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 محاضرتان للعلمين المرجعين الدينيين 

 الميرزا جواد التبريزي و الوحيد الخراساني

 92 سلسلة قطاف مناسبات الموسم الفاطمي      
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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 مدخل فاطمي:

في مطلع شهر جمادى األخرى نكون على أعتاب إحدى األقوال 

 لذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم، وهي:

 في الثالث منه

وهو يوم تضجج األرججاء فجي الجمجدن الجعجلجمجيجة والجمجقجدسجة قجم 

ومشججهججد وأصججفججهججان وشججيججراز ولججيججرهججا بججمججواكجج  الججعججزاء الججتججي 

 يتقدمها الفقهاء وأعالم الحوزات العلمية

ومن األول حتى العاشر من الشهر يجتجم إحجيجاء مجراسجيجم بجاسجم 

 )العشرة الفاطمية الثالثة(

لذا قررنا في هذه السلسجلجة الجخجاصجة بجج)بجرنجامجج هجالل فجاطجمجيجة 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفجد الجمجعجرفجي لجلجقجضجيجة 

الفاطمية والمناسبات التي تجتجخجلجلجهجا الجفجتجرة الجتجي يجتجم إحجيجاء 

)الموسجم الجفجاطجمجي( بشجكجل سجنجوي خجاللجهجا، ضجمجن إصجداره لج

)سلسلة( تحتوي على )أبحاث معجرفجيجة( تجخجتجزل الجر يجة حجول كجل 

مناسبة من مناسبات تلك الحقبة الزمنية بحيث يخجتج جر الجطجريج  

على القارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته، تجخج جيج  

 حلقات حول هذه المناسبة.. 01

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

العمليةالجزء الرابعس مباحث االستلنابالجزء الخامسس التعا ل رالترا يح د اال تها  

د  2د فيك 1د ا نساى االلهية في المسائب العقائيمة 4د اعتقا اتنا 9رالتقلييج د العقائيس

د ىسالة مختلرة في النلسص  5ن ي السهس ع  النبي  صلى الله عليه رآله 

د ىسالة مختلرة في لبس  6اللنينة على امامة ا ئمة اإلثني عشر  عليهم السالم 

د تنزمه  1د عبقات رالئية 4د ظالمات فاطمة الزهراء  سالم الله عليها  0السسا 

 د الشعائر النسينية 96ا نبياء

هد ر ف  مسم اإلىبعاءإ بعي أو  9240 سنة شسال 44رافته المنية في مسم اإلثني  في 

ع  ثمانه
ّ
 شي
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 المناضرة الثانيةس

 المر ع اليمني السحيي الخراساني

ميمنة مشهي.  ىس المقديمدات  في هد 9111 معاصرإ رلي في عام مر ع  مني هس

الددعددرادإ ر ىس  حددس ة مشددهددي الددعددلددمدديددةإ ثددم هددا ددر إلددى رمددعددظددم الددعددلددسم فددي

الباى م إ رحلب عدلدى  السيي الخسئي حتى أصبح أحي طلبة حس ة النج  ا شرف في

اال تها إ ثم عا  إلى مشهي رانشغب بالتيىمس رإلقاء المناضراتإ ثم انتدقدب   ى ة

 حس ة قم العلمية. في رال قه ا صسل رانشغب بتيىمس ميمنة قم إلى

إ فقي أ ا ه السيي  النسهنمري  أثر لقاء  رو 44رله م  العمر   اال تها  نال
ً
  عاما

هدإ تخلله حساى رمباحثدة مدعدمدقدة اندتدهدا إلدى قدنداعدة تدامدة مد   9160 بينهما عام

م عدلديده
ُ
 الشيخ بلغ الد دقداهدة راال دتدهدا  رحدر

ّ
ى بد لد   السيي بأو

ّ
الدتدقدلديديإ رقدي حدر

ظي الشيخ السحيي بإ ا ات ا تها  أخرو.]
ُ
كمدا  [91شها ة أىسلها إلى الشيخإ كما ح

. با علمية هناك م  شهي له
ً
 أمضا

 م  كتبه رمؤل اته المطبسعةس

رالعمرةإ ندخدبدة الدندالم فدي  الن  منهاج اللالني   العبا ات رالمعامالت إ مناس 

 عاء عرفةإ خالصة ا صسلإ الدندسى ا رل الدرسدسل  اللالةإ شرح معرفة اإلمامإ أسراى

 ا عظم

رم  الدمدؤلد دات الدتدي 

 لم تطبع بعيس 

شددرائددع اإلسددالمإ  شددرح

الدند دامدةإ  حاشية عدلدى

المناسبإ  حاشية على

الددعددررة  حدداشدديددة عددلددى

الددددسثددددقددددىإ حدددداشدددديددددة 

 رسيلة النجاة. على
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 مناضرة الشيخ التبرمزي

 

نص تر مة خطاب سماحة آمة الله العظمى المير ا  سا  التبدرمدزي فدي  ىس خداىج 

هدد بدخدلدسص شدهدا ة الدزهدراء  عدلديدهدا  9294 دمدا و ا رلدى  94ال قه صباح مسم 

ي .
ّ
 السالم  راإلنناى على تشني  بعض المضل

ني سأتعرض  مدر أصدبدح مدندب ابدتدالء 
ّ
... رعنيما بلغ بنا النالم إلى ه ا المسضع فإن

ى أو التآل  رالمماشدة مدع 
ّ
في  ماننا ه اإ فالبعض مظ  راآلخر متعمي في أو ملس

العامة د رهم مسلمسو رإخساننا في اليم إ رمجب أو نعتبر حقسقهدم رأمدسالدهدم 

 رالدبدعدض  -منترمة 
ً
معني ىفع اليي ع  عقائي الشيعة. رلدقدي سدعدى الدبدعدض  دهدال

اآلخر ع  عانى أصناب ا ئمة  عليهمالسدالم  رعدلدمدا ندا الدمدلداعدب الدجدمدة طدسال 

ا  منة للن اظ عليهاإ رهي أساس التشيع. إو هؤالء منرفسو أرلئ  الشباب ال م  

ال اطالع لهم رال فنص ليمهم في حقائل الدمدسدائدب الديمدنديدة رتداىمدخ اإلسدالم رال 

معرفة ليمهم بالمباني را سس التي مجب أو تدؤخد  مدندهدا الدمدطدالدب رالدعدقدائدي 

 النقة.

ي  متنيثسو بأمسى لمجر  أو مستسيغها رمتدقدبدلدهدا أرلدئد  الشدبداب 
ّ
إو هؤالء المضل

 م  أو مبينسا النقائل ليتعلم منها شبداب الشديدعدة  فدإندهدم 
ً
 غير المطلعي إ ربيال

 منرفسو شباب الشيعة أن سهم!! .

إو طرمقة تررم  م هب الشيعة كانا قائمة على بيداو الدندقدائدل رفدي كدب فدرصدة 

مناسبة باللساو اللي   ربا سلسب ا مثب إ أما في المساضع الدتدي ال تدندسو كد لد  

 مد  أو 
ً
فإو السا ب هس اإلمسداك رالدتدندر  عد  الدتدندي . رهدؤالء  الدمدضدلدسو  بديال

 عد  حديدرتدهدم 
ً
مسصلسا عقائي الشيعة رمبيدندسا أ لدتدهدا رمدياىكدهدا فدإندهدم دد رفضدال

 الشخلية في عقائي الشيعة د ملقسو هؤالء الناس المساكي  في الضاللة.

إ فدلدس كداو  ي شدخدص رصديدة مدا 
ً
إو قضية التشيع رما مقسله الشيعة راضنة  يا

 فإو رصية  ىسسل الله  ص  بات اد ال رمقي  هيس  إني تاىك فينم الثقلديد  كدتداب 

الله رعترتيإ ل  م ترقا حتى مر ا علي النسض إ رنن  نأخ  فيما مر ع إلى اإلسدالم 

 م  ا ئمة  عليهم السالم .

رم  ا  لة القاطعة للشيعة التي ال مجال للخيشة فيها رال ممن  أو مدقدع فديدهدا 

الجهب رعمى البليرة د لم  كانا له بليرة! د هس ما متعلل ب اطمة الزهراء  عليهدا 

السالم إ ف اطمة الزهراء  عدلديدهدا السدالم  كداو مدندزل بدعدي ىسدسل الدلده  ص  عدلدى 

فاطمة الزهراء  عليها السالم إ ركاو منيثها بما سيجري على ذىمتهاإ ركداو عدلدي 

 [.9ب  أبي طالب  عليه السالم  منتب ذل ]
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رلقي أكثر ىسسل الله  ص  م  السصية بابنتهإ رلن  ه ه البنا تسفيدا بدعدي خدمدسدة 

 م  رفاة أبيهاإ ر فنسها في الليبإ رغسلسها في اللديدب  مدتدعدالدى 
ً
رسبعي  مسما

صست البناء في المسجي ا عظم  فماذا حي  الزهراء  عليهدا السدالم إ فدمدا الد ي 

 حي  بنيث  فنا في الليب رأخ ي قبرها؟!

إو ه ا آمة للجميعإ فقي تم على أساس الننمةإ ف اطمة الزهراء  عليهدا السدالم  

أرصا ب ل  في رصيتها رعمدب الدمدسلدى أمديدر الدمدؤمدنديد   عدلديده السدالم  بدتدلد  

السصية بن افيرهاإ رهد ا  الدعدمدب إندمدا كداو لدغدرض  إقدامدة الدندجدة عدلدى ا  ديدال 

؟
ً
 الالحقة لني ت نر في ذل إ رلماذا كاو قبرها مخ يا

فالنليني منقب ىرامة صنينة ع  اإلمام مسسدى بد   دعد در  عدلديده السدالم  بدثدال  

رسائط فقطإ فقي ىرو عد  مدندمدي بد  مدنديدى الدعدطداىإ عد  الدعدمدركدي بد  عدلدي 

البسفنيإ ع  علي ب   ع ر أخ اإلمامإ ع  اإلمام مسسى ب   ع ر  عليه السالم س 

مقة شهيية ]
ّ
مقة شهيية  بناء النضسى .4 إو فاطمة صي

ّ
 [. إنها صي

إو الزهراء  عليها السالم  كانا تبي  مدقدام عدلدي بد  أبدي طدالدب  عدلديده السدالم إ 

ركانا تقسل إو بعلي  اهي رقيم الخديمدات الدجدلديدلدة لدخدسدالمإ رأخدبدرت أو الدندل 

 معهإ  إني تاىك فينم الثقلي  كتاب الله رعترتيإ رل  م ترقا .

مقة شهييةإ رال حظسا تل  الررامة التدي ىراهدا 
ّ
إو فاطمة  عليها السالم  كانا صي

ر اء فيها أو مسالنا أمير المؤمني   عليه السالم  عنيما  ف  فداطدمدة  [1النليني]

ل ر هه ننس قبر ىسسل الدلده  ص  رقدالس  قدّب مدا ىسدسل 
ّ
الزهراء  عليها السالم  حس

الله ع  ص يت  صبري إ  أصسات البناء  فعلي ب  أبي طالب  عدلديده السدالم  الد ي 

 رعشرم  سنةإ رهس ال ي قالس  صبرت رفي العي  قد و رفدي الدندلدل 
ً
صبر خمسا

شجى إ رهس ال ي صبر في الدقدتدال رالدجدهدا إ مدقدسل بدعدي رفداة فداطدمدة الدزهدراء 

 عليها السالم س  قب مدا ىسدسل الدلده صدبدري ! ثدم مدقدسل فدي ند دس هد ه الدررامدةس 

 
ً
 رستنبئ  ابنت  بتظافر أمت  على هضمها   اىتد داع أصدسات الدبدنداء  الدتد دتدسا  ديديا

إلى ما سأقسلإ لقي فسررا الهضم بالظلمإ رالهضم في أصدلده بدمدعدندى الدندقدصإ 

 م  شخص فه ا ظلم لهإ رالنقص تاىة مر  على النل فيقال 
ً
رعنيما منقلسو شيئا

هضمها حقها كما في غلب فيكإ الإ  رلن  الهضم هنا لم من  ك ل   فقي أسدندي 

الهضم هنا إلى ن س الزهراء  عليها السالم إ فإذا ضممندا هد ا إلدى قدسل رلديهدا 

مقة شهيية  فماذا ستنسو النتيجة؟
ّ
 مسسى ب   ع ر  عليه السالم   فامة صي

رلن  ظهر أشخاص ربعضهم معممسو رمنتسدبدسو لدلدسدا اتإ  ذىمدة الدندبدي  ص   

فهؤالء مننررو  شها ة الزهراء  عليها السالم   معندي مدندندررو قدسل مدسسدى بد  

هسا غيركم!
ّ
مقة شهيمةإ فاح ىرا رنب

ّ
  ع ر  عليه السالم  م  أنها صي

 7صفحة 
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إنهم في ه ه الندس ة الدعدلدمديدة  -رإو شاء الله ال منسو ا مر ك ل   -رقي سمعا 

 بداسدم شدهديدي عدظديدم رأو مديعدس ذلد  الشدخدص الضدال 
ً
مرميرو أو معقيرا مجلسا

المضب ليخطب في تل  الجلسةإ رنسأل الله أو ال مدتدم ا مدر بدهد ا الدندندسإ فدهد ه 

النس ة هي ىك  التشيعإ رالنس ة هي المنل ة بن ظ التشيعإ رهدؤالء الد مد  هدم 

على ه ه النال  م  الضالل  مجب أو ال متخ  معهم هد ا الدندسع مد  الدتدعدامدب فدي 

 لدهدم عدلدى حسد  حدالدهإ 
ً
ه ه النس ة بنيث منعنس ا مر عني الشباب رمنسو  لديدال

رمقال إو مثب ه ا الشخص ذهب إلى النس ة ركانا له  اللة راحترام في مدجدلدس 

اب  آمة الله اإلمام الخميني  ىضساو الله تعالى عليه إ فقدي  دعدلدسا ذلد  الشدهديدي 

العظيم  السيي ملطد دى الدخدمديدندي  قدمديدص عدثدمداو رهدس الد ي خديم اإلسدالم 

 
ً
 رمؤتدمدرا

ً
رالشيعة ره ا البليإ إنهم مرميرو أو معقيرا باسم ه ا الشهيي مجلسا

 ليأتي مثب هؤالء ا شخاص  المضلي   رمناضررا.

 إ فدهدؤالء 
ً
 ر قديدندا

ً
إنني أقسل رالله شاهي على ما أقسل إو قدلدسبدندا مدمدتدلدئدة  مدا

م سيرو عقائي الشبابإ رالرسائب التي تلب إلينا م  الخاىج  علتدندا فدي حديدرة مد  

ا مر. إو التررم   رلئ  فيه إشنال شرعي رغديدر  دائدز إال أو مدعدس  هد ا الشدخدص 

إ رال عديدب فدي ذلد  فداإلنسداو غديدر 
ً
رمقسل إو ما قدلدتده مد  الدندالم كداو اشدتدبداهدا

 على حاله فال.
ً
إ رلننه ما  ام باقيا

ً
 كبيرا

ً
 لنا رشخلا

ً
 معلسمإ رحينها سينسو أخا

لقي قلنا إننا نرمي االتندا  رلدند  لديدس بدالشدندب الد ي ندند ف فديده عدقدائدي الشديدعدة 

رنبطلهاإ كال فنن  ال نرمي االتنا  به ا الندندسإ رإو إمدام الدزمداو  عدجدب الدلده فدر ده 

الشرم   متألم قلبه م  ذل   هد ا الشدندب مد  الدسحدية إ رإو مدا نلدبدسا إلديده هدس 

 التآل .

دغ اإلنسداو فديده هدس 
ّ
رلقي ذكرنا في أرل حيمثنا إو ا سدلدسب الد ي مدندبدغدي أو مدبدل

 ا سلسب ا مثب   ر ا لهم بالتي هي أحس  إ رهد ا ا سدلدسب رالدخدطداب شدامدب 

 ع  إخساننا في اليم . إو أكثر هؤالء الدمدخدالد ديد  قداصدرروإ رهدؤالء ال 
ً
للن اى فضال

 للدتدبدلديدغ 
ً
مع بسو مسم القيامة  و أكثرهم ال معلمسو  النقيقة إ رلقي سافرت كثيرا

س مدا هدس 
ً
إلى شمال العراد حيث ممتزج السنة ربالشيدعدةإ رذات مدسم سدألدا سدنديدا

م هب ؟ فأ ابس حن يإ قلا لهس هدب إو اسدم أبدي حدنديد دة مد كدسى فدي الدقدرآو؟ 

فقالس بالطبع! رمجب أو م كر اسمده فدي الدقدرآوإ رهدب مدعدقدب أو ال مدندسو اسدمده 

نسه ب ل   فليد مقسلتهدم إ 
ّ
! رلم من  معلم بنقيقة ا مرإ ركانسا قي لق

ً
مس س ا

فهؤالء مع رىروإ رأنا ال أقسل إو هؤالء القاصرم  ميخلسو  هنمإ رهؤالء إخسانناإ 

إ ررظدديد دتدنددا فدي  مدداو الدهدينددة 
ً
دررو هدم أخدسة لدنددا أمضدا

ّ
ركد لد  اآلخددررو الدمدقددل

 مياىاتهم ال أو نرفع اليي رنتنارل ع  عقائينا. هي

 إو أساس اليم  قائم على التبليغإ رهس اليرى ال ي تضطلعسو بهإ رعلينم أو 
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تسصلسا ه ه ا مسى التي ذكرناها إلى الدنداسإ رأو تدظدهدررا الدندزو عدلدى فداطدمدة 

الزهراء  عليها السالم  التي ملا ف رفاتها مسم غيإ رأو تد كدررا ملدائدبدهدا  ندهدا 

ت كر بيننا رفي مدجدالسدندا الدخداصدةإ فدالدمدسالدسو صد دتدهدم أندهدم  مدندزندسو لدندزندندا 

 رم رحسو ل رحنا .

 ع  ىرامة النليني فدإو أمديدر الدمدؤمدنديد   عدلديده السدالم  خدطداب 
ً
ركما ذكرنا سابقا

 ىسسل الله  ص  بعي  ف  فاطمة  عليها السالم .

 عما أصدابدهدا مد  هد ه ا مدةإ 
ً
ها السؤالإ راستخبرها النال  أي اسألها كثيرا

ّ
 فأح 

 إ فقي أضمرت في قلبا الدندثديدر 
ً
 فنم م  غليب معتل  بليىها لم تجي إلى بثه سبيال

 لني تتني  بغللهاإ رمعلم م  ه ا أنده 
ً
م  الملائب رلم تجي في الينيا مسضعا

كاو في قلبها بعض الملائب التي لم ت كرها حدتدى لدعدلدي  عدلديده السدالم   بدنداء 

 الناضرم  .

أقسم على الله بعزته ر الله أو مهيمنا رإماكم  رما كدندا لدندهدتديي لدسال أو هدياندا 

الله إ إو ه ه أبساب أهب البيا  عليهم السالم  التي أظهرها الله لناإ فلس لم مدند  

لط  الله رىحمته لم نن  لننظى به ه الهديامدةإ راعدلدمدسا أو أهدب الدبديدا الد مد  

القسا ه ه الملائب في ه ه الينيا فل  مضيع أ رهم عني اللهإ أما ما تعقدي ا مدة 

 المؤمنة  آمالها عليه للنلدسل عدلدى شد داعدة ىسدسل الدلده  ص  رخداصدة فداطدمدة 

الزهراء  عليها السالم  فهس ه ا البناء ره ه المجالسإ فهد ه أسدبداب الشد داعدةإ 

فإذا خاطبا فاطمة الزهراء  عليها السالم  الله سبدندانده رتدعدالدى مدسم الدمدندشدرإ 

 رهس مبني على أرال يإ  اىت اع أصسات البناء  فالدلده ال 
ً
رقالاس إو ه ا قضى عمرا

مر  رال ملغي ش اعتهاإ رمجب أو نغتنم أسباب النعمة التي في أميمنا لني تبدقدى 

 في أميمنا إلى الختام إو شاء الله تعالى.

رأسأل الله أو مسفقنم ر ميع المؤمني  للعمب رالتمس  بدأهدب الدبديدا  عدلديدهدم 

السالم إ رنسأله أو مهيي م  مقبب الهيامة م  هؤالء ا شخداص الد مد  مدمدشدسو 

على ه ا الطرمل  الضالل رإندنداى شدهدا ة الدزهدراء  سدساء عد  عدلدم أر  دهدبإ أمدا 

اآلخررو  ال م  ال مقبلسو الهيامة  فالله تعالى هس ا عراف بما فديده اللدالح فديدمدا 

 سي عله معهم.

 رالنمي لله ىب العالمي 

_________________ 

 .5إ ح 429إ ص 9النافيس ج  ]9[

 .4إ ح 254إ ص 9النافيس ج  [4]

 .1إ باب مسلي الزهراء  عليها السالم إ ح 254إ ص 9النافيس ج  [1]
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 مناضرة الشيخ السحيي

نص تر مة خطاب سماحة آمة الله العظمى الشيخ حسي  السحيي الدخدراسداندي فدي 

هدد رل مدندزلدة الدزهدراء  9294 دمدا و ا رلدى  94 ىس خاىج أصسل ال قه صباح مسم 

  عليها السالم  راإلنناى على تشني  بعض المضلي .

 بمناسبة مسم غي فإنني سأتطرد لررامة مشتملة على خلسصيتي س

صنة السنيإ فالررامة صنينة السنيإ رىراة النيمث همس أحي ب  مدندمدي بد   ا رلىس

عيسىإ ع  النس  ب  منبسبإ ع  معارمة ب  رهبإ رم  الناحية ال نية فإو سدندي 

الررامة مشتمب عدلدى قدلدة الدسسدائدط إلدى اإلمدام  عدلديده السدالم إ رفديدمدا مدرتدبدط 

بالسثسد بالليرى فإو احتمال عيم اللديرى ربدندسداب االحدتدمداالت الدرمداضديدة مدندسو 

إ ه ا مع أو السني مشتمب على أحي أصناب اإل ماع  النس  ب  منبسب .
ً
 ضعي ا

سأل اإلمام ع  شخلي إ أحيهما ىار  الثانيةس
ُ
فقه مت  الررامةإ ف ي ه ه الررامة م

للنيمث له فقهإ رمقابله م  ليس له ىرامةإ ركاو  ساب اإلمام  علديده السدالم  عد  

ه ا السؤال أو ىارمة النيمث المت قده فدي الديمد  أفضدب مد  ألد  عدابدي لديدس لده 

 
ً
ىرامةإ ربعي ال راغ ع  مرحلة صنة السني فإو فقه رفهم ن س ه ا الدنديمدث أمضدا

 منتاج إلى  قة النظر.

 مد  
ً
فاإلمام  عليه السالم  عب المسضسع لمنمسل ا فضلية م  ألد  عدابدي مدركدبدا

إ رأما ما هس الدمدقدلدس  مد  الدعدبدا ة 
ً
ب عليه عابيا

ّ
 أو منسو الم ض

ً
 زأم إ رالبي أرال

ف ل  بنث عميلإ فما هس الني ال ي مجب أو مبلغه ال ر  لني ملح أو مطلل عليه 

إ 
ً
عنساو العابي؟ فلس رصب عي  مثب ه ا العابي إلى ا ل  فإو ا لد  ملديدر مد دضدسال

 فدي 
ً
أما ا فضب فهس م  ا تمع فيه أمراو رعنساناوإ أحيهما أو مدندسو مدتد دقدهدا

 اليم إ رالثاني أو منسو ىارمة للنيمث.

 ملزمه مجاله راسعإ فما هي الشرائط التي مجب 
ً
رالبنث في ه م  العنساني  أمضا

 لدلدندديمدثإ رمددا هددي 
ً
تدسفدرهددا لدنددي مدتددعدندسو  ملديد عددلدى  الشدخدص بدندسندده ىارمدا

إ ذلد  الدتد دقده الد ي 
ً
الخلسصيات التي ملزم ر س ها لني منسو الشخص متد دقدهدا

منسو ظرفه اليم إ فمثب ه ا الر ب ملب إلى مدقدام بدنديدث مدندسو أفضدب مد  ألد  

عابيإ ذل  ا ل  ال ي مسدتدندل أو مدطدلدل عدلديده فدي ىأي اإلمدام اللدا د  عدلديده 

السالم  عنساو العابي.  نص الررامدة كدمدا ىراهدا اللد داىإ عد  أحدمدي بد  مدندمديإ عد  

النس  ب  منبسبإ ع  معارمة ب  رهبإ قالس  سألا ابا عبي الله  عليه السالم  ع  

ى لي  أحيهما فقيه ىارمة لدلدنديمدثإ راآلخدر عدابدي لديدس لده مدثدب ىرامدتدهإ فدقدال ك 

 [.9الرارمة للنيمث المت قه في اليم  أفضب م  أل  عابي ال فقه له رال ىرامة ]

 رالسر في ذل  أو  ميع اآلالم ر  الملائب  منشؤها الس اهةإ رعالج  ميع 
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ا مراض هس ال قاهةإ رلس أو اإلنساو رصب للس اهة رلدس كداو ذلد  اإلنسداو تدندا 

عمامة رذا لنية عرمضة كثةإ فإنه سديدرو فداطدمدة الدزهدراء  عدلديدهدا السدالم  مدثدب 

 للنيب م  قبب بقية النساءإ فدهدي 
ً
 رفي مستسو  مرأة عا مة رمرو مقامها قابال

إمرة رلننها ىبة بيا مثالية! رهي امرأة نمسذ ية في القيام بالسظائ  النسدسمدة 

 في العبا ات رالسظائ إ  اءت رماتا رقضي ا مر!

أما لس رصب اإلنساو إلى حي ال قاهة فسيرو حيدندهدا أو فداطدمدة الدزهدراء  عدلديدهدا 

 مد  
ً
السالم  ليسا امرأةإ بب لس أىا  أو معبر عدندهدا فدالبدي أو مدندسو تدعدبديدره مدركدبدا

كلمتي  لني تستطيع تل  النلمتاو الننامة عندهداإ رتدلد  الدندلدمدتداو هدمدا  اإلنسديدة 

 رالنسىاء .

فلس رصب اإلنساو إلى حي رمستسو ال قاهة فإو المسألة ستلب إلى هد ا الدنديإ 

رتنتهي إلى ه ه النقيقة رهي أنها ليسا امرأةإ بدب هدي الدمدرأة الدتدي عدنديمدا 

عرج النبي  ص  ليلة المعراج إلى العالم ا علىإ رعنيما فدتدندس بداب الدجدندة لدلدندبدي 

الخاتم  ص  ىأو أنه كتب على ذل  البابس  ال إله إال اللهإ مدندمدي ىسدسل الدلدهإ عدلدي 

 في 
ً
حب اللهإ رالنس  رالنسي  ص سة اللهإ فاطمة خيرة الله . رليس ه ا م كسىا

 كتب الشيعة فقطإ بب أو أعياو السنة رالشيعة قي ات قا كلمتهم على ذل .

رال قيه معرف ما تعنيه ه ه الجمبإ رلماذا مجب أو م تح باب الجنة به ه النلدمدات 

المعير ةإ رما هي الننتة رالسر في أو افتتاح المطلدب مدندسو بدد  ال إلده إال الدلده  

رباسم الله رانتها ه رختمه باسم فاطمة الزهراءإ رهنا م ترد الني ال داصدب بديد  

ال قاهة رالس اهةإ رال قه في اليم  هس أو معرف م  هي فداطدمدةإ رمدا الد ي 

فعلته فاطمة الزهراء؟ رلن  اإلنساو ال ي معيش في ه ا اليسم المزال غديدر بدالدغ 

مقة النبرو مس س 
ّ
فسد    رغير ميىك للنقيقة إ رهس سيبلغ عنيما معرف أو اللي

أو معبر عنه رأو مسص إ رأو أي عباىة مهما بلغا م  اليقة سدتدندسو قداصدرة مد  

ديدا 
ّ
دمدا سدم

ّ
ه  إن

ّ
 هة المسا نة مع الساقع ربياو النقيقةإ رحينئ  سي هم رميك أن

 الخلل فطمسا ع  معرفتها ]
ّ
 [.4فاطمة  و

رنن  سن كر اليسم ىرامة راحية فقط بنسب ما مقتضيه النال رالمقامإ رذل   و 

 ررظي ة كب فر  مننم في برهة الضالل النالديدةإ 
ً
م  أر ب السا بات علينم  ميعا

التي رقع فيها تضييع حقسد أحل أىباب النقسد م  قبب اللده تدعدالدىإ أو تدبد لدسا 

قلاىو  هيكم م  الناحية ال نرمدةإ رأو تدندسندسا عدلدمداء مدقدتديىمد إ رأو تلدبدندسا 

فقهاء في اليم  رمبانيه رأئمتهإ رأو تنق را الناس رتنجسهم م  هد ه الضدالالت 

النا مة على أثر فتنة بعض المتلبسي  بالعمامة المؤميم  م  قبب ممدالد  الدند در 

في مقام اإلخالل بأصسل الم هب رمبانيه رأسسهإ رذل  باستخيام حدربدة الدعدلدم 

 راالستيالل ال ي مخضع له كب م نر غير متعنا في قبال النل.
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ره ه الررامة التي سنتعرض لهاإ لها   رى في مدياىك الدعدامدة سدساء فدي كدتدب 

الت سير أر النيمث أر التاىمخإ أما في كتب الت سير فقي نقلها السيسطي في اليى 

المنثسىإ رفي كتب الدنديمدث ىراهدا الدنداكدم الدنديدشدابدسىي فدي الدمدسدتديىكإ رفدي 

 [.1الملا ى التاىمخية ذكرها الخطيب البغيا ي في تاىمخ بغيا ]

رلن  كب ه ا غير مهم عنيناإ بب المهم هس ه ه الررامة صنينة السدنديإ فدجدمديدع 

ى ال الررامة رإلى اإلمام اللا د  عليه السالم  مم  معتمي عليهم دد بدال إشدندال د 

في ال تسو في مهدمدات ا حدندام الشدرعديدة.  رهدي مدا ىراه عدلدي بد  إبدراهديدم 

القمي في ت سيرهإ ع  أبيهإ ع  النس  ب  منبدسبإ عد  عدلدي بد  ىئدابإ عد  أبدي 

 [.2عبييةإ ع  أبي عبي الله عليه السالم ]

رخالصة المطلب هس أو النبي  ص  رفي الليلة التي عر سا به إلى الدمدا ا عدلدى د 

رمعراج النبي إلى الملنست ا على متعي  كما ثبا في مدندلده دد قدالس إو  دبدرائديدب 

 عليه السالم  أتى بي عني شجرةإ رفي ملا ى العامة كاو تعبديدر الدندبدي  ص  عد  

تل  الشجرةس إني لم أىو أ مب رأحس  م  تل  الشجرةإ رلم اى ابيض مد  رىقدهداإ 

 فما هي تل  الشجرة؟ [5رال أطيب م  ثمرها]

إنها شجرة أطلل عليها القرآو كلمة  طسبى إ رطسبى ملديى مد  طداب عدلدى ر و 

بشرو رعقبىإ ره ا المليى حمب على ه ه ال اتإ رالررامات حدسل هد ه الشدجدرة 

 م  النثرة بنيث نستغني ع  البنث فيها سساء م   هة السني أر الياللة.

رطسبى لها خلسصيات م كسىة في ملا ى العامة رالخاصةإ فدجد ى هد ه الشدجدرة 

[إ 6مستقر في بيا النبي الخاتم  ص إ رهي شجرة غرسها سبنانه رتعالدى بديديه]

 في كب كملة منها.
ً
 رفقه النيمث منسو في ه ه النلماتإ فيققسا  ييا

فغاىس الشجرة هس الله مباشرةإ ر برائيب رمينائيب رإسدرافديدب ال  رى لدهدم هدنداإ 

أما منب الغرس فهس بيا أرل شخص في الس س إ فهد ه الشدجدرة قدي  ىعدا فدي 

ه ا البياإ رأصب ماء ه ه الشجرة م  ثالثة عيسو تجري تنتهاإ رهدي السدلدسدبديدب 

 [.0رالتسنيم رالمعي إ ره ه العيسو ىرا ها]

رأما أغلاو ه ه الشجرة فهي متيلية في  ميع قلسى الجنةإ رالبي لدلدياخدب فدي 

 [.4قلسىها أو مأخ  ما تشتهيه ا ن س م  ه ه ا غلاو]

رلقي أتسا بالنبي  ص  في تل  الليلة  ليلة المعدراج  عدندي هد ه الشدجدرةإ رقدطد دسا 

ثمرهاإ رنارلسهإ فماذا كاو أثرها؟ الررامة تقسل إو النبي  ص  كاو منثدر مد  تدقدبديدب 

فاطمة  عليها السالم إ رتقبيب ا ب البنه رابنته أمر اعتيا يإ إال أو هد ا الدتدقدبديدب 

قي خرج ع  الني المألسفإ مما هي  عائشة رأثاىهاإ في  سابهاس  إنه عنيمدا أسدري 

بي في تل  الليلة أخ ني  برائيب إلى  ساى تل  الشجرةإ رنارلدندي ثدمدرة قدطد دهدا 

 منهاإ فتنسلا تل  الثمرة إلى ماء في صلبيإ رم  ذل  الماء انعقيت نط ة 
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 الزهراء  عليها السالم  فنلما قبلتها شمما ىائنة شجرة طسبى .

رهنا مسط  ظهسى ال قاهةإ فال قيه هس ال ي مجب أو مدعدرف االىتدبداض الضدررىي 

بديد  الدبديو رالدررحإ رقدي بدندث الشديدخ الدرئديدس ابد  سديدندا رالدخدسا دة نلديدر الديمدد  

الطسسي رقطب اليم  الشيرا ي رإلى حي ما فخر اليم  الرا ي في ه ه المسألة 

بالمستسو االبتيائيإ رتطرقدسا إلدى ندسعديدة االىتدبداض بديد  الدبديو رالدند دس رتدأثديدر 

الن س في البيو رتأثر البيو بالن س رك ل  بالعنسإ رهندا تد دتدح ندافد ة مدعدرفدة 

ى إلنساو أو تنسو نط ته الجسمانية 
ّ
النقيقة ل قهاء رعلماء البشرإ فلس أنه قي قي

و ذلد  
ّ
منعقية رمأخسذة م  ثمرة شجرة طسبىإ فما هدس الدمدقديى رالدمدرا  لدتدندس

مته[ فإنه لد  
ّ
الجسم؟ رما لم متنسو ذل  البيو رلم ملب إلى حي استساه ]فإذا سس

[إ رتل  الررح هدي ىرح مدندتدب الدلده بد اتده 1ملب اليرى إلى ]ن خا فيه م  ىرحي[]

اسمها على باب الجنة  فاطمدة خديدرة الدلده إ رمد  مدندسو هد ا راقدع بدينده فدنديد  

ستنسو ىرحه؟ فما هي الررح المتناسبة لمثب ه ا الجسم؟ رما هس المستقر فدي 

 تل  الررح؟ رما المقلي رالغامة؟

إو النظام د في ه ا العالم د قائم على نظام الننمةإ فهناك حنيم مدقدسم بدإ اىة 

كب ه ه المنظسمة غير المنير ة فدي حدس اإلنسداو ]رال تدأخد ه سدندة رال ندسم[إ 

رهس ميمر كب عالم الدمدا ة الد ي ذكدر الدندنديدم السدبدزراىي أو نسدبدتده إلدى عدالدم 

الس س  هس نسبة حجر المثانةإ فه ا الننيم ال ي ميمدر كدب تدلد  الدعدسالدم مدا هدس 

غرضه م  ه ا ال عب؟ فهس معرج بالشخص ا رل فدي الدس دس  إلدى الدمدا ا عدلدىإ 

رمسصله عني شجرة طسبىإ رالدلده سدبدندانده مدبديد  شدجدرة طدسبدى لدعديدسدى  عدلديده 

السالم  في اإلنجيبإ رم كر لنبيه في القرآو رمقسلس ]طسبى لدهدم رسدند  مدآب[]

[. فيقط  ثمرة م  تل  الشجرة رمعطيه إماهاإ ثم منسل تل  الثمرة إلى نط دةإ 96

ثم مضع تل  النط ة في ىحم تل  المرأة التي رهبا كب ما تمل  في سبيدب الدلدهإ 

المرأة التي عنيما كانسا مجمعسو حليها ال مرو م  مق  في أحي الجانبي  الدساقد  

في الجهة ا خروإ ربلغ بها ا مر أو قالا للنبي  ص  رهي عدلدى فدرال الدمدستس 

إنني ال أمل  م  المال ما م ي بن نيإ فبعث الله  دبدرائديدب رأرحدى إلدى ندبديده أو 

الله سيتن ب بن   خيمجةإ فالمرأة التي قاما بنب تل  ا عمال أصبدندا أمدا لدمدثدب 

ه ه المرأة   فاطمة الزهراء عليها السالم إ أما ا ب فهس ذل  ا ب الدعدظديدمإ أمدا 

الثمرة التي به ا الشنب فيجب أو تلبح نط ة للتنسوإ رلن  كب ه ا معتبر ألد  بداء 

المطلب رالنقيقةإ رأما نهامة المطلب رالسير فديديىكده الدندنديدم رالد دقديده الد ي 

 طسو  ميع الجهات العقلية رالنقلية بيقة.

رهنا ىرامة رى ت بمضامي  مختل ة في ملا ى العامة رالخاصةإ رتقسل أو الدندبدي 

 ص  خرج ذات مسم رقي أخ  بيي فاطمة  علديدهدا السدالم  رقدالس  مد  عدرفدهدا فدقدي 

 عرفها إ انظررا إلى التعبيراتإ فمجلسنا منتاج إلى التنبيه فقطإ فماذا معني أو 
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 بيي فاطمة؟ فه ا ال عب ال ي قام به الدندبدي  ص  مدع هد ه الدمدرأة 
ً
مخرج ممسنا

ن س ال عب ال ي قام به مع ذاك الر ب مسم الغيمرإ ف ي مسم الدغديمدر قدام   هس

به ا العمب مع الر ب ا رحيي في العالمإ فقي أمس  بييه رعرفه للناسإ رفدي 

ذاك اليسم  ال ي خرج بالزهراء  قام بن س ال عب مع المرأة ا رحيمة في العالدمإ 

فدهدا 
ّ
فقال  ص س  م  عرفا فقي عرفها  أما م  لم مدعدرفدهدا فدلديدعدرفدهداإ فدنديد  عدر

 النبي  ص ؟

فها بالتيىم  مرتبة بعي مرتبةإ ركالم النبي  ص  له ظهدسى ر  مدعدندى  خداص 
ّ
لقي عر

لنب فر إ رفي المرتبة ا رلى عرفها بأنها  بضعة مني إ رال حظسا ما تعنيه كدلدمدة 

 البضعة إ ه ا في المرتبة ا رلىإ ثم في المرحلة الدثدانديدة تديىج مد  الدندزرل ندندس 

[. رعنما مأتي النبي  ص  بديداء 99اللعس  فقال  ص س  رهي قلبي ال ي بي   نبي ]

المتنلم في  قلبي  فإو هد ا الضدمديدر الد ي مديل عدلدى ذات الدندبدي  ص  مدخدتدلد  

 معناه  عد  كدلدمدة بدينديإ فدالدبديو فدي بديندي مضداف رإلديداء مضداف إلديدهإ رهدندا 

التعبيرات تقسلس  بضعة مني إ ر  قلب بي   نبي إ فلس قلنا إو الياء مشير إلدى بديو 

 ه م  الجنبي  هدمدا  دندبداو لدبديو الدندبدي  ص إ 
ّ
النبي فإو المعنى سينسو حينئ  او

فيققسا في العباىةإ فقي نقسل مرةس ه ه بضعة م  بينيإ رم  الساضح أو بضدعدة 

م  بيني مختل  معناه ع  بضعة منيإ رالدقدلدب الد ي بديد   دندبدي بديندي مدخدتدلد  

 معناه ع  القلب ال ي بي   نبي.

ته مبيأ رمنشأ  مديدع فضدائدب الدبدشدرمدةإ 
ّ
ه او الجنباو هما  نبا ذل  ال ر  ال ي إني

 رآ م بي  الماء رالطي  ]
ً
[. فالقلب الد ي مدندسو بديد   دندبدي مدثدب هد ا 94 كنا نبيا

المس س  معناه أنه إذا أخ را فاطمة مني فإنني سأبقدى مدع بديو بدال ىرحإ فدأي 

 مقام بلغته ه ه المرأة بنيث حا ت على مثب ه ه المعاني  السامية ؟

 بي   نبي العلم رالعمبإ فالجنب ا مدمد  لدلدندبدي  ص  هدس الدعدلدمإ 
ً
لقي أضنا قلبا

رالجنب ا مسر منه هس العمبإ ذل  العلم ال ي اضمنلا فيه علسم  ميع ا نبيداءإ 

رذل  العمب ال ي انمنا معه كب أعمال ا رلياءإ رالقلب الساقع بي   نبي العلدم 

مقة النبرو فاطمة الزهراء  عليها السالم إ رحيدندئد  مدتدضدح لدمداذا 
ّ
رالعمب هس اللي

مإ فاطمة رأبسها ربعلها ربنسها ]
ُ
[إ فما ال ي فعدلدا حدتدى 91قال الله تعالىس  ه

 
ً
؟ رما ال ي صنعا حتى غيت قلبدا

ً
؟ رما ال ي عملا حتى صاىت قطبا

ً
أصبنا منسىا

لقلب عالم الس س ؟ رما ال ي قاما به بنيث رصلا إلى ذل  الدمدقدام الد ي قدال 

فيها النبي الخاتم  ص س  م  صلى علي  غ ر الله له رألدندقده بدي حديدث كدندا مد  

او أسدراى 92الجنة ]
ّ
[إ فما ال ي عملا؟ لقي قما بعمب ال معلمه أحي سسو الله رخز

اللهإ فأنا التي قال اإلمام اللا د  عليه السالم  في شأن  أو الناس رالطبديدعدة 

البشرمة لس ثابررا بجي ر  سعي حثيث  فإنهم لد  ملدلدسا إلدى كدنده مدقدامد إ رندص 

 كالم اإلمام هسس  إو الخلل فطمسا ع  معرفتها .
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ربعي التأمب فيما قلناه د رهس أبجي القضية د متضح كالم اإلمامإ فالقضيدة هدي أنده 

رصب إلى ذل  المسضع ال ي قال فيهس  اللهم إني أسأل  ب اطمة رأبيها ربعلها 

ربنيها إ ف نررا رتأملساإ رابنثسا عد  فدقده هد ه الدندلدمدات  رالدتديىج فدي السدؤال 

راليعاء إ أما المرحلة ا خيرة فهي كلمة رهي ختم الدندالمإ فدقدي عدر دسا بدالدندبدي 

 ص  بجساى شجرة طسبى رقط سا له م  ثمرهاإ رعقيرا ندطد دة فداطدمدةإ رند دخدسا 

 في ه ه النط دةإ ررضدع الدلده فدي تدلد  الدررح أشدرف رأغدلدى  دسهدرة فدي 
ً
ىرحا

 خزمنته.

رالمسألة المهمة هنا هس معرفة السر في قدسلده  عدلديده السدالم س  الدلدهدم إندي 

 المستس ع فيها إ فما هس ه ا السر؟
ّ
 أسأل  ب اطمة رأبيها ربعلها ربنيها رالسر

إو ليلة المعراج رشجرة طسبى رثمرة الجندة كدلدهدا مدقديمدة لدهد ا السدرإ أمدا بديداو 

إ رهدس سدر 
ً
المقلس  م  ه ا السر فيلزمه فرصة أخروإ ه ا السر كاو بند دسده سدرا

إ 
ً
إ رآالمها كانا سدرا

ً
إ رما كاو في ذل  القلب كاو سرا

ً
الله ا عظمإ فقلبها كاو سرا

إ 
ً
إ رقديىهدا رمدقدامدهدا كداو سدرا

ً
إ ركب ما القته كاو سدرا

ً
رمننتها رلسعتها كانا سرا

فهي سر في سرإ رالقبر ال ي اكتن  ذل  الجلي رالعظم ر  ذلد  الدبديو الدندنديدب  

إ فما ال ي عملتيه؟ رإلى أم  رصلا؟
ً
 كاو سرا

رما أستطيع قسله هنا هس أنها قاما بدعدمدب أحديدا بده آ م  عدلديده السدالم  رمد  

 بعيه إلى النبي الخاتم  ص إ رأحيا به اسم اللهإ رأحيا  ميع النساميس اإللهية.

لس أو مؤمنا مات فإو أرل تن ه معطسنه إماها ر  مبشررنه بدهدا  فدي قدبدره أندهدم 

[. رالدزهدراء  عدلديدهدا السدالم  كداندا 95مقسلسو لهس  لقي غ ر لنب م  شيدع  دندا تد  ]

 إ فدهد ا 
ً
دعدلدم بده أحديا

ُ
تعلم به ا رلننها قالا لعلي  عليه السدالم س  مدا عدلدي ال ت

العمب أحي  ضجةإ رمجب أو متمع  رم نر العالم بأسدره فدي هد ا الدطدلدب رمدندظدر 

ماذا حي ؟ فالنبي  ص  قي ىحب م  عالم الينيا ركانا فاطمة  عليها السالم  فدي 

 في اللديدلدة 
ً
قمة النشاض رمنتهى السالمةإ رلن  بعي مضي خمسة رسبعي  مسما

التي أعيرا  نا تها لتغسيلهاإ أنها ال أستطيع أو أقسل مداذا حدي إ رلدند  الدتدعدبديدر 

[إ أي أو البيو الملقدى عدلدى خشدبدة الدمدغدتدسدب كداو 96الساى  هن اس  كاو كالخيال ]

 عباىة ع  شبح فقطإ رلم مبل إال ن س خافا أر مقلة إنسانها باها.

 رالنمي لله ىب العالمي 
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 .1إ ح 925ص  4إ عنه البناىس ج 96إ ح 44بلائر اليى اتس ص ]9[

 .54إ ح 65ص  21ج   إ عنه البناى494ت سير فراتس ص   [4]

إ ص 5؛ تاىمخ بغيا س ج 956إ ص 1؛ مستيىك الناكمس ج 951إ ص 2اليى المنثسىس ج   [1]

40. 

 .6ح  6إ ص 21إ عنه البناىس ج 165إ ص 9ىا ع ت سير القميس ج   [2]

 .16إ ح 62إ ص 10ىا ع البناىس ج   [5]

 .65إ ح 109إ ص 09/ ج  61إ ح 921إ ص 4/ ج  4إ ح 190إ ص 4ىا ع البناىس ج   [6]

 .9إ ح 961إ ص 96/ ج  1إ ح91إ ص 4/ ج  1إ ح 994إ ص 4ىا ع البناىس ج   [0]

 .1إ ح 125إ ص 11/ ج  914إ ح 904إ ص 4ىا ع البناىس ج   [4]

 م  سسىة ص. 04م  سسىة النجرإ رك ل  اآلمة  41اآلمة   [1]

 م  سسىة الرعي. 41اآلمة   [96]

 .61إ ح 46إ ر ص 24إ ص 21البناىس ج   [99]

 .14إ ح 404إ ص 94/ ج  9إ ح 264إ ص 96البناىس ج   [94]

 .629عسالم سيية النساءس ص   [91]

 .96إ ح 912إ ص 10/ ج  24إ ح 55إ ص 21البناىس ج   [92]

 .2ر  1إ ح 446ص  4رسائب الشيعةس ج   [95]

 .26إ ح 944إ ص 04البناىس ج   [96]
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