الدار وانتهك حرمة 
ر�سول اهلل s. ف���اإذا اكت�سفنا عرب جتميع القرائن من 
خ���ال احلقائق التاريخيه اأّن ه���ذا الرجل املهاجم رجل 
ف����سّ غليظ؛ ف���ا ن�ستبعد اأّن امل���راأة احلامل عندما تراه 
ت�سق���ط حملها. ونح���ن ال نكت�سف هذا م���ن موقف واحد 
بالطب���ع، بل م���ن االأ�سباه والنظائ���ر اأي�س���ًا اأي ننظر يف 
املواقف املماثلة مع من اعتربهم خ�سومًا له، ونرى كيف 

تعامل معهم؟
من ت�سّرفات عمر

ل�س���ت االآن يف �س���دد البح���ث التف�سيلي، ولك���ن كمجّرد 
نوذج، اأ�س���ي اإىل ما ذكره اأحد علم���اء العاّمة وهو ابن 
اأب���ي احلديد املعت���زيل يف �سرح نهج الباغ���ة، فهو ينقل 
ق�ساي���ا عجيبة حول �سخ�سية هذا الرجل وت�سّرفاته يف 
املواق���ف امل�سابهة؛ يق���ول: »اإن اأخت عم���ر وبعلها اأ�سلما 
�سّرًا م���ن عمر ، فدخل اإليهما خباب ب���ن االأرت يعّلمهما 
الدين خفية، فو�سى بهم وا�ٍس اإىل عمر، فجاء دار اأخته، 
فت���وارى خباب من���ه داخل البي���ت، فقال عم���ر: ما هذه 
الهينم���ة عندكم؟ قالت اأخت���ه: ما عدا حديث���ًا حتّدثناه 
بيننا. قال: اأراكما قد �سبومتا. قال ختنه: اأراأيت اإن كان 
هو احلّق! فوث���ب عليه عمر فوطئه وطئًا �سديدًا، فجاءت 
اأخته فدفعته عنه، فنفحه���ا بيده، فدمي وجهها«.  وهذا 
يعن���ي اأّن منطق ال���وطء والدو�س باالأرج���ل واالإدماء كان 

موجودًا عنده من البداية وم�ستمّرًا لديه اإىل النهاية. 
 s يق���ول ابن اأب���ي احلديد اأي�سًا: »ملا م���ات ر�سول اهلل

، و�س���اع بن النا�س موته، طاف عم���ر على النا�س قائًا: 
اإن���ه مل ميت، ولكنه غاب عنا كما غاب مو�سى عن قومه، 
وليجع���ن فليقطعن اأيدي رج���ال واأرجلهم، يزعمون اأنه 
م���ات؟ فجعل ال مي���ر باأحد يق���ول اإنه م���ات اإال ويخبطه  

ويتوّعده« .
وه���ذا موق���ف يث���ي ال�سك���وك، وه���و االآخر بحاج���ة اإىل 
ٌد اإمِالَّ َر�ُسوٌل  مَّ حتليل، الأنه يخالف �سريح القراآن )َوَما حُمَ
َل انَقَلْبُتْم َعَلى  ���اَت اأَْو ُقتمِ �ُسُل اأََفاإمِن مَّ همِ الرُّ ن َقْبلمِ َق���ْد َخَلْت ممِ

ُكْم( . اأَْعَقابمِ
ل�سن���ا يف جمال االنتق���اد االآن، اإنا نحن نق���وم بدرا�سة 
�سخ�سي���ة هذا الرجل � امل�سوؤول ع���ن ق�سية الهجوم على 
دار فاطم���ة h � وكي���ف كان يتعامل مع من يقول ما قاله 

القراآن؟ 
القرين���ة االخ���رى ح���ول عنف���ه وغلظته ه���ي خ�سو�سية 
رواة رواي���ات الهجوم على الدار. لق���د روى هذه الرواية 
ال�سديق والعدّو. فكون الع���دّو يروي رواية فهذا له قيمة 
احتمالي���ة معّينة، ولكن اإذا كان ال�سديق يروي، واملدافع 
ي���روي، والذي يعتقد ب���ه يروي، والذي تك���ون الرواية يف 
�س���رره ي���روي، ... فالقيم���ة االحتمالي���ة له���ذه الرواية � 
واحل���ال هذه �  ترتفع ارتفاعًا كبيًا؛ الأنه ح�سب القاعده 
الفقهية والقانوني���ة: اإقرار العقاء على اأنف�سهم نافذ اأو 

جائز. 
اإن اأردمت اأن تعرف���وا م���ن ال���ذي روى ه���ذه الرواي���ات، 
فاحظ���وا كتاب »الهج���وم على بيت فاطم���ة h« ، ففي 
اأك���ر من 60 �سفحة من هذا الكت���اب )من �سفحة 154 
اإىل �سفحة 217( يذكر الكاتب اعرتافات اأربعة وثمانن 
م���ن علمائهم، اأحدهم ابن تيمية املع���روف بت�سّدده �سّد 

ة. اأهل البيت b واأتباعهم والذي له منهجية خا�سّ
احلا�سل: عندما جتمعون تينك القرائن وقرائن اأخرى ال 
جم���ال ذكرها االآن � الأننا ل�سنا ب�سدد البحث التف�سيلي 
بل هذه جمّرد اأمثل���ة � ت�سلون اإىل مرحلة اليقن العلمي 
ب���ل ت�سل���ون اإىل مرحل���ة اليقن الريا�س���ي واإن مل توجد 

رواية يف �سحيح البخاري اأو �سحيح م�سلم بهذا املعنى.
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اأم���ا ما يقوم ب���ه البع�س ه���ذه االأيام م���ن تطبيق املنهج 
الروائي على املنهج التاريخي فهو خطاأ علمّي فاح�س.

ال�سبهات املثارة
الق�سي���ة املثارة ه���ذه االأيام هي: اأّنه مل���اذا هذا البحث؟ 
فاالأ�سخا�س التاريخيون ماتوا ووفدوا على رّبهم ومل يعد 
لهم وجود االآن، فلماذا ننب����س التاريخ ونبحث يف طبائع 
االأ�سخا����س؟ اأي ثم���ة �س���وؤال ب���ل مطلب ُملّح ب���اأن نرتك 

التاريخ ونن�سغل بهموم احلا�سر.
 لاإجابة على هذه االإثارة اأحيلكم اإىل كتاب نهج الباغة 
ففي���ه كلمة م���ن اأروع الكلمات جتيب على ه���ذا ال�سوؤال. 
طبعًا هن���اك اأجوبة كثية على هذا ال�س���وؤال ولكني اأقراأ 
لك���م ه���ذه الكلمة من نهج الباغة فه���ي  تبّن جانبًا من 

االإجابة. 
يقول االإمام اأمي املوؤمنن g: »واعلموا اأنكم لن تعرفوا 
الر�س���د حتى تعرف���وا الذي ترك���ه، ولن تاأخ���ذوا مبيثاق 
الكت���اب حتى تعرفوا الذي نق�سه، ول���ن مت�ّسكوا به حتى 
تعرف���وا الذي نبذه. فالتم�سوا ذلك م���ن عند اأهله فاإّنهم 

عي�س العلم وموت اجلهل...« . 
ملعرفة احلّق

ال تق���ل اأن���ا اأ�س���ي يف طريق احل���ّق وال �س���اأن يل بالذين 
يرفع���ون راي���ة الباط���ل، الأن االإمام g يق���ول: كا »لن 
تعرفوا الر�سد حتى تعرفوا الذي تركه« اأي يلزم اأن تعرف 
باأّن فانًا على ح���ّق اأو على باطل حتى تعرف احلّق، واإال 
ل���ن تعرف احلّق. فمن يقول اأنا اأ�سي يف طريق احلّق وال 
اأعرف اأن فانًا على حّق اأو باطل، فهذا مل يعرف احلّق.

فاإن اأنت مل تعرف اأّن معاوية مثًا من اأئمة ال�سال ومن 
االأئم���ة الذين يدعون اإىل النار ف�س���وف تاأخذ دينك منه 
بالطب���ع، فيكون ملهمًا لك، اأّم���ا اإذا كنت تعرف باأنه من 
اأئم���ة ال�سال ف�ستبتعد عنه وتبتعد عن خّطه وال ت�ستلهم 

منه وال ترى قيمة ال لكلمة منه وال موقف. 
اإذن الب���د اأن تعرف���وا من هم اأئمة ال�س���ال لئا تتاأثروا 
بهم ولكيا تاأخذوا دينكم منهم، وهذا معنى قول االإمام 
اأمياملوؤمنن �سام اهلل علي���ه )واعلموا اأنكم لن تعرفوا 

الر�سد حتى تعرفوا اأهله(. 
لوكان هن���اك ولد فا�س���د يف املحّلة فم���اذا تقول لطفلك 
عن���ه؟ قد يقول لك �سخ�س مع���وّج الفهم: ت�سرّت على ولد 

اجليان. 
لكن���ك اإذا ت�س���رّتت عليه ف���اإن ابنك هذا ل���ن تكون لديه 
مناع���ة ويذهب وي�سادق���ه فيف�س���د، اإذًا يل���زم اأن تقول 
البنك اإّن اب���ن اجلار هذا خطي واإنه فا�سد ومف�سد واإّنه 
يدّمر دينك ودنياك. وق���د ياأتي �سخ�س اآخر ويقول لك: 
يل���زم اأن ت�سمت حفاظًا على وح���دة املحّلة وال تقل �سيئًا 
عن هذا عند ابنك. ولكنك ترى اأن م�سلحة ابنك و�سونه 
عن االنحراف بل امل�سلحة العامة اأي�سًا تقت�سي منك اأن 
تخ���ربه باحلقيقة. وهل هناك اأهّم م���ن �سورة الدين يف 
الع���امل؟ اإّن من اأه���ّم م�سادر االإره���اب العقائدية ذلك 
التجا�س���ر على بيت النبي s نف�سه! فمثل هذه املواقف 

متّد االإرهاب مّدًا. 
ال تقول���وا ه���ذه بح���وث تاريخية بل هي بح���وث احلا�سر 
وبحوث امل�ستقبل. ف�»اإنكم لن تعرفوا الر�سد حتى تعرفوا 
ال���ذي تركه« كما ق���ال موالنا اأمي املوؤمن���ن عليه اأف�سل 

ال�ساة وال�سام. 
وق���ال: »ولن تاأخذوا مبيث���اق الكتاب حت���ى تعرفوا الذي 
نق�س���ه«. من الذي نق�س الكتاب؟ م���ن الذي غّي و�سوء 
اأ اأمام امل�سلمن؟ ومن الذي  النب���ي s مع اأنه كان يتو�سّ

غي �ساته؟
من بدع معاوية

قدم معاوية اإىل املدينة ووقف لل�ساة فقال: »اهلل اكرب، 
احلم���د هلل رب العامل���ن...« فح���ذف الب�سمل���ة، وبعدما 
اأكم���ل اعرت�س امل�سلم���ون عليه، قائلن: مل���اذا يا معاوية 

اأن�سيت اأم �سرقت؟ 
قد يقولون: ال ال، التتكلم عن معاوية. فاأقول: من ال يعرف 
حقيقة معاوية ياأخذ من معاوية دينه وُي�سبح عنده كاتب 

الوحي فيحذف الب�سملة اأي�سًا اقتداء به.
 .g ث���م اإّن اإ�سكالك���م هذا اإ�س���كال على اأم���ي املوؤمنن
الطري���ف يف االأم���ر اأن���ه يف اخلطب���ة التي بعده���ا ينتقد 
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ب���كّل  والزب���ي  طلح���ة  االإم���ام 
�سراحة. 

طلح���ة  تنتق���د  ال  يقول���ون: 
والزبي، واأق���ول: اأولي�س االإمام 

علي g انتقدهما؟ 
قب���ل اأّي���ام كان �سخ����س يق���ول 
اإّن الزب���ي �سحاب���ّي كب���ي فا 
بتجريح���ه،  قلوبن���ا  جترح���وا 
فاأق���ول ل���ه: م���اذا نفع���ل واأمي 
املوؤمنن g هو الذي جّرحه. 

اإّن يف الق���راآن الك���رمي هجوم���ًا 
الذعًا وحاّدًا على بع�س �سحابة 
ر�س���ول اهلل s. فف���ي �س���ورة 
تع���اىل  اهلل  يق���ول  االأح���زاب 
يَن  َوالَّذمِ ُق���وَن  امْلَُنافمِ َيُق���وُل  )َواإمِْذ 
���ا َوَعَدَن���ا  َر����سٌ مَّ ���م مَّ همِ يفمِ ُقُلوبمِ
ُ َوَر�ُسوُل���ُه اإمِاّل ُغُروًرا(   فمن  اهللَّ
ه���م  ه���وؤالء املنافق���ون الذي���ن 
قال���وا اإن اهلل خدعن���ا؟ األي�سوا 
م���ن �سحاب���ة ر�س���ول اهلل )اأي 
بع�سه���م  طبع���ًا   � بع�سه���م(؟ 
واإاّل فاأب���و ذر و�سلم���ان ومقداد 
وعثمان ب���ن مظع���ون واأمثالهم 
هوؤالء لهم مقام �سامخ عظيم. 

با�س���م  كامل���ة  �س���ورة  هن���اك 
�س���ورة  وكذل���ك يف  املنافق���ن، 

التوبة ورد ذكر كثي عنهم حتى قالوا اإن بع�س ال�سحابة 
كان���وا يخافون من �سورة التوب���ة ويقولون اإن اهلل ما اأبقى 
اأحدًا من املنافقن يف هذه ال�سورة اإاّل وف�سحه. يقول اهلل 
ْم اإمِىَل َيْوممِ  همِ َفاًقا يفمِ ُقُلوبمِ تعاىل يف �سورة التوبة )َفاأَْعَقَبُهْم نمِ
ُبوَن(. اأي  ا َكاُنوْا َيْكذمِ َ ا اأَْخَلُفوْا اهلّلَ َما َوَعُدوُه َومبمِ َ َيْلَقْوَنُه مبمِ
اإن يف �سحاب���ة النبي منافقن فيهم من اأخلف الوعد مع 
اهلل تع���اىل، واإن يف �سحابة النب���ي ف�سقة، الحظوا �سورة 

َنَباأٍ  ٌق بمِ ي���َن اآَمُنوا اإمِن َجاءُك���ْم َفا�سمِ احلج���رات )َيا اأَيَُّها الَّذمِ
ُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم  بمِ َجَهاَلٍة َفُت�سْ يُبوا َقْوًما بمِ ُنوا اأَن ُت�سمِ َفَتَبيَّ
 s َن( فمن هذا الفا�سق؟ اإنه اأحد �سحابة النبي ممِ َنادمِ

وهو الوليد بن عقبة. 
اإذًا فالذي فتح لهم هذا الباب لي�س علي بن اأبي طالب يف 

اخلطبة ال�سق�سقية واإنا اهلل يف القراآن الكرمي. 
و�سلَّى اهلل على حممد واآله الطاهرين .
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:Kالمرجع الشيرازی

يج��ب إب��راز حقائ��ق 
h مظلوميه الزهراء
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م���ن املوؤ�س���ف اأن هن���اك اأ�سي���اء مهم���ة مل يذكره���ا ومل 
يبّينه���ا اخلطب���اء والروادي���د خال خطبه���م ومراثيهم 
ومدائحهم، فهنالك م�سائ���ل مهمة يجب اأن ُتذكر خال 
املرا�سم التي تقام يف منا�سبات العزاء واملواليد. فيجدر 
���ة بذكرى ا�ست�سه���اد �سيدة ن�ساء  يف اأي���ام العزاء اخلا�سّ
العاملن ال�سيدة فاطمة الزهراء h اأن ُتذكر تلك امل�سائل 
التي تخ�ّس م�سائب ال�سديقة الطاهرة h، واملوجودة 
يف الرواي���ات، والت���ي تف�سح عن مظلومية ه���ذه ال�سيدة 
العظيم���ة، كما يتع���ّن على اأ�سحاب املراث���ي واملدائح اأن 
ينّظم���وا االأ�سع���ار على نحو تب���ّن طبيعة االأه���داف التي 
حتّمل���ت الأجله���ا ال�سي���دة الزه���راء h كل ذل���ك االأذى 
والظل���م، ومن ثم ق�سية ا�ست�سهادها، و�سائر االأمور التي 
قد ت�سمنتها اخلطبة املباركة ل�سيدة ن�ساء العاملن، حيث 
تبّن h الهدف الذي قا�ست يف �سبيله كل ذلك التجا�سر 

ح ذلك للعامل  والظلم.. وعلينا نحن اأن نو�سّ
يف عاملن���ا الي���وم جند اأن كل م���ن يعرّب ع���ن راأي اأو يقود 
ثورة ونحو ذلك، اإنا يفعل ذلك مل�سلحته ال�سخ�سية، اأو 

 h مل�سلحة بني قومه، يف حن جند اأن ال�سيدة الزهراء
واأئم���ة اأهل البيت �سام اهلل عليه���م قد حتّملوا كل ذلك 
االأذى والظلم والتجا�سر الأجلن���ا فقط، وهذا االأمر لي�س 
ل���ه مثيل يف الدنيا.. وهذا املو�سوع يجب اأن ُيطرح باأدلته 

الوا�سحة على �سائر �سعوب العامل .
ورد يف بع����س الروايات ال�سريف���ة اأن ال�سيطان هّز ذيله، 
فدّمر ثل���ث جنوم الكون. وورد اأي�س���ًا اأن يف هذه العبارة 
 ،)h اإ�س���ارة اىل حادث���ة ال���دار )دار ال�سي���دة الزهراء
فذي���ل ال�سيط���ان يرمز اإىل الركلة على ب���اب الدار، التي 
اأّدت اإىل ك�س���ر �سل���ع الزه���راء h واإ�سق���اط جنينه���ا 
املح�سن �سام اهلل علي���ه، فا�ست�سهاد حم�سن �سام اهلل 
عليه يعدل ا�ست�سهاد ثلث �سادات العامل الذين هم مبثابة 
جن���وم. فقّدروا م���ن خال ذلك الفع���ل ال�سنيع والباعث 
عل���ى اخلجل، حج���م ال�سربة الت���ي تلّقاه���ا ال�سيعة، بل 
الع���امل، ومقدار اخلي والربكة الت���ي اأفناها ذلك العمل 
االإجرامي.. فيجب اإبراز هذه احلقائق وتو�سيحها للعامل 

من خال ال�سعر واخلطابة.
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