
 113الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 4ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  – 30ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  20م ــ 2016/8/24االربعاء : 

عرضُت ب� أيديكم يف حلقة يوم أمس �اذج ِمن كتب أُلّفْت يف املكتبة الشيعية يف أجواء ظالمة فاطمة ويف أجواء الرباءة ِمن  ✤
 قَتَلة فاطمة، وكانْت الِصفة الواضحة يف هذه الكتب:

 أوالً طباعتها بجودة ليسْت عالية! ●

 الكتب!ثانياً: أّن املؤلّف� كتبوا أس�ء ُمستعارة عىل هذه  ●
مع العلم أّن األشياء التي ثبّتوها يف هذه الكتب أشياء صحيحة، ثبّتوها مع املصادر، وهذه املصادر فعالً موجودة ومعروفة وُمتوفّرة 

 يف املكتبات (بعضها مصادر ُسنية، وبعضها مصادر شيعية)، ولكن هؤالء املُؤلّف� يخافون عىل أنفسهم!!
 ً والبعض منهم يخاف  -والبعض منهم قد يخاف خوفاً اقتصادياً أن يُحارب يف معاشه  -، خوفاً أمنياً (البعض منهم يخاف خوفاً سياسيا
 والبعض منهم يخاف خوفاً حياتياً عىل حياتِه أو عىل برامج حياته: عىل ُمستقبله أو عىل عائلته)! -خوفاً اجت�عياً أن تُشّوه ُسمعته 

 السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ■

ذين يُوالون فاطمة ويُظهرون والء فاطمة صلوات الله عليها يعيشون هاجس الخوف لسبٍب ِمن األسباب؟ يصل إليهم ملاذا ال ●
التهديد بشكٍل ُمبارش أو غ� ُمبارش؟! أو يعيشون يف هاجس التهمة والريبة ! وأنتم أصحاب الحسينيات وعاّمة الشيعة أيضاً ترفعون 

 ملاذا هؤالء يعيشون هذا الجّو ولسنا يف زمان السقيفة؟ وال يف زمان األموي�؟ والزمان تبّدل وتغّ�! أصابع التُهمة باتّجاههم؟! ملاذا؟!

وملاذا املقّرصون يف حّق فاطمة الذين يكتبون كُتُباً ويطرحون آراًء َ�دحون فيها أعداء فاطمة يكونون آمن�، ُمحرتم�، ُمقّدم�  ●
َمراجع الدين، وِمن قبل املرجع األعىل وبقيّة املرجعيات، ومن قِبل الحوزة الدينية، وحتّى ِمن ِمن قبل الجهات السياسية، وِمن قبل 

 قِبَل الشيعة؟! ويعيشون األمان والهدوء، واألموال تُجبى لهم، والتسهيالت ومن قِبلكم أنتم؟!
سٍم ُمستعار، ال تُرّحبون به ك� تُرّحبون بأولئك! فنفس هذا املؤلّف الذي ألّف كتاباً يف أجواء فاطمة يف الخفاء ويف ظالل الخوف، وبإ

ولو جاء إىل فضائيّاتكم ال تفتحون له األبواب ك� تفتحون األبواب يف فضائياتكم ألولئك املُقّرصين يف حّق فاطمة؟! هذا السؤال 
 وّجهوه إىل أنفسكم؟!

 لجّو الشيعي املُشبع بالفكر الناصبي هو هو!الزمان تبّدل وتغّ�.. ولكّن الزعامات الشيعية مل تتبّدل، هي هي! وا ■
ت الزالْت السلطة الناصبية هي التي تُنشب أظفارها فينا ولكن ِعرب الَع�ئم الشيعية، وِعرب األحزاب السياسية الشيعية، وِعرب املرجعيا

 الشيعية، وِعرب املكتبة الشيعية!!

 ) التي ينبشها إبليس نبشاً فيُهيّجها !دودة السقيفةذه القضيّة سوى أنّها (بالنسبة يل ال أجد جواباً لهذه التساؤالت، وتفس�اً له ■
ة أتحّدث عن كُتّب أُلّفْت يف أجواء الصّديقة الطاهرة (يف أجواء الوالية، يف أجواء الرباءة) كتبها مؤلّفوها وح� طبعوها طُبعْت طباع

وحتّى لو أراد مؤلّفوها أن يبيعوها عىل الشيعة بسعر رمزي.. سوف  رديئة، بأوراق رديئة، بتغليف رديء وبيعْت ووزعْت يف الخفاء.
 ن قيمته!لن يشرتوها! وإّ�ا يأخذونها مّجاناً وهم ُمتفّضلون! يأخذون الكتاب مّجاناً ويُلقون بِه جانباً ويُهملوه ألنّهم مل يدفعوا شيئاً مِ 

ضُت عليكم �اذج وف�ة ِمن كتب املكتبة الشيعية لكبار مراجعنا بعد البيانات املُتقّدمة يف الحلقات الثالث السابقة حيُث عر  ✤
وعل�ئنا ورموزنا، إىل أن وصل الحديث إىل هذه الحلقة، وما طرحتُه ِمن أسئلة وإثارات.. أعتقد أّن الصورة في� يرتبط بصورة الزهراء 

 عليها السالم يف املكتبة الشيعية صارْت واضحة (أنّها صورة ُمشّوهة)!!
 : ِمن غ� كتب الحديث، أين وجدتم ُصورة جميلة كاملة واضحة بيّنة للصّديقة الكربى يف ملكتبة الشيعية؟!أسألكم  وأنا

حتّى املواطن التي أُحبّها وأحرتمها ِمن هذه الكتب، فإّن صورة الزهراء فيها ُمشّوهة وُملطّخة بقاذورات شيعية!! وُجذور هذه 
 صبي!القاذورات جاءتنا ِمن الِفكر النا

هذه هي الخالصة التي وصلُت إليها وقد وعدتكم أن آخذ مثاالً و�وذجاً ِمن كالم الصّديقة الكُربى.. ثُّم بعد ذلك أتتبع هذا الكالم 
 يف كُتب املكتبة الشيعية، ماذا تقول هذه املكتبة؟ (ماذا يقول الفقهاء واملراجع والعل�ء؟).

ة الكربى عليها السالم، هو الكالم الذي خاطبْت به الزهراء سيّد األوصياء بعد عودتها النّص الذي سأقف عنده ِمن كالم الصّديق ✤
. ِمن املسجد، بعد أن ألقْت ُخطبتها املعروفة املُفّصلة (األوىل) يف املسجد، وهذا الكالم الذي سأقف عنده ُ�كن أن يُعّد خطبة أيضاً.

 ولكنّها خطبة موجزة يف داخل بيتها الطاهر.
ليكم الخطاب، وبعد ذلك أبّ� املعا� الّلغوية بشكل ُمجمل.. وبعد ذلك سأتجوّل يف كُتب املكتبة الشيعية (كتب عل�ئنا، سأقرأ ع

 مراجعنا، محّدثينا، مؤلّفينا) ماذا قالوا؟ وكيف تعاملوا مع حديث الزهراء هذا؟!

] والرواية منقولة عن كتاب 2عوامل الزهراء: ج -وامل العلوم وقفة عن نّص كالم الزهراء عليها السالم مع سيّد األوصياء يف كتاب [ع ✤
 االحتجاج للطربيس. بعد أن ألقت ُخطبتها املعروفة يف املسجد صلوات الله عليها وجرت التفاصيل هناك.. تقول الرواية:



قالت ألم�  -أي رجعت إىل البيت  -دار (ثُّم انكفأْت وأم� املؤمن� يتوقّع رجوعها إليه، ويتطلّع طلوعها عليه، فلّ� استقرّت بها ال
وقعدَت ُحجرة الظن�، نقضَت قادمة األجدل، فخانك  -وعىل نسخة مشيمة الجن�  -املؤمن�: يابن أيب طالب اشتملَت شملة الجن� 

قدار املُخترص الذي يُرصف أي هذا امل -وبُلْغة ابنّي  -تصغ� نِحلة وهي الهدية  -ريش األعزل، هذا ابن أيب قحافة يبتزّ� نُحيلة أيب 
، حتّى حبستني قيْلُة نْرصها، واملهاجرة وْصلها، -أي ُمعادياً يل يف كالمي  -لقد أجهد يف خصامي، وألفيته ألّد يف كالمي  -يف شؤونه� 

افرتسَت الذئاب وغّضْت الج�عة ٌدو� طرْفها، فال دافع وال مانع، خرجُت كاظمة وُعدُت راغمة! أرضعَت خّدك يوم أضعَت حّدك، 
 وافرتشَت الرتاب، ما كففَت قائالً وال أغنيت طائالً، وال خيار يل! ليتني ِمتُّ قبل هنيئتي وُدون ذلتي، عذيري الله منه عادياً ومنك

ووهن  -بي تُش� إىل الن -مات الَعَمد  -أي: يل الويل عند كّل صباح وعند كّل غروب -حامياً، ويالي يف كّل شارق، ويالي يف كّل غارب 
 ، شكواي إىل أيب وعدواي إىل ريّب! الّلهم إنّك أشّد منهم قّوة وحوال، وأشّد بأساً وتنكيال.-تُش� إىل عّيل  -الَعُضد 

عن  -فقال أم� املؤمن�: ال ويل لِك، بل الويل لشانئِك، ثُّم نهنهي عن وجدك يا ابنة الصفوة، وبقيّة النبوة، ف� ونيُت أي ضعفُت 
فرزقُِك  -املصارف الحياتية اليومية  -، فإْن كنِت تُريدين البُلْغة -أي الذي قُّدر وُخطّط يل ِمن قِبَل النبي  -ِديني، وال أخطأُت مقدوري 

 مضمون، وكفيلِك مأمون، وما أُعّد لِك أفضل مّ� قُِطَع عنِك، فاحتسبي الله. فقالْت: حسبي الله، وأمسكْت).

راء (يا بن أيب طالب) وهي تُخاطب سيّد األوصياء، هذه الصيغة صيغة غاضبة.. فإّن عادة الزهراء هي أن هذه الصيغة من الزه ●
 تُخاطب سيّد األوصياء: يا أبا الحسن. ك� يف حديث الكساء الرشيف.

يلّف بها الجزء العلوي ِمن شملة الجن� : نوع ِمن أنواع الثياب، ُ�كن أن نُسميها عباءة صغ�ة أو ِملفعة.. يشتمل بها اإلنسان ف ●
بدنه، وعادة تُلبس لدفع أذى الربد.. فيكون املعنى املراد من كالمها : أي جمعَت نفسك مثل الجن�، وأخفيَت نفسَك عن الواقع 

 الخارجي (كأنّها تُريد أن تقول له: أنّك اعتزلَت ما يجري خارج البيت.. تركتني لوحدي، ذهبُت خاطبًة ب� الرجال).

الظن� : هو الذي تكرث االتّهامات عليه ِمن قِبل اآلخرين، وِمن الطبيعي أن يكون خائفاً، خصوصاً حين� تكون االتّهامات ِمن قبل  ●
 )األقوياء الذين يستطيعون أن يفعلوا ما يُريدون، ويُنّفذوا تهديدهم! (كأنّها تُريد أن تقول: قعدَت ُمختفياً كذاك املُتّهم الخائف !

الزهراء (نقضَت قادمة األجدل)، األجدل: هو النرس املُحلّق، وهناك مجموعة ِمن الريش تُسّمى (الريش القوادم) تكون يف قول  ●
مقّدمة أجنحة الطيور، وهي التي تُساعدها عىل الط�ان. فكأّن الزهراء تُريد أن تقول أّن أمر سيّد األوصياء كهذا النرس الذي أزال 

 قوادمه فهو ال يط�!

 قول الزهراء (فخانَك ريُش األعزل) األعزل: هو الطائر ِح� تُنتَف قوادُمُه.. فيبقى الزََغُب والريش الباقي، فيُسّمى الطائر حينئذٍ  ●
 باألعزل. (صار أعزل ِمن دون سالح)!

 نافرة والعداوة واملُعاندة.قول الزهراء (أجهد يف خصامي) أي بذَل الُجهد يف ُمخاصمتي، واملُخاصمة : هي املُناقشة املُشبعة باملُ  ●

قول الزهراء (حتّى حبستني قيْلُة نْرصها) قيلة : اسٌم أّم قد�ة يف التأريخ لألوس والخزرج.. فاألوس والخزرج أساساً ِمن قبيلة  ●
زرج، وقيلة أّم واحدة (هم أبناء عمومة) تفرّقوا بعد ذلك واختلفوا، ووقعْت السيوف والدماء في� بينهم، فكانت األوس وكانت الخ

 االثن� قد�اً.. (وهذا التعب�: حبستني قيلُة نرصها) يُقال لالستصغار ِمن شأنهم.

 قول الزهراء (وحبستني... املُهاجرة وْصلها) باعتبار أّن املُهاجرة ِمن قريش، وفي� ب� بني هاشم وقريش صلة رحم. ●

ن بيتي أكظُم غيظي، يعني كُنت غاضبة، ولكنّي ما أبرزُت غضبي.. بل قول الزهراء (خرجُت كاظمة وُعدُت راغمة) أي: خرجُت مِ  ●
 تحّدثُت بحديث العقل واملنطق والكتاب، بحديث محّمد صّىل الله عليه وآله،.. وعدُت راغمة: أي عدُت ذليلة!

ضعَت حّدك) أي يوم قول الزهراء (أْرضعَت خّدك يوم أضعَت حّدك) أرضعت خّدك: أي وضعت خّدك يف موضع املهانة، (يوم أ  ●
تركَت القوم يدوسون عىل ُحدودك، وهي هنا تُش� إىل ِخالفتِه. (أي إنّك يوم سكتَّ عن خالفتك، وعن منصبك الذي وضعَك فيه 

 رسول الله فأنَت بذلك أضعَت حدودَك، وأرضعَت خّدك.

لزهراء ما قالْت افرتسَت األسود، وإّ�ا قالت: الذئاب. ألّن قول الزهراء (افرتسَت الذئاب وافرتشَت الُرتاب) العبارة دقيقة جّداً، ألّن ا ●
الذين يُعادوَن محّمداً وآل محّمد عليهم السالم ليسوا بأسود، بل ذئاب غادرة!.. (وافرتشَت الرتاب) أي: أنَت متتلك الُقدرة، فل�ذا 

 افرتشَت الرتاب؟! وهي بذلك تُش� إىل املهانة واملذلّة.

 م (ما كففَت قائالً) أي ما رددَت حتّى عىل قائلهم الذي يقول! وأنَت صاحب الّلسان واملنطق!قولها عليها السال  ●

 (وال أغنيت طائالً) أي ما صنعَت شيئاً للطائل الذي يطلب الطَول والفضل. ●

عىل أيب بكر يف املسجد، قولها عليها السالم (ليتني ِمتُّ قبل ُهنيئتي وُدون ذلتي) ُهنيئتي: أي قبل الّلحظة التي دخلُت فيها  ●
 (ودون ِذلتّي) أي قبل أن أُصاب بالذّل!

ما قلت،  -أي يف عدوي  -قولها عليها السالم (َعذيري الله منه عادياً ومنك حامياً) يعني ُعذري عند الله.. الله عاذري إْن قلُت فيه  ●
يعني إن قُلُت ما قلُت ِمن الكالم املُتقّدم أو اآليت، فُعذري وقلُت فيَك ما قُلت؛ ألنّك أنَت الذي تحميني ولكنّك قّرصت عن ح�يتي! (

 عند الله، وهو العاذر ألنّك قرصّت يف ح�يتي، وذاك الرجل قد فعل ما فعل يف عداويت).



أكرث ِمن  قولها عليها السالم (شكواي إىل أيب وعدواي إىل ريّب) العدوى هنا هي الشكوى، ولكنّها مصحوبة باملُطالبة باالنتقام، فهي ●
 الشكوى!

قول سيّد األوصياء (ثُّم نهنهي عن وجدك يا ابنة الصفوة، وبقيّة النبوة) نهنهي: أي تجاوزي واتريك وتباعدي.. (وبقيّة النبّوة)  ●
 عبارة دقيقة جّداً.. فنحن عندنا بقيّة النبّوة وبقيّة الله، وهناك تواصل ب� البقيّت�.

رة يف كل�ت الزهراء عليها السالم هي بالغة امرأة حزينة تتحّدث يف بيت زوجها في� بينها وب� هل هذه البالغة التاّمة والباه ■
َل�  زوجها حديثاً أُرسيّاً خاّصاً؟! أم أنّها جمل وكل�ت وعبائر ُمنتقاة غاية االنتقاء حتّى تصل إلينا نحن؟ لو كان هذا الحديث ّرسياً،

 بالغتها وفصاحتها وُعمقها نسجتها الصّديقة الكربى عليها السالم لتصل إلينا نحن.وصل إلينا.. هذه الكل�ت التّامة يف 

 هذه املُحاورة ب� سيّد األوصياء والصّديقة الكربى عليه� السالم تشتمل عىل نُقطت�:  ✤

ظ ونفس املضام� ونفس عتاب شديد واضح، وتقريع وتعنيف، والصّديقة الكربى وّجهتُه لسيّد األوصياء بنفس األلفا :1النقطة  ■
املعا�.. فخطابها بحسب البناء الّلفظي، وبحسب طريقة الحوار واملُحادثة التي تلوتُها عىل مسامعكم فإّن خطابها يشتمل عىل توبيخ 

 وتقريع وتعنيف..

للموضوع (ح� يقول  أّن خطاب أم� املؤمن� عليه السالم يف هذه املُحاورة يشتمل عىل تهدئة للوضع، وعىل تسطيح :2النقطة  ■
 لها: نهنهي عن وجدِك يابنة الصفوة)! أأنِت تُريدين (البُلغة) أي املصارف اليومية؟ فرزقِك مضمون (وهذا تسطيح واضح)!

 فهل أّن الزهراء عليها السالم ذهبْت إىل املسجد تبحُث عن مصارف لشؤون الحياة اليومية؟!

ورة هذا هو املضمون اإلج�يل لهذه املُحاورة، لكّل َمن يقرأ املُحاورة ُمعتمداً عىل البيانات الّلغوية فقط!! فأنا قد رشحُت لكم املُحا ●
 ُمعتمداً عىل القواميس الّلغوية فقط (عىل الّلغة الساذجة) بعيداً عن املقاصد واالتّجاهات األدبية العميقة، وبعيداً عن معاريض كالم

 أهل البيت عليهم السالم. فخالصة الكالم بناء عىل فهمه بالَفهم الّلغوي فقط هي:
سالم أّن فاطمة تُعنّف أم� املؤمن�.. وأم� املؤمن� يُسطّح املسألة فيذهب بها بعيداً يف التسطيح!! (وكأّن الصّديقة الكُربى عليها ال

هذا هو معنى البُلغة)! قطعاً ال ُ�كن أن تكون املعا� عند هذه الحدود.. تبحث عن مصارف مالية لِتمرير شؤون الحياة اليومية (ف
 هناك ما وراء هذه املعا�، وستتضُح لكم الصورة شيئاً فشيئاً).

عد أنا أخذُت هذه املُحاورة مثاالً يك أتتبع ماذا قالْت املكتبة الشيعية بشأن هذه املُحاورة ؟! (عل�ً أّن ما أعتقده سأُبيّنه لكم ب ✤
ذلك وفقاً ملنهجية لحن القول، ووفقاً ألسلوب معاريض الكالم الَعلَوي) سيأيت بيان ذلك.. ولكن قبل ذلك أستعرض ماذا جاء يف املكتبة 

 الشيعية يف كتب عل�ئنا الكبار.

جهلهم فيقولون: هناك مجموعة كب�ة لو واجهتهم بهذه املُحاورة سيُجيبونك بجواٍب جاهز يكشف عن عجزهم و النموذج األول:  ✤
هذه املُحاورة ضعيفة السند (ُمرسلة) ال نعرف سندها التفصييل. وِمن هنا، فال تُوجد عندنا ُمشكلة مع هذه املُحاورة ألنّنا ال نعتقد 

 بصّحتها! وهذا الجواب جواب سهل: فعبارات املُحاورة واضحة، وال تصدر إّال ِمن عند أهلها، لكن هذا الجواب جواب عاجز!

ة ينقلها السيّد الخويئ يف الجزء األّول من كتابه [معجم رجال الحديث] يف ُمقّدمات علم الرجال، يف الفصل الذي ناقش فيه كلم ✤
أّن البحث يف أسانيد الكايف حرفة كتاب [الكايف الرشيف]. الكلمة ينقلها عن أستاذه امل�زا حس� النائيني املرجع املعروف.. وهي : [

ميلة، وأنا أبصم عليها بكّل وجودي. يعني أّن هذا الذي يأيت فيبحث يف أسانيد الكايف ألجل أن ُ�يّز الروايات، ] وهي كلمة جالعاجز
 هذا إنسان عاجز ألّن أسانيد الكايف واضحة وروايات الكايف واضحة، ال حاجة للبحث فيها! واملراد بالعاجز:

 إّما أن يكون الجاهل الذي ال علم له، فُ�يد أن يتظاهر بالعلم. ●

وإّما أن يكون أحمق.. يُريد أن يُحسن ُصنعاً، ولكنّه يُيسء.. وهذا هو ما تقوم به املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية! تُريد أن  ●
ريد أن تُحسن يف تأسيس العقائد الشيعية فُتيسء، تُحسن لحديث أهل البيت فتُيسء، وتُريد أن تُحسن يف تفس� القرآن فتُيسء، وتُ 

 ألنّها تذهب إىل الجهة الضالة البعيدة عن الصواب! تذهب إىل الجهة التي يتجّىل فيها الُحمق بكّل معانيه! 

ايف حرفة فهؤالء الذين يفرّون ِمن املحاورة مبُربر ضعف السند، هؤالء تنطبق عليهم كلمة النائني [أّن البحث يف أسانيد الك ■
 العاجز]!

فهؤالء ِمن عجزهم، وعدم معرفتهم بحديث الزهراء، وعدم معرفتهم مبعاريض كالم آل محّمد عليهم السالم، يُريدون أن يفرّوا ِمن 
الحقيقة فيفرّون بهذه الطريقة! يلجؤون إىل قذارات علم الرجال، فيُسقطون قذاراتهم الناصبية عىل هذه املحاورة ويخلصون ِمن 

لة! وهذه العملية تتكّرر عىل طول الخط يف تفس� القرآن، يف املقامات الَغيبية آلل محّمد، يف الكث� ِمن تفاصيل شؤونهم املشك
 وحياتهم، يأتون بقذارات علم الرجال، فيُلقونها عىل هذه األحاديث فيطمسون األحاديث وتنتهي األحاديث!

 بحسب تجربتي أقول: ✤



وفقاً ملنهج أهل البيت هم أصحاب الع�ئم الحوزوّيون، وخصوصاً (الع�ئم الكب�ة).. ألنّها تكون أكرث  بتفس� القرآنأجهل الناس  ●
 متّسكاً بقذارات علم الرجال!

بتفاصيل أرسار ِس� األمئة وُشؤوناتهم املُعّممون الحوزوّيون! يعرفون شيئاً ِمن تأريخ أهل البيت الذي ورد يف كُتب أجهل الناس  ●
 �.. أّما التفاصيل الدقيقة يف ِسَ�هم يف حديث أهل البيت عليهم السالم فيجهلونها، وال علم لهم بها!املُخالف

بحقائق زيارات أهل البيت عليهم السالم وأدعيتهم ومعارفهم املُعّممون الحوزويون األصوليون!! وسآتيكم بأمثلة أجهل الناس  ●
 و�اذج.

ؤونِه وأرساره ومعارفه وُمتعلّقاتِه املُعّممون (خصوصاً ُخطباء املنرب الحسيني) أجهل ِمن بأحاديث إمام زماننا وشُ أجهل الناس  ●
 أجهل الجهالء!!

بأحاديث األرسار واملعارف املُعّممون الحوزويون األصوليون!! (وسلوا املراجع بأنفسكم واختربوهم بأنفسكم كيف أجهل الناس  ●
 صلوات الله عليهم!). يُفّرسون آيات القرآن، وكل�ت املعصوم�

 ِمن العل�ء: أنّهم يفرّون ِمن املُحاورة وال يذكرونها أبداً ال من قريب وال من بعيد.النموذج الثا�  ■
مثال ذلك ما صنعه السيّد محّمد باقر الصدر يف كتابه [فدك يف التأريخ].. فقد حاول املؤلّف يف هذا الكتاب أن يُحلّل املوضوع ِمن 

 تحليالً سياسياً اجت�عياً تأريخياً. فَمن يقرأ كتاب [فدك يف التأريخ] يجد هذه املعامل واضحة.وجهة نظره 
هناك نزوع لتحليل سيايس، يُصاحبه اندفاع لتحليل تأريخي ُمبطّن بتحليل اجت�عي يف نفس الوقت.. ويَُصبُّ كلُّ ذلك يف ذوٍق حريك 

ن يكون السيّد ُمحّمد باقر الصدر ُمنتمياً إىل حزب ح� ألّف الكتاب، ولكن يف تلك (ذوق حزيب إسالمي)! عل�ً أنّه ليس بالرضورة أ 
 الفرتة كانت الثقافة يف الوسط الشيعي ثقافة إخوانية!

 (وقفة قص�ة تصف أجواء هذه املرحلة التي ألّف فيها السيّد الصدر هذا الكتاب).

ّصد جميع املُعطيات، وهو ينقل عن الكُتب غ� الشيعية الكث� والكث� ِمن حاول السيّد الصدر يف كتابه [فدك يف التأريخ] أن يرت  ■
 التفاصيل، مع أّن يف كُتبنا ما يُخالفها!! (يعني أّن املؤلّف ال يعبأ باألسانيد، لذلك نقل عن كّل كتاب)!!

مع أنّها يف ُصلب املوضوع؟! أشار إىل نصوص : لَِ�ذا مل يُرش السيّد الصدر إىل هذه املُحاورة ال ِمن قريب وال ِمن بعيد السؤال هنا
وإىل قضايا رمّبا هي أبعد بكث� ِمن هذه املُحاورة. فاملؤلّف هنا أغمض عن هذه املُحاورة.. وهناك كث�ون فعلوا ذلك! أغمضوا عن 

 املُحاورة لئّال يتورّطوا بذكرها، ثّم ال يعرفوا كيف يرشحونها!!
ية؟! ففيها انتقاٌص للطرف� (انتقاٌص ِمن عّيل وانتقاٌص ِمن فاطمة)، وهذا يقدح يف العصمة! فأفضل هل يرشحونها وفقاً للداللة اّللغو

يشء هو الفرار! وهذا ما صنعه السيّد محّمد باقر الصدر.. فّر ِمن املُحاورة نتيجة العجز عن معرفة مضام� هذه املحاورة، لذلك مل 
ِمن قريب وال ِمن بعيد..مع أّن كالم الزهراء عليها السالم يف املُحاورة هو يف صلب املوضوع يتطرّق إليها يف كتابه، ومل يُرش إليها ال 

 الذي يتحّدث عنه وهو فدك. 

بل إّن السيّد الصدر وَضَع فْصالً خاّصاً بكالم الصّديقة الطاهرة عليها السالم يف كتابه تحت عنوان: قبساٌت ِمن الكالم الفاطمي..  ●
 الفصل مل يُرش السيّد محّمد باقر الصدر إىل يشء ِمن هذه املُحاورة املُهّمة.يف كّل صفحات هذا 

هذه املُحاورة إن مل تكن أهم ِمن ُخطبة الزهراء األوىل (الطويلة واملُفصلّة.. فهي بنفس األهميّة.. ولكن عل�ء الشيعة لجهلهم 
 مبعاريض أهل البيت، ولجهلهم بأهميّة هذه الخطبة وأهميّة مضمونها:

 إّما أساؤا فهمها! ●

 وإّما أهملوها وتركوها! ●

 وإّما قالوا عنها ضعيفة السند فألقوا بقذارات علم الرجال عليها فأراحوا أذهانهم! ●

 وإّما فرّوا منها! ●
 وستتّضح لكم أهّمية هذه الخطبة يف األيّام القادمة!

وِمن املُثّقف� ِمن الطراز األّول.. ولكن حين� يكون الكالم عن  السيّد محّمد باقر الصدر ِمن نوابغ أساتذة الحوزة يف النجف.. ■
 معارف الكتاب والعرتة يكون األمر بشكل آخر.

 (وقفة عند مثال من حياة السيّد الصدر يُبّ� وجود الخلل الكب� عند هذا الرجل يف فهم ذوق أهل البيت وحديثهم!).

 :إذن.. النقطة التي أُريد أن أُبيّنها لكم هي ✤
أّن املكتبة الشيعية بقّضها وقضيضها، بُعل�ئها ومراجعها، عاجزة عن فَهْم حديث فاطمة، وهذا يكشف عن عدم معرفتهم لفاطمة! 
ويكشف عن سوء عالقتهم بفاطمة!! فمثل� كانت كُتبهم تُيسء إىل فاطمة، فإّن سوء التوفيق هذا يقودهم إىل جهة أخرى وهي 

 أنّهم ال يفهمون حديثها!!



(حديث ال يعرفون أن يتحّدثوا! آيات قُرآنية ال يعرفون قراءتها بالشكل صحيح! معا� كالم املعصوم� ال يعرفونه!) ف�ذا يعرفون 
 إذن؟!!

 


