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 7ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  - 33ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  23م ــ 2016/8/27السبت: 

 حديثي يف الحلقات السابقة يف أجواء املكتبة الشيعية، ووصل الكالم إىل املُحاورة التي دارْت ب� الصّديقة الكربى وسيّد األوصياء، ✤
 بحسب األلفاظ يف هذه املحاورة، هناك تعنيٌف صادر من الصّديقة الكربى، وتسطيٌح لألمر ِمن قبل سيّد األوصياء!

 كم �اذج ِمن صور قرآنية ومعصومية:يف الحلقة املاضية عرضُت ل ✤
الحديث عن إبراهيم الخليل، وما جرى بينه وب� ُعبّاد كوكب الزُهرة، وعباد القمر، وعُبّاد الشمس.. وما قاله لقومه ح� سألوه • 

 عن تكس� األصنام،
 النبي.وكذلك سائر التفاصيل األخرى التي مرّت اإلشارة إليها يف واقعة بنيام� يف قّصة يوسف • 
 وما جرى بعد أن عبد اإلرسائيليون ِعجل السامري، وكيف أّن موىس رجع إىل قومه غضبان أسفا والتفاصيل التي مرّت.• 
 وأرشت للواقعة املعروفة ح� جاء الحسنان عليه� السالم لتعليم ذلك الشيخ الكب� الوضوء.• 
ادق إىل زرارة، عن طريق ولده عبدالله، وقد بّ� له يف الرسالة مثالً من وختمُت الحديث بالرسالة الشفهية التي وّجهها اإلمام الص• 

الكتاب الكريم ما جرى يف قّصة الخرض مع موىس، يف قّصة السفينة التي عابها الِخرض لئال يأخذها ذلك السلطان الظلوم الجائر.. 
 فقال لزرارة: إّ�ا عبتَك ألجل سالمتك.

الكريم، ويف أحاديث أهل البيت يُبّ� أّن هناك أحداث، حوادث، أحاديث، وقائع، كالم، محاورات،  كّل الكالم الذي تقّدم يف القرآن
تفاصيل، تجري يف الحياة اليومية، وتقتيض الحكمة يف بعض األحيان أن تكون هناك مخططات.. هذه املخططات تُوصلنا إىل غايات 

أو  -بحسب املوازين الظاهرية البحتة  -ء ال يتناسب مع مقام املُتكلّم سليمة نحن نطلبها.. وهذه املخططات تقتيض أن نتكلّم بيش
مع مقام املُخاطب! لكن هناك ِحكَم وراء الحديث بهذا األسلوب، وهذه الِحكَم يف بعض األحيان قد تخفي! وهذا هو عينه، وبنفسه 

 وبكامل تفاصيله الذي جرى يف هذه املحاورة.

لسابقة إىل الحكمة التي جعلْت الزهراء تُخاطّب سيّد األوصياء بهذا الخطاب الذي فيه تعنيف، أرشُت بشكل إج�يل يف الحلقة ا ✤
 ورّد سيّد األوصياء عليها بهذا الجواب التسطيحي، وقلُت بأّن الحكمة هي:

املؤمن� مل يكن ُمتّفقاً مع أوالً: أّن الصّديقة الكربى تُريد ِمن خالل هذه املُحاورة أن تُوصل رسالة إىل الحاكم� (ِمن أّن أم�  ●
الزهراء يف ذهابها إىل املسجد، وإلقاء خطبتها وما جرى من محاورات، وما جرى من تبعات ذلك! فهي تُريد أن تُوصل إىل الذين 

مل تكن له يد يتجّسسون عىل بيتها ويُوصلون املعلومات إىل الحاكم� يف ذلك الوقت أّن أم� املؤمن� مل يكن ُمخطّطاً لهذا الربنامج و 
 فيه).

أ فقد أشار أبو بكر يف كالمه إىل ذلك.. أشار إىل أن أم� املؤمن� هو املُخطّط لهذه املسألة، وهو وراء هذه الخطبة املُفّصلة، (وسأقر 
 عليكم كالمه وأعود إىل التفاصيل).

� قد غّض الطرف عن حّقه يف الخالفة، بحيث جلس األمر الثا� الذي أرادْت الزهراء أن تُوصله من خالل املحاورة أّن أم� املؤمن ●
 يف بيته وهو يحاور فاطمة عن البُلغة يف املعاش.. فهو يُريد أن يُرتّب أمور بيته بحسب ما ُ�كن أن يُرتّبها!

 قد يقول قائل: رمّبا ال يُصّدق القوم ما أرادْت الزهراء وسيّد األوصياء إيصاله لهم! ■
 وارد.. ولكن حتّى مع عدم تصديقهم لذلك فإّن هذا الكالم سيكرس ِمن حّدتهم!وأقول: نعم هذا االحت�ل 

فلو أّن أم� املؤمن� والزهراء صلوات الله عليه� ظهر منه� التوّعد الشديد والتخطيط ألمٍر سيكون بشكل ُمبارش ُمضاد لهؤالء، 
 التهدئة ستكون أفضل.فقطعاً هذا سيُث�هم! وإثارتهم يف مثل هذه الظروف ال فائدة فيها، ف

 األم� والزهراء صلوات الله عليه� يف مواجهة خطّة طويلة عريضة. ✤
 (وقفة أذكر لكم فيها بشكل رسيع فهرسْت لعناوين هذا املخطط اإلبلييس الدجايل!).

أي يوم كُتبت الصحيفة  -كتاب هذا املخطط بدأ بكتابة الصحيفة، التي قال عنها اإلمام الصادق (أّن الحس� قُتل يوم كُتب الأوالً:  ■
 ).. فكتابة الصحيفة هي عنوان يف فهرسْت هذا املخطط!-

 محاولة اغتيال النبي والوّيص يف نفس الوقت، عّدة مرات منها:ثانياً:  ■

 حين� خرج النبّي إىل تبوك! يف طريق العودة حاولوا اغتياله، وهذا األمر موجود حتّى يف كُتب املُخالف�! ●

 وحاولوا اغتيال أم� املؤمن� يف املدينة، وحفروا له حف�ة كب�ة، وهذا األمر جاء ُمفّصالً يف تفس� اإلمام العسكري! ●

 -سابّاً لرسول الله  -ثُّم بعد ذلك سّمموا النبي! ويف أيّام مرضه كانْت الرزية الكب�ة التي ُسّميْت برزية الخميس! ح� قال عمر  ●
 أنّه يهجر!! وهذا موجود يف كُتب القوم!



يتخلّف عن جيش أُسامة،  وبعد ذلك سعوا متام السعي إىل تعطيل جيش أُسامة، وعطّلوه!! النبي صّىل الله عليه وآله يلعن َمن ●
ر أُسامة ذلك الشاب الصغ� عىل جميع الصحابة، يُريد بذلك أن يقول لألّمة أّن  ويُريد لهذه القوات العسكرية أن تتحرّك، وقد أمَّ

د، ومل الصحابة ليس فيهم َمن يستحق هذا املنصب (منصب القيادة لألّمة)!! فقط أم� املؤمن� هو الوحيد الذي مل يُنّصب عليه أح
 يكن أم� املؤمن� يف جيش أُسامة، أّما بقية الصحابة فكانوا يف جيش أُسامة!

بعد ذلك لعبة الصالة، حيُث حاول أبو بكر أن يُصيل مكان النبي، وح� سِمع النبّي بذلك خرج يتوكأ عىل أم� املؤمن� وجذب  ●
 ه.النبي أبا بكر ِمن محراب الصالة، وصّىل هو صّىل الله عليه وآل

وح� استُشهد النبي تركوا أهل البيت وبني هاشم لوحدهم! يف البداية أحدثوا اضطراباً ب� الناس بأّن محّمداً مل �ت! ثُّم بعد  ●
ذلك توّجهوا إىل سقيفة بني ساعدة، وجرى الذي جرى فيها، وكانوا قد اتّفقوا مع قبائل ِمن األعراب دخلوا املدينة، وكان هؤالء 

ون الناس عىل البيعة، والذي كان ال يُوافق كان يُرضب إىل حّد شديد! إىل سائر التفاصيل األخرى التي جرْت ومن بينها األعراب يُكره
محاوالت اغتيال سيّد األوصياء، وكذلك عّدة محاوالت الغتيال الصّديقة الطاهرة! وقد أرشُت إىل ذلك يف الحلقات املاضية! (فقد 

قتلها خنقاً، وحاولوا قتلها باإلحراق).. ولكنّهم بعد ذلك قتلوها بالتعذيب وبالرضب وبالعرص، إىل أن  حاولوا قتلها بالسيف، وحاولوا
 قضْت صلوات الله وسالمه عليها!

املُخطط األصل كان إحراق أهل البيت متاماً، ولذلك الحطب الذي جاؤوا به مل يكن مجموعاً عىل الباب فقط ك� هو يف التصّور 
اصيل مل تصل إىل الشيعة ليس لكونها أرسار، أو موجودة يف مكان ال يستطيع الشيعة الوصول إليها.. بل هي الشيعي! هناك تف

 موجودة يف كتب الحديث، ولكن هذه الكتب عل�ؤنا ضّعفوها، وبعد ذلك أخرجوا هذه الكتب ِمن ساحة الثقافة الشيعية!
عوها إلحراق بيت الزهراء.. هذا الحطب موجود عند األمئة، وهو اآلن عند يف رواياتنا أّن هذه الكّميات الهائلة من الحطب التي جم

 . (هذه األجزاء إذا ما ُجمعْت فهي تُشكّل ُمخططاً كب�اً!)اإلمام الحّجة عليه السالم

 قد يسأل سائل: ملاذا يحتفظ صاحب األمر بهذا الحطب؟! ■
 لقانون واضح (َمن يعمل ِمثقال ذرّة خ�اً يره، وَمن يعمل مثقال ذرّة ّرشاً يره)!وأقول: أنّه ورد يف رواياتنا أيضاً أنّهم سيُحرقون به! فا

 هذا القانون يعمل يف عامل الدنيا ويف مرحلة الرجعة ويف يوم القيامة.

 وما الحبرت إىل الثعلب املاكر جّداً !الحبرت، وبالُزريق) األمئة وصفوا أعداء الزهراء بـ ( ✤
الذي سيوّلد االتّجاه األبرتي (حتّى يف الوسط الشيعي)! فالبرتية الذين سينرصون السفيا� هؤالء من هذا املخطط الحبرتي، هو 

النجف يخرجون! وسيفتحون أبواب النجف للسفيا�، ويُغلقون أبوابها يف وجه اإلمام الحّجة، هذا االتّجاه األبرتي هو وليٌد المتدادات 
 وتفّرعات ذلك االمتداد الحبرتي!

يواجه اإلنسان ُمخطّطاً ثعالبياً ُممتداً وُمتفّرعاً وُمتشّعباً، كيف يستطيع أن يفصم العروة األساس يف هذا املُخطط، ويرضب  حين� ■
 مركزه؟

حين� يكشف أرسار املخطط يتمكّن من ذلك! وحين� يُجرب أصحاب املُخطط عىل كشف ُمخطّطهم! بحيث يستدرجهم الجواب: 
 ا ُسمومهم! فإذا أفرغوا ُسمومهم سُ�اجعون أنفسهم ويُبّدلون املُخطط!شيئاً فشيئاً حتّى يُفرغو 

وإذا ما بُّدل املُخطط يف آخر وهلة، سيؤّدي ذلك إىل ارتباكهم يف العمل، ويُؤّدي إىل اختالفهم في� بينهم وهذا ما حدث! فإذا أردنا 
 اختالف في� ب� عمر وخالد بن الوليد!أن نتتبّع كُتب التأريخ سنجد هناك اختالف ب� أيب بكر وعمر! وهناك 

الصّديقة الزهراء خرجْت ِمن بيتها مع مجموعة من النساء، ودخلْت املسجد، وخطبْت تلك الخطبة املُفّصلة.. فبيّنْت الكث� ِمن  ■
مة عاملٌة غ� معلّمة، وأنّكم يف الحقائق العقائدية، وبيّنْت الكث� ِمن املطالب القرآنية، تُريد أن تُلفَت أنظارهم إىل أّن هذه املُتكلّ 

محرض أعلم العل�ء! املطالب التي بيّنتها الصّديقة الطاهرة، بتلك البالغة الواضحة، وذلك املنطق الذي ال يُقاوم، وبتلك السالسة يف 
ىل أهّم جهاتِه يف ُمقتضٍب ذكرها لآليات وبيان مداليلها، وبالتفاتها ِمن موضوع آلخر يف نفس الوقت، وكلّ� أمسكْت مبوضوع أشارْت إ

اً من الحديث وُمختٍرص ِمن املقال، إنّها بذلك أفهمتهم أنّهم أمام طود ِمن العلم واملعرفة.. فكيف لعاملة العل�ء أن تجهل ُحك�ً رشعيّ 
 يرتبط بشؤون حياتها اليومية؟!

 يعة، ك� يف كتاب بالغات النساء البن طيفور).(عل�ً أّن هذه الخطبة ُرويْت يف كُتب املُخالف� قبل أن تُروى يف كُتب الش

الزهراء بعد أن صعقْت الجميع بهذا البيان وبهذا الوضوح وبهذه الحقائق وبهذه البالغة املُذهلة ارتبك الجميع.. وح� عنّفتهم  ■
انتهم وماذا جرّوا عىل عرتة يف الحديث وقرّعتهم ما استطاع أحد منهم أن ينطق! الجميع عرفوا الجر�ة التي ارتكبوها! وعرفوا مه

نبيهم! الجميع عرفوا أنّهم غدروا بيعة الغدير، وهذه الحقائق صارْت واضحة يف املسجد.. وقطعاً هذه الحقائق ستُنقل إىل أهل 
 املدينة ك� نُقلْت ووصلْت إلينا! لو مل تكن فاطمة قد فعلْت ذلك، هل كان املخطط ينكشف؟!

ِمن املخطط ألنّها يف املسجد بيّنْت يف ُخطبتها أهّم املضام� خصوصاً املرتبطة بسيّد األوصياء، والتي الزهراء كشفْت يف املسجد جزء 
ترتبط مبوقف الصحابة وخيانتهم للعهود واملواثيق! هذه املطالب بيّنتْها بشكل واضح، ثُّم وّجهْت توجيهاً إلينا إىل األجيال القادمة 

 وبعد ذلك عرّجْت عىل مسألة امل�اث، فجعلْت من امل�اث مثاالً. تكشف فيه الحقيقة بشكل جيل وواضح..



، وكان الصّك ِمن رسول الله بيدها، فأخذه عُمر ومزّقه وتفل فدك كانت أُعطية ِمن الله لفاطمة وقد ملكتها الزهراء يف حياة النبي ■
ِمن حديث فاطمة وبالغتها وبيانها، فافرتى هذا الحديث  فيه! ففدك مل تكن ِم�اثاً ولكّن أبا بكر ارتبك ح� واجه هذا السيل الهادر

 يف قضية امل�اث، فالزهراء قالْت له: حتّى لو افرتيتم هكذا، فقضيّة امل�اث كذا وكذا وكذا..
ن الحديث امل�اث هو بيت النبي، وأبو بكر مل يُخرج نساء النبي ِمن بيت النبي، وبقيْت عائشة هي املُتحكّمة يف بيت النبي!! فإذا كا

 الذي ذكره أبو بكر صحيحاً أّن معارش األنبياء ال يُورثون، فل�ذا بقيت نساء النبي يف بيت النبي؟!

ح� صكّت الزهراء أبا بكر بالُحجج الساطعة ِمن آيات الكتاب الكريم بدأ يعتذر بأعذار.. من جملة هذه األعذار ما جاء يف كتاب  ●
 :[دالئل اإلمامة] للطربي.. يقول لها

أي ال أقول أنِّك  -(فقال لها أبو بكر: يا بنت رسول الله، أنِت ع� الحّجة، ومنطق الحكمة، ال أديل بجوابك، وال أدفعِك عن صوابك 
، ولكن املسلمون بيني وبينِك، هم قلّدو� ما تقلدت، وآتو� ما أخذُت وتركت. فقالت -أخطأِت يف الكالم وال أخطأِت يف الحكم

 ناس، أتجتمعون إىل املُقبل بالباطل والفعل الخارس؟! لبئس ما اعتاض املبطلون..)فاطمة: أيّها ال
فح� صكّتهم الُحجج سلّم ألمرها، ولذا يف بعض األخبار أنّه بعد ذلك كتب لها صكّاً بفدك، ولكّن ُعمر أخذ الصّك ِمن فاطمة بالقّوة، 

 بكر بعد أّن مزّق قبله صّك النبي وتفل فيه!!).ورفسها يف خارصتها ومزّق الصّك! (هذا متزيق لصّك أيب 

 ].. مّ� جاء فيه:4وقفة عند كتاب [رشح نهج البالغة البن أيب الحديد : ج ✤
يف (فلّ� سمع أبو بكر ُخطبتها شّق عليه مقالتها، فصعد املنرب وقال: أيّها الناس، ما هذه الرعة إىل كّل قالة! أين كانْت هذه األما� 

، هو -يعني مالصق لكّل فتنة  -ه أال َمن سمع فليقْل، وَمن شهد فليتكلّم، إّ�ا هو ثعالة شهيدُه ذنبه، ُمرِبٌّ لكّل فتنة عهد رسول الل
الذي يقول: كرّوها َجَذعة بعد ما هرمْت، يستعينون بالَضَعفة ويستنرصون بالنساء، كأّم طحال أحّب أهلها إليها البغي...) إىل أن 

 رصفْت فاطمة عليه السالم إىل منزلها).يقول: (ثّم نزل، فان
يعني أّن هذا الكالم الذي قاله أبو بكر كان مبحرض فاطمة عليها السالم، ال ك� يقول السيّد محّمد باقر الصدر يف كتابه [فدك يف 

لحديد)!! إذ يقول السيّد التأريخ] أّن هذا الكالم قاله أبو بكر بعد خروج فاطمة! (مع العلم أنّه قال بذلك وهو ينقل عن ابن أيب ا
الصدر يف كتابه فدك يف التأريخ: (وإذا بِه يطوي نفسه عىل نار ُمتأّججة تندلع بعد خروج فاطمة ِمن املسجد يف أكرب الظن، فيقول: 

 ما هذه الِرعة إىل كّل قالة..) وقد مرّت اإلشارة إىل كالمه يف الحلقات السابقة.

 الطربي اإلمامي توجد هذه الصيغة: (بل هو ثُعالة شهيده ذنبه، لعنه الله، وقد لعنه الله)!!!يف كتاب [دالئل اإلمامة] للمحّدث  ✤
معاوية اسنّت  -بحسب دالئل اإلمة  -يُش� بثُعالة إىل أم� املؤمن�! فأّول َمن سّب أم� املؤمن� عىل املنابر هو أبو بكر وليس معاوية 

 بأّم طحال (فاطمة) !!! وسأبّ� القرآئن عىل ذلك.بسنّتهم!! وبحسب ما أفهم إنّه يُريد 

 يقول ابن أيب الحديد بعد أن ذكر كالم أيب بكر الذي وصف فيه سيّد األوصياء بأنّه ثُعالة، يقول: ■
و ّرصح (قرأُت هذا الكالم عىل النقيب أيب يحيى جعفر بن يحيى بن أيب زيد البرصي وقلُت له: مبَن يُعرّض؟ فقال: بل يُّرصح. قلُت: ل

 مل أسألك. فضحك وقال: بعّيل بن أيب طالب عليه السالم، قلُت: هذا الكالم كلّه لعيل يقوله! قال، نعم، إنّه املُلك يا بُني، قلُت: ف�
مقالة األنصار؟ قال: هتفوا بذكر عيل، فخاف ِمن اضطراب األمر عليهم، فنهاهم). إذن هذا الذي قامْت به الزهراء عليها السالم ليس 

 مراً ُجزافياً.. الزهراء هنا هي مواجهة ُمخطط وقد أخرجْت سمومهم! ولذلك ح� خرجت السموم تبيّنت الحقائق!أ 
 وهنا عّدة نقاط أبيّنها:

عر أّن ابن أيب الحديد مل يكن عارفاً لِمعا� الكالم، وهذه القضية مهّمة جّداً.. ألّن ابن أيب الحديد عامل ِمن عل�ء الّلغة، وشااألوىل:  ■
 ُمفلّق، وهو ِمن عل�ء الكالم، وأديب ِمن الطراز األّول وُمؤرّخ، وكتابه يكشف عن ذلك!

 وُرغم ذلك مل يفهم كالم أيب بكر، ألّن املعطيات ليسْت كاملة.. ولذلك سأل النقيب البرصي عن املعنى!

اً بكّل كالمه) ال أعترب قوله هذا حّجة.. إذ ال يوجد بالنسبة يل أنا ال أعترب كالم أيب يحيى البرصي ح� قال (أّن أبا بكر قصد عليّ  ■
سبب يجعلني أجعل كالمه حّجة، فهو مل يكن يف زمان أيب بكر! إضافة إىل أنّه معتزيل ِمن أساتذة ابن أيب الحديد وليس شيعي! فال 

 يوجد دليل عىل كالمه!
 حّجة!! فيأخذ باملعا� التي ذكرها هذا النقيب البرصي!! ولكنّي أستغرب ِمن الشيخ املجليس يف بحار األنوار أنّه يعترب كالمه

] وهو أحد األجزاء التي حرّمت املرجعية الشيعية طباعتها والتي تتناول 29وقفة عند ما يقوله الشيخ املجليس يف [بحار األنوار: ج ■
مع النقيب البرصي، ويبدو أنّه يتّفق مع النقيب ظالمة الزهراء وظالمة عّيل!! الشيخ املجليس يف هذا الجزء ينقل كالم ابن أيب الحديد 

 البرصي يف أّن كّل الكالم الذي ذكره أبو بكر بخصوص ثُعالة، وبخصوص أم طحال يقصد به أم� املؤمن�!!
 وهذه القضيّة عىل طول الخط.. فكّل العل�ء اآلخرين الذين تحّدثوا عن هذه القضيّة ذهبوا بهذا االتّجاه. (وقد جئُت بالشيخ

 املجليس مثاالً ِمن املدرسة اإلخبارية، وجئت بالسيّد محّمد باقر الصدر مثاالً ِمن املدرسة األصولية املعارصة!!)



وقفة عند ما يقوله السيّد محّمد باقر الصدر يف كتابه [فدك يف التأريخ]. يقول: (وهذا الكالم يكشف لنا عن جانب من شخصية  ■
م إّال عن عّيل فوصفه بأنّه ثُعالة وأنّه ُمرِبٌّ لكّل فتنة، وأنّه كأّم طحال، وأّن فاطمة ذنبه التابع له، الخليقة) إىل أن يقول: (فلم يتكلّ 

ومل يذكر عن امل�اث قليالً أو كث�اً). فالسيّد محّمد باقر الصدر كان عىل نفس الطريقة التي كان عليها الشيخ املجليس، والشيخ 
 ديد املعتزيل، وابن أيب الحديد كان عىل رأي النقيب البرصي.املجليس كان عىل رأي ابن أيب الح

 ) ما هي قّصة هذا املثل؟]ثعالة شهيده ذنبه[وقفة عند قّصة املثل الذي ذكره أبو بكر يف كالمه وهو يصف سيّد األوصياء (

بكر (كأّم طحال) يعني بذلك عليّاً!! النقيب البرصي، وتلميذه ابن أيب الحديد وَمن تبعهم ِمن عل�ء الشيعة يقولون أّن قول أيب  ■
 -: ال. هو ال يعني بأّم طحال أم� املؤمن�، وإّ�ا يعني فاطمة!! أبو بكر يقول: (إّ�ا هو ثعالة شهيدُه ذنبه، ُمرِبٌّ لكّل فتنة وأنا أقول 

 -كأّم طحال  -يستنرصون بالنساء، ، هو الذي يقول: كرّوها َجَذعة بعد ما هرمْت، يستعينون بالَضَعفة و-يعني مالصق لكّل فتنة 
فأبو بكر أحّب أهلها إليها البغي...). وبحسب ما جاء يف دالئل اإلمامة يقول: (بل هو ثُعالة شهيده ذنبه، لعنه الله، وقد لعنه الله) 

 أّول َمن لعن سيّد األوصياء عىل املنابر!

ساء والغل�ن، وهو يُش� بذلك إىل َمن استشهدت بهم الزهراء عىل قول أيب بكر (يستعينون بالَضَعفة) الَضَعفة هم األطفال والن ●
 حّقها (الحسنان، وأم أ�ن، وأس�ء بنت عميس..)

، يف ح� أنّه ال دليل عىل ذلك،  ● الذي حّقق كتاب ابن أيب الحديد جعل كلمة أّم طحال يف فارزة، ليُش� إىل أّن املقصود بها هو عيلٌّ
ا عىل أساس فهم ابن أيب الحديد! أبو بكر يقصد من (أّم طحال) فاطمة عليها السالم، والقرآئن تُش� إىل ألّن الذي وضعها فهو وضعه

د من ذلك!!! (عل�ً أّن أم طحال زانية معروفة حتّى قيل يف األمثال: أز� ِمن أّم ِطحال!!) وِمن القرآئن التي تُش� إىل أّن أبا بكر يقص
 لمة ح� سمعْت هذا الكالم من أيب بكر اعرتضْت عليه!(أّم طحال) فاطمة، هو أّن أم س

وقفة عند ما جاء يف اعرتاض أم سلمة عىل كالم أيب بكر يف كتاب [دالئل اإلمامة].. تقول: (فاطلعْت أُّم سلمة راسها من بابها  ■
بّيْت يف ُحجور األنبياء، وتداولتها أيدي وقالت: أ لِمثْل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا؟! وهي الحوراء ب� اإلنس، واألُنس للنفس! رُ 

 املالئکة و�ْت يف ُحجور الطاهرات، نشأت خ� منشأ وُربّيْت خ�َ ُمرىّب..)
اعرتاض أم سلمة كان عىل أقبح كالم موجود.. وأقبح كالم موجود كان يف ذكر أيب بكر ألم طحال!! وواضح ِمن كالم أّم سلمة أنّه كان 

لفاطمة صلوات الله عليها بأّم طحال!!! لو كان مقصود أيب بكر ِمن ذكره ألّم طحال أم� املؤمن�، ملا كان  رّد عىل أيب بكر يف وصفه
 هناك معنى لكالم أّم سلمة ح� ذكرْت فاطمة، وذكرْت طهارة أصلها ومنشأها وتربيتها.

أي  -ذلك (ورجعْت فاطمة إىل منزلها فتشكّْت عل�ً أّن هذا الكالم من أّم سلمة كان مبحرض فاطمة؛ ألّن نفس الرواية تقول بعد 
). وقد كانْت رضيبة كالم أم َسلَمة أنّها ُحرمْت تلَك السنة عطاءها!! ولو كان يف متناول يدهم أن يقتلوها -أبدْت شكواها وأملها 

 لقتلوها!!

وقفة عند رواية اإلمام الصادق عليه السالم التي ينقلها الشيخ املفيد يف املُقنعة، وهي رواية مهّمة جّداً، وقد قرأتها عليكم يف  ■
 %.100حلقة سابقة، وهي تنطبق عىل الواقع الذي ب� أيدنا 
: أّولها الرشك بالله عّز وجل، والثانية قتل النفس -تفينا نزلْت، وبنا استُحلّ  -(عن أيب عبداللَّه عليه السالم قال: أكرب الكبائر سبعة 

بعة التي حرّم الله، والثالثة عقوق الوالدين، والرابعة قْذُف املُحصنات، والخامسة أكُل مال اليتيم، والسادسة الِفرار ِمن الزحف، والسا
 إنكار حّقنا أهل البيت،

قال، وأنزل فينا ما أنزل، وبّ� ذلك رسول الله صّىل الله عليه وآله، فكذبوا الله  فأّما الرشك بالله تعاىل فقد قال الله عّز وجّل فينا ما
 ورسوله، ورّدوا عليه�!

 وأّما قتل النفس التي حرّم الله فقد قُتل الحس� عليه السالم ظُل�ً يف أهل بيته!
وا رسوَل الله وأم� املؤمن� يف ذُريّته�!  وأّما عقوق الوالدين فقد عقُّ

 ا قذف املُحصنات فقد قُذفْت الزهراء عليها وآلها السالم عىل منابرهم!وأمّ 
ا عليه، وأّما أكل مال اليتيم فإن الله تعاىل جعل لنبيّه صّىل الله عليه وآله األنفال، وهي ِمن بعده لإلمام، وأحلَّ لُذريّته الُخمس، فعدو 

 فأخذوه، ومنعوهم حقوقهم منه.
 لله بايعوا عليّاً طائع�، ثّم فرّوا عنه،وأّما الفرار من الزحف فقد وا

 وأّما إنكار حّقنا أهل البيت فوالله ما يتعاجم يف هذا أحد).
موطن الشاهد هنا: (وأّما قذف املُحصنات فقد قُذفْت الزهراء عليها وآلها السالم عىل منابرهم!) يعني بذلك قذفها صلوات الله 

قُحافة أشّد من القذف، ألنّه شبّه الزهراء صلوات الله عليها بأقبح األوصاف، شبّهها بأّم عليها عىل منابر السقيفة.. وكالم ابن أيب 
طحال (أفجر النساء يف ارتكاب الفاحشة)!!! عل�ً أّن هناك روايات كث�ة عن األمئة تُش� إىل قذف الزهراء صلوات الله عليها عىل 

 الناصبي يف قذف الزهراء عليها السالم!!منابر السقيفة املشؤومة!! بل أُلّفْت كُتب يف الوسط 



هل تعلمون أّن هذه املجموعات البرتية التي ستفتح أبواب النجف للُسفيا� وتُغلقها يف وجه اإلمام الحّجة عليه السالم، أتعلمون  ■
 أّن هذه املجموعات ستقذف اإلمام الحّجة أيضاً؟!!

 ذه القناة يف برنامج: زهرائيون).(سأحّدثكم عن ذلك وبالتفصيل وِمن الكتاب الكريم وِمن أّمهات مصادرنا يف الربنامج املركزي له
فاملؤسسة الدينية يف ذلك الوقت هي التي ستقذف اإلمام الحّجة!! وقطعاً عاّمة الشيعة معهم، ألنّنا عىل هذا املنهج األعوج البعيد 

 عن منطق الكتاب والِعرتة!

راء عليها السالم أخرجْت سمومهم، ح� النتيجة من موقف الزهراء صلوات الله عليها يف مواجهة هذا املُخطط هي: أّن الزه ■
 أجربتهم عىل أن يتقيّؤوا ما بداخلهم، ويكشفوا عن باطن مضمون ض�ئرهم!! وهذا له فائدة من عّدة جهات، من هذه الجهات:

ضمون باطن أنّها عرّفْت الناس، فالناس ُمغّفلون عىل طول الخط، يغطّون يف الغفلة والجهل! فحين� ينطق أصحاب الشأن مب أوالً: ●
 ض�ئرهم وِمن ألسنتهم وأفواههم يخرج الكالم، فإّن الصورة تكون واضحة.

 (كّل هذه الحقائق طُمست يف الواقع الشيعي وال تُذكر عىل املنابر، وال تذكر عىل ألسنة العل�ء، والسبب يف ذلك: أّن املؤسسة الدينية
خالف!!). واملؤسسة الدينية وحتّى عاّمة الشيعة، الجميع رشكاء يف ظُلم تركْت حديث أهل البيت عليهم السالم وكرعْت يف الفكر املُ 

فاطمة عليها السالم ح� يُدافع َمن يدافع عن املنهج األعوج الذي عليه املؤسسة الدينية والذي يظلم فاطمة، فهو رشيٌك يف ظلم 
 ى عليها.. فاإلمام الباقر عليه السالم يقول:فاطمة. ونحن رشكاء يف ظُلمها وقذفها أيضاً حين� ال نعرف ظالمتها وما جر 

 (َمن مل يعرف سوء ما أُويت إلينا ِمن ظلمنا وذهاب حّقنا وما نُكبنا به، فهو رشيك َمن أىت إلينا في� ولينا به)

خططات املاكرة العميقة أّن ما صنعته الزهراء أربك ُمخطّطاتهم! فصار الزماً عليهم أن يُعيدوا النظر يف ُمخطّطاتهم! ألّن املُ ثانياً:  ●
رغم أنوفهم  -والبعيدة الَغور البّد أن تكون لها خلفية (غطاء) إىل قاعدة تستند عليها.. فحين� يُفصحون عن َمرامهم وعّ� يُضمرون 

 إستدراجاً.. ترتبك املخططات حينها! -

جل أن يتحرّك لدفع الرشور.. فِمن هنا تحرّكْت الصّديقة أّن الطرف الذي يُراد بِه الكيد ويُراد به الّرش سوف يجد فُسحة أل ثالثاً:  ●
الزهراء بهذا االتّجاه ضمن برنامج مرسوم دقيق، ال ك� يقول الفاشل السيّد محّمد باقر الصدر يف كتابه الفاشل [فدك يف التأريخ] 

 ِمن أنّها فشلْت بسبب ذكاء الخليفة!!

امله رجعْت إىل البيت بعد أن أربكتهم (أربكْت املُهاجرين واألنصار) الذين ح� أفسدْت الزهراء بخطبتها وموقفها املخطط بك ■
كانوا يعيشون الفرح بهذه التشكيلة الجديدة! كشفْت جهلهم وصعقْت عقولهم بهذا العلم وهذه املعرفة وهذه البالغة.. وصفعتهم 

ملواثيق.. ثُّم أخرسْت الحاكم وأربكته حتّى كّذب وافرتى عىل وجوههم بحقيقتهم ح� بيّنت لهم أنّهم خانوا األمانة ونقضوا العهود وا
عىل رسول الله بأحاديث كاذبة! وضغطْت عليه إىل أن تقيأ ما يف جوفه، فرفعْت الجموع األصوات بإسم عّيل، وتحّدثْت أم سلمة 

 وكان الذي كان.. وكّل هذه األحداث مُتثّل أجزاء ِمن الصورة فنحن ال �تلك التفاصيل!

ح� عادْت إىل بيتها قامْت بخطوة أخرى لُرتبك  -وهو جزء ِمن املسجد، فهم يتجّسسون عليها  -عادت الزهراء إىل بيتها ح�  ●
تفك�هم، فخاطبْت سيد األوصياء عليه السالم بذلك الخطاب الذي فيه تعنيف، فزادْت إرباكهم! ألّن املُرتبك ح� يتجّسس عليها 

 ستُخرب عليّاً أنّها فعلْت كذا وكذا.. وإذا بهم يسمعونها تعنّف علياً يف خطابها!!يتوقّع أنّها ح� تعود للمنزل 
 فالذي يتجسس سيستنتج أّن عليّاً ال عالقة له باألمر!! (فهذه املحاورة ب� عّيل والزهراء كانْت لوناً آخر من اإلرباك لهم!!)

فة املرجعية وغ� ذلك يتساءلون: ملاذا قامْت فاطمة وفتحْت الباب؟ الكث� من املتحّدث� الجهّال حتّى أولئك الذين يُوصفون بص ✤
 ملاذا مل يخرج عّيل؟

والجواب: أّن القوم جاؤوا إلحراق البيت بكامله، وح� خرجْت فاطمة أفشلْت هذا املخطط؛ ألنّها ح� تكّلمْت ورفعْت صوتها فإّن 
منهم تراجع، ح� علم أّن َمن عند الباب فاطمة، فقد ذكّرتهم الزهراء برسول املسلمون الذين جاؤوا مع عمر وخالد بن الوليد البعض 

 الله صّىل الله عليه وآله.
هم كانوا يُريدون إحراق البيت بكامله، ال يُريدون دفع الباب، ولكّن فاطمة ح� وصلْت إىل الباب وتحّدثْت خافوا ِمن انقالب األمر، 

ونبت املس�ر يف صدرها، وحاول قتلها ب� الباب والجدار! ولذلك وصل غضبهم إىل الحّد ولذلك أرسع عمر بإلصاق الباب عليها، 
 األعىل فأراد خالد بن الوليد أن يقتلها بالسيف!

 ] بشأن الهجوم عىل دار فاطمة ومحاولة قتلها بالسيف.2وقفة عند ما جاء يف [تاب ُسليم بن قيس : ج ✤
الد بن الوليد السيف ليرضب فاطمة عليها السالم، فحمل عليه بسيفِه، فأقسم عىل عّيل (فأقبل الناس حتّى دخلوا الدار، وسّل خ

 فكّف..).

أيضاً مّ� جاء يف كتاب [ُسليم بن قيس] والحديث فيه عن مؤامرة القوم لقتل عّيل صلوات الله عليه: (قال ابن عباس: ثّم إنّهم  ✤
هذا الرجل حيّاً، فقال أبو بكر: َمن لنا بقتله؟ فقال عمر: خالد بن الوليد، فأرسال  تامروا وتذاكروا فقالوا: ال يستقيم لنا أمر ما دام



إليه فقاال: يا خالد، ما رأيك يف أمر نحملَك عليه؟ قال: احمال� عىل ما شئت�، فوالله إْن حملت�� عىل قتل ابن أيب طالب لفعلت. 
 فقاال: والله ما نُريد غ�ه. قال: فإّ� له!

 بكر: إذا قُمنا يف الصالة صالة الفجر فُقم إىل جانبه ومعك السيف. فإذا سلّمُت فارضب عنقه. قال: نعم. فافرتقوا عىل ذلك.فقال أبو 
ثّم إّن أبا بكر تفكّر في� أمر به ِمن قتل عّيل عليه السالم وعرف أنّه إْن فعل ذلك وقعْت حرٌب شديدة وبالٌء طويل، فندم عىل ما 

 ليلته تلك حتّى أصبح، ثّم أىت املسجد وقد أُقيمْت الصالة. فتقّدم فصّىل بالناس ُمفكّراً ال يدري ما يقول.أمرُه به. فلم ينم 
وأقبل خالد بن الوليد ُمتقلّدا بالسيف حتّى قام إىل جانب عّيل عليه السالم، وقد فطن عيل عليه السالم ببعض ذلك. فلّ� فرغ أبو 

 ا خالد ال تفعل ما أمرتَك، فإْن فعلَت قتلتك.. ثّم سلّم عن �ينه وش�له.بكر ِمن تشهّده صاح قبل أن يسلم: ي
فوثب عّيل فأخذ بتالبيب خالد وانتزع السيف ِمن يده، ثّم رصعه وجلس عىل صدره وأخذ سيفه ليقتله، واجتمع عليه أهل املسجد 

 ليخلّصوا خالدا ف� قدروا عليه.
ت). فحلّفوه بالقرب فرتكه، وقام فانطلق إىل منزله، وجاء الزب� والعباس وأبو ذر واملقداد فقال العبّاس: حلّفوه بحق القرب (ملّا كفف

 وبنو هاشم، واخرتطوا السيوف وقالوا: والله ال تنتهون حتّى يتكلم ويفعل.. واختلف الناس وماجوا واضطربوا.
عداوة لرسول الله وأهل بيته! لطاملا أردتم هذا ِمن وخرجْت نسوة بني هاشم فرصخَن وقُلن: يا أعداء الله، ما أرسع ما أبديتم ال

، فلم تقدروا عليه، فقتلتم ابنته باألمس، ثّم أنتم تُريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عّمه ووصيّه وأبا -أي أردتم قتله -رسول الله 
 مة...)!!ُولده؟ كذبتم ورّب الكعبة. ما كنتم تصلون إىل قتله حتّى تخّوف الناس أن تقع فتنة عظي

 بحسب هذا النّص الجميع كانوا يعرفون أّن فاطمة قد قُتلْت، بدليل أّن نسوة بني هاشم ح� تحّدثوا بذلك مل يكن هناك ِمن رّد!!

هناك نصوص أخرى يف بحار األنوار، يف األجزاء التي حرّمْت املرجعية طباعتها حديث عن محاوالت عّدة لقتل سيّد األوصياء، وأم�  ●
  يُّرصح يف هذه األجزاء ويقول أّن الشورى الُعمرية ما عُقدْت إّال ألجل قتّيل!!املؤمن�

 النتيجة التي وصلنا إليها هي صورة برتاء يف جميع االتّجاهات!! ✤

 عىل املستوى العقائدي، صورة الزهراء مبتورة! وكلمة واحدة كافية إلثبات ذلك (فاطمة خرجْت عن حدود اآلداب)! ●

عىل مستوى الظالمة (ظالمة الزهراء مبتورة يف املكتبة الشيعية!! فالعل�ء يقولون أنّها ما قُتلْت! فقط يقولون أنّها ظُلمْت  ●
 واهتُضمْت، وُهجم عىل دراها، وُهّددت بالحرق!! ونادراً َمن تجده يُّرصح بأنّها قُتلْت!!)

 فهْم منطق الزهراء وكالم الزهراء مبتور ُمشّوه!! ●

!! ومع املدارس إجراماً بحّق الصّديقة الكربى عليها السالم هي املدرسة األصوليةكّل املدارس الشيعية ظلمْت الزهراء، ولكن أكرث  ■
 أّن الحقائق قد مرّت وبالوثائق، إّال أّ� سأقّدم لكم يف نهاية الربنامج تقريراً ملّخصاً شامالً لكّل ما مّر وبالوثائق.

 


