
 120الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 
 11ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  - 37ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  27م ــ 31/8/2016االربعاء: 

حديثي يف هذه الحلقات ِمن مجموعة حلقات (لبيِّك يا فاطمة) يف مالمح املنهج األبرت يف الوسط الشيعي، وخصوصاً يف (املؤسسة  ✤
الدينية الشيعية الرسمية).. مّر الحديث عن منهج كوثري، وعن منهج أبرتي! وقد تقّدم الحديث يف الحلقات املاضية يف أهّم ملمح ِمن 

 )!! وسيستمّر الحديث عن هذا املرض الخط�.الصنميةرت والذي رضب أطنابه في� بيننا، وهو ملمح (مالمح املنهج األب

(الصنمية) أخطُر مرض عقائدي رضب الوسط الشيعي! (صنمية العل�ء واملراجع والزعامات الدينية والفكرية والسياسية) صنمية  ●
 العجول البرشية!

عد ب� الشيعة وب� منهج الكتاب والعرتة! وجعل الشيعة يقفون يف وجه أيّة محاولة للتصحيح (الصنمية) أخطُر مرض وأخطر وباء با ●
 أو لالصالح.. والزال األمر عىل حاله إىل هذه الّلحظة وسيبقى!

عة ُمّرصون عىل والشيعة الزالْت تتحرّك باتّجاه الواقع البرتي، والذي سيقف يف مواجهة إمام زماننا عند ظهوره الرشيف!! ويبدو أّن الشي
وترفض ذلك، سيواصلون املس� يف هذا املنهج األبرت وفقاً للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، التي هي األخرى تُؤّكد عىل اتّباع هذا املنهج 

 رفضاً باتّاً أّي نحو من أنحاء التصحيح واإلصالح، والواقع خ� شاهد.

نج األبرت يف واقعنا الشيعي (عىل ُمستوى مراجعنا، عىل مستوى حوزتنا العلمية الدينية، الصنمية ملمح واضح جّداً ورئيس ِمن مالمح امل ✤
ا عىل مستوى املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بكّل فروعها واختصاصاتها، عىل ُمستوى ُحسينيّاتنا ومواكبنا وهيئاتنا، عىل مستوى أحزابن

كزنا ووسائلنا اإلعالمية، عىل مستوى الجموع الشيعية التي تُنارص املرجعية، وتنارص وتنظي�تنا السياسية، عىل مستوى فضائيّاتنا ومرا
 األحزاب السياسية، وتُعطي لنفسها عنواناً عريضاً: خّدام الحس�).. الصنمية ضاربة بأطنابها يف هذا الواقع! 

 وهناك ملمح آخر للمنهج األبرت سيأيت الحديث عنه يف الحلقات القادمة!

 تُعّد الصنمية أخطر مالمح املنهج األبرت؟! السبب يف ذلك ألّن الصنمية هي أوضح مالمح منهج السقيفة، وأخطرها!ملاذا  ✤
 الصنمية انترشْت وصارت ثابتة األركان يف الوسط السني عىل أساس تصنيم الصحابة!!

جموعات ِمن السنّة تُصنّم بعضاً ِمن رموزها وقياداتها السنة اآلن ال يُصنّمون عل�ءهم ك� تُصنّم الشيعة عل�ءها.. وإذا كان هناك م ●
فإّن ذلك ال يُشكّل ظاهرة عاّمة يف الوسط السني. ولكن الظاهرة العاّمة يف الوسط السني عىل ُمستوى املؤسسة الدينية الرسمية، وعىل 

ا األساس بقي منهج السقيفة ثابت األركان يف مستوى الج�ه� (األّمة السنية) فالتصنيم واضح للصحابة (لرجاالت السقيفة)!! وعىل هذ
 الوسط السني!

إبليس نقل لنا هذه الحالة فصبّها يف الوسط املرجعي.. فإبليس ال يستطيع أن يصبّها يف وسط األمئة، الن حاالتهم ال ُ�كن أن تُقاس  ●
 نذ ابتداء عْرص الَغيبة الكربى!!بحاالت غ�هم من البرش، لذا إبليس جاء بهذه املشكلة وألقاها يف الوسط الشيعي مُ 

يف حلقة يوم أمس كان الحديث ُمسلّطاً عىل هشام بن الحكم، والحظتم كيف أّن األمئة تحّدثوا عن هشام بن الحكم، الروايات تحّدثْت  ✤
قاده الخذالن أن يكون رشيكاً عن بداياته املتينة، وكذلك تحّدثْت عن عاقبته الحسنة، ولكنّه وقع يف مطّبات وزّالت وصلْت إىل الحّد الذي 

حّدثوننا يف دم اإلمام الكاظم عليه السالم!! قطعاً ال بعنوان الرشاكة املُبارشة العبّاسية، ولكن ك� ورد يف روايات وأحاديث املعصوم� وهم يُ 
ذه املضام� بأّن املقصود منها هو: أّن أتباع عن األمم السابقة، وكيف أّن أتباع األنبياء قتلوا األنبياء، وأّن الشيعة قتلْت األمئة! ويرشحون ه

ً ِمن دون سوء قصد.. وهذا ما حصل مع هشام ب ن األنبياء وأتباع األمئة إّ�ا كانوا سبباً يف قتلهم ألنّهم فضحوا وكشفوا أرسارهم، وقطعا
 الحكم، ك� مّر يف حلقة يوم أمس.

 ن الَغيبة الكربى: الشيخ املفيد)(وقفة عند املرجع الرسمي الكب� األّول للشيعة يف زما ✤
عية صحيح أّن الشيعة رجعْت إىل مراجع قبل الشيخ املفيد كابن الُجنيد، والُع��.. ولكن البداية الرسمية الكاملة ملنظومة املرجعية الشي

 هـ. 413ك� هي عليه اآلن، كانت بدايتها ِمن الشيخ املفيد املتوّىف عام 

خ املفيد، والرسالتان واضحتان أّن اإلمام يُحّذر ويُنذر ويُنبّه الشيعة إىل هذا الخطر الدائم الذي ألقى بكّل وصلْت الرسالتان إىل الشي ●
 كالكله يف الوسط الشيعي، وهو االنحراف باتّجاه املُخالف� (املنهج األبرت)!

لك ِمن أجل أن تعرفوا منهجية آل محّمد يف (وقفة أُلقي فيها نظرة عىل الشيخ املفيد ك� ألقيُت نظرة عىل هشام بن الحكم) وذ ✤
 التعامل مع الرموز الشيعية. فإّن منهجية آل محّمد عليهم السالم ال تتعامل مع الرموز الشيعية بالعنوان الصنمي.

اً جزء ِمن مصاديق هناك أمر شائع يف الوسط الشيعي ِمن أّن اإلمام الحّجة هو الذي لّقب الشيخ املفيد بهذا الّلقب (املفيد)! وهذا أيض ✤
رسائل،  3هـ .. وصلت للشيخ املفيد  413الصنمية، وجزء من التثويل املغناطييس! الشيخ املفيد تويف ليلة الثالث من شهر رمضان سنة 

 فال شأن لها بها. -ك� مرّ  -الرسالة الثالثة ُعلسْت 



 هـ.413هـ وهي الرسالة األهم، والشيخ املفيد تويف سنة  410 أّما الرسالة األوىل فقد وردْت إىل الشيخ املفيد يف أخريات صفر سنة ●

هـ.. مّ� يعني أّن هذه الرسائل وصلْت للشيخ املفيد يف األيّام  412ذي الحّجة عام  23الرسالة الثانية وصلْت للشيخ املفيد يوم الخميس  ●
 األخ�ة ِمن حياته.

خ املفيد بهذا الّلقب، يستندون يف ذلك إىل أّن اإلمام خاطب الشيخ املفيد بهذا الّلقب الذين يقولون أّن اإلمام الحّجة هو الذي لّقب الشي ■
د: (لألخ يف الرسائل التي أرسلها إليه، فيقولون أنّه هو الذي لّقبه بذلك.. عىل سبيل املثال ما جاء يف الرسالة األوىل يقول فيها الشيخ املفي

 عبد الله محّمد بن محّمد بن النُع�ن...)السديد والوّيل الرشيد، الشيخ املفيد أيب 
فيد فشاع هذا األمر يف الوسط الشيعي ِمن أّن اإلمام الحّجة هو الذي لقب الشيخ املفيد بلقب (املفيد)! وبحسب هذا الكالم، فإّن الشيخ امل

ل�ً أّن الشيخ املفيد ح� وصلْت إليه هذِه هـ! ع410هـ؛ ألّن هذه الرسالة وصلْت إليه عام 410يكون قد نال هذا الّلقب (املفيد) بعد سنة 
فرتة الرسائل مل ينرشها لعاّمة الشيعة، وإّ�ا أطلع عليها خواّص الشيعة، وانترشْت بشكل تدريجي بعد ذلك، وهذا يعني أّن األمر يحتاج إىل 

 ).زمانية حتّى يُلّقب الشيخ املفيد بلقب املفيد (عىل األقل بعد وصول الرسالة بسنة مثالً!!
 والحال أّن الذي يدرس تأريخ الشيخ املفيد يجد أّن الشيخ املفيد كان معروفاً ُمنذ أيّام صباه بهذا الّلقب!!

واإلمام الحّجة ح� خاطب الشيخ املفيد يف الرسالة بـ(الشيخ املفيد) فهو خاطبه بلقب كان موجوداً ومعروفاً عىل أرض الواقع. (يعني 
 املعروف به ب� الناس).خاطبه بالّلقب 

وقفة عند ما جاء يف ترجمة الشيخ املفيد يف كتاب [معامل العل�ء يف فهرست كتب الشيعة] البن شهر آشوب املازندرا�: (ولّقبه الشيخ  ■
وهذه اشتباهات املُفيد صاحب الزمان صلواُت الله عليه، وقد ذكرُت سبب ذلك يف مناقب آل أيب طالب). هذا كتاب ِمن الكتب الرجالية، 

فيها..  الرجالي�.. ومنها انتقلْت هذه املعلومة! فك� يشتبه هذا الرجايل يف هذه املعلومة وتُنقل وتنترش، فاملعلومات األخرى أيضاً يشتبهون
 ملاذا صار قرآناً يُحطّم به حديث أهل البيت؟! -بغّض النظر عن أصله الناصبي -فل�ذا صار علم الرجال 

املعلومة الشائعة يف الوسط الشيعي (أّن اإلمام الحّجة لّقب الشيخ املفيد بهذا الّلقب) معلومة خاطئة، لقضية منطقية وبديهية فهذه 
واضحة، وهي أّن كّل الذين يعرفون تأريخ الشيخ املفيد يعرفون أّن الشيخ املفيد كان يحمل هذا الّلقب منذ تأريخ صباه، وكان معروفاً 

 لة عمره، وهذه الرسائل وصلْت للشيخ املفيد يف آخر عمره.بهذا الّلقب طي

لقب الشيخ املفيد جاء ِمن أحد أساتذته الذين درّسوه وهو (عيل بن عيىس الرُّما�) وهو ِمن ُمخالفي أهل البيت عليهم السالم! لقبّه  ✤
 بهذا الّلقب منذ كان الشيخ املفيد يف أيّام ِصغره وصباه. 

حب كتاب [قصص العل�ء] وهو يتحّدث عن الشيخ املفيد يف أيّام صباه مع أستاذه الرُما� واملناظرة القص�ة التي (وقفة عند ما ذكره صا
هم الذين جرْت بينه� وكانْت سبباً يف إعطاء الرما� لقب [املفيد] للشيخ املفيد). فالشيخ املفيد كان يدرس يف أيّام ِصباه عند املُخالف�، و 

يد).. وُعرف بهذا الّلقب وشاع لقبه واشتُهر ب� الناس، واإلمام الحّجة خاطبه يف الرسائل بنفس الّلقب الذي اشتُهر به ب� لقبّوه بلقب (املف
 الناس.

ه وقفة عند قضيّة أخرى يُشار إليها يف رسالة إمام زماننا للشيخ املفيد.. ح� خاطب اإلمام الحّجة الشيخ املفيد يف الرسالة األوىل بهذ ✤
 ارات: (لألخ السديد والوّيل الرشيد، الشيخ املفيد...) وخاطبه يف الرسالة الثانية بهذه العبارات:العب

 (سالم الله عليك أيّها النارص للحق، الداعي إليه بكلمة الصدق).. ويف آخر الرسالة األوىل خاطبه اإلمام بهذه العبارات:
نا الصفي، والنارص لنا الويف) فهل كان الشيخ املفيد أخاً لإلمام الحّجة ك� كان أم� املؤمن� (هذا كتابنا إليَك أيّها األخ الويل، واملُخلص يف ودّ 

ّيل أخاً وولياً لرسول الله؟! هم يقولون أنّه إذا كان املعصوم يُخاطب الشيخ املفيد بهذه العبارات، ويصفه بهذا الوصف (األخ السديد والو 
 ن؟! وأقول:الرشيد) فكيف يُنتقد الشيخ املفيد إذ

هذه الرسائل بحسب قذرات علم الرجال فهي رسائل ال تثبت، ولكن ألّن هذه الرسائل فيها مديح ملرجع ِمن املراجع، وهذا املديح أوالً:  ●
 يُساعد عىل إشاعة عملية الصنمية، فيُذكر هذا املطلب دامئاً.

تتناسب والشخص املُخاطب.. ال ُ�كن أن تكون هذه األوصاف عىل  هذِه الخطابات ليست بنحو اإلطالق، وإ�ا خطابات نسبيةثانياً :  ●
ى نحو االطالق، وإّال لصار الشيخ املفيد معصوماً! ألّن عبارة السديد والرشيد تعني أنّه لن يقع يف خطأ، إذا أُخذت هذه األلقاب باملعن

 املُطلق (للتسديد) و(الرتشيد).
 فيد. (يا كميل إّن القلوب أوعية، وخ�ها أوعاها). العطاء يكون بحسب القابل.التسديد والرتشيد هنا نسبٌي بحسب الشيخ امل

إماما زماننا عليه السالم ح� يخرج ويضع يده عىل رؤوس الخالئق يك يجمع بذلك عقولهم، فهذا ال يعني أّن الخالئق سيكونون جميعاً  ■
ك� أّن الله تعاىل يف يوم القيامة يداّق الخالئق عىل حسب عقولهم، كذلك عىل عقٍل واحد، فهذا الكالم ليس منطقياً، وإّ�ا كٌل بحسبه. ف

مسألة تكامل العقول تكون لكّل شخص بحسبه. فحين� يُخطاب إمام زماننا الشيخ املفيد بهذه األوصاف فهذا مدح له بالجملة. (مدح 
 نسبي بحسب الشيخ املفيد، وليس مدح ُمطلق).

 السالم ِح� �دحون شخصاً، فهذا املدح ال ُ�كن أن يكون عىل نحو الحقيقة واإلطالق.مثال عىل أّن األمئة عليهم  ■



وقفة لقراءة سطور من الرسالة التي أرسلها اإلمام العسكري لوالد الشيخ الصدوق (عّيل بن بابويه القّمي) أقرؤها عليكم من كتاب  ●
 حّمد باقر املوسوي الخوانساري.. مّ� جاء يف الرسالة:] للم�زا م4[روضات الجنّات يف أحوال العل�ء والسادات :ج

(أّما بعد أوصيك يا شيخي وُمعتمدي وفقيهي أبا الحسن عّيل بن الحس� القّمي، وفّقك الله لِمرضاته، وجعل ِمن صلبَك أوالداً صالح� 
 برحمته). كلمة شيخ تعني: معلّم. فعبارة (يا شيخي) تعني: يا ُمعلّمي.

� تعني أّن والد الشيخ الصدوق (عّيل بن بابويه) هو شيخ اإلمام العسكري؟ هل والد الشيخ الصدوق هو فقيه لإلمام فهل هذه التعاب
العسكري؟! هذه العبارات تُؤخذ بلحاظ املُخاطبات الُعرفية، وتؤخذ معانيها بحسب املوصوف.. فهذه العبارات تُريد أن تقول أّن عّيل بن 

الشيعة، وهو ُمعتمد عند اإلمام، وهو ِمن فقهاء أهل البيت (اإلمام يُقّرر فقاهته) ومع ذلك فهذا ال يعني أّن  بابويه القّمي هو ِمن شيوخ
، وإذا كّل ما سيصدر ِمن عّيل بن بابويه القّمي سيكون صحيحاً! ألنّنا ُمتفقون عىل بديهة واضحة وهي أّن اإلمام املعصوم يُتّم نقص املؤمن�

 الحّد.. فالتوازن والحكمة هي عند اإلمام املعصوم، واالضطراب هو عندنا. زادوا فهو يرّدهم إىل
 فالبّد أن تُفهم األمور يف سياقها الصحيح (وهذا هو املراد ِمن معرفة لحن القول للمعصوم�)

ابويه سيكونون صالح� يف باملثل عبارة اإلمام العسكري (وجعل ِمن صلبَك أوالداً صالح� برحمته) هل العبارة تعني أّن أوالد ابن ب ●
صالحة،  جميع أحوالهم؟! قطعاً ال، وإّال لكانوا معصوم�. وإّ�ا املراد : صالح� بالُجملة (يعني عاقبتهم صالحة، الظاهرة العاّمة يف حياتهم

 ه!نواياهم صالحة). بل ال يعني ذلك أّن أبناء بابويه سيكونون عىل نفس املستوى ِمن الصالح، وإّ�ا كٌل بحسب

الشيخ الصدوق ك� شمله دعاء اإلمام العسكري ح� دعاء لوالده فقال (وجعل ِمن صلبَك أوالداً صالح� برحمته)، كذلك يشمله دعاء  ●
 آخر من إمام زماننا عليه السالم، ك� جاء يف كتاب [الَغيبة] للشيخ الطويس

بعد موت محّمد بن عث�ن  -والد الشيخ الصدوق  -موىس بن بابويه (أبو جعفر محّمد بن عّيل األسود قال: سألني عّيل بُن الحس� بن 
أن يسأل موالنا صاحب الزمان عليه السالم أن  -يقصد الحس� بن روح النوبختي  -أن أسأل أبا القاسم الروحي  -السف� الثا�  -العْمري 

، ثّم أخرب� بعد ذلك بثالثة -صل طلب ابن بابويه لإلمام الحّجةيعني أو  -يدعو لله عّز وجل أن يرزقه ولداً ذكراً. قال: فسألته فأنهى ذلك 
 لعّيل بن الحس� فإنّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به، وبعده أوالد). -أي اإلمام  -أيّام أنّه قد دعا

ٌخ هو عامل أيضاً من عل�ء الشيعة، ويف نّص آخر أنّه (سُ�زق بولدين فقيه� خّ�ين ينفع الله الناس به�).. وبالفعل كان للشيخ الصدوق أ 
 ولكنّه مل يكن معروفاً.

 فهل ُمستوى النفع للناس ِمّ� تركه الشيخ الصدوق ِمن آثار، كُمستوى النفع ِمن أخيه؟! قطعاً ال، فال وجه للُمقايسة.

وال يشتبه، فاألمر ليس كذلك والواقع يؤكد  وكذلك فإّن هذا الدعاء ِمن اإلمام املعصوم ال يعني بأّن ابن بابويه سُ�زق بولد ال يُخطىء ●
هذا األمر.. فإّن الشيخ الصدوق عنده من األخطاء واالشتباهات العقائدية وهي اشتباهات كب�ة، وقد وقفت عن بعضها يف حلقات سابقة 

 مثل:
 العقائديّة ثبّت أركانها الشيخ الصدوق! نسبة السهو إىل النبي، وكذلك الطعن يف الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة.. فهذه االشتباهات

ن ورغم أخطاء الشيخ الصدوق واشتباهاته، فهذا ال يعني أّن الشيخ الصدوق مل يكن ُمباركاً.. بل كان ُمباركاً، وأنا أحد الذين انتفعوا مِ  ●
 م السالم.كُتب الشيخ الصدوق انتفاعاً عظي�ً جّداً. فكتب الشيخ الصدوق حفظت لنا منهج أهل البيت عليه

فحال الشيخ الصدوق كحال هشام بن الحكم.. اإلمام الصادق قال عن هشام (نارصنا بقلبه ولسانه ويده)، وقال له كذلك (يا هشام  ●
 ك� مّر. -اتِّق الزّلة، والشفاعة ِمن ورائها إن شاء الله)! ولقد زّل هشام زلالً كب�اً 

 وقفة عند حادثة معروفة حصلت مع الشيخ املفيد، وهي مذكورة يف كتاب [قصص العل�ء] للتنكابني. ✤
ح� سأل أحد القروي� الشيخ املفيد عن امرأة حامل تُوفّيت وحملها حّي، فسأل القروي: هل نشق بطنها؟! فأجابه الشيخ املفيد بأن 

الطريق وصّحح له فتوى الشيخ املفيد، وقال له: أّن الشيخ املفيد قال لك أن تشّقوا يدفنوها مع حملها، وح� رجع القروي، رآه راكب يف 
ذي أرسل بطن املرأة وتُخرجوا الطفل ثّم تدفنوا املرأة. وبعّد مّدة ح� نقلوا هذه الحكاية للشيخ املفيد، قال أنّه مل يُرسل أحداً.. وأّن ال

م. فجلس الشيخ املفيد يف بيته بعد هذه الحادثة وأقفل عىل نفسه، واعتزل الفتوى شخصاً وراء هذا القروي هو صاحب األمر عليه السال 
 ومل يخرج! حتّى وصله توقيع من صاحب األمر، مضمون التوقيع يقول:

 قولوا الفتوى وعلينا تسديدكم ومنعكم من الخطأ!

قلون جميعنا نُخطىء ونشتبه، ال يُوجد فينا معصوم.. حتّى النّواب األربعة الخاّص� لإلمام الحّجة ما كانوا معصوم�، وإّ�ا كانوا فقط ين ■
إىل  ما يقوله اإلمام.. الكالم الذي ينقلونه عن اإلمام الحّجة عليه السالم (ألنّه صادر من اإلمام الحّجة) فهو نقل صحيح.. ولكن لو رجعنا

 نفس النّواب إىل حياتهم الشخصية، فليس هناك عصمة يف حياتهم الشخصية.

 الحس� بن روح النوبختي كان قد ألّف كتاباً قبل أن يكون نائباً، جمع فيه أحاديث عن أهل البيت، فأرسله يف أيّام نيابته إىل عل�ء يف ●
يف بعض األحاديث.. (وهذه قضية معروفة)، والحس� بن روح كان بإمكانه  قم وطلب منهم أن يُحّققوا يف صّحته! وح� وصل إليهم ناقشوه

لكنّه  -باعتبار أّن الحوزة الرئيسة والتجمع العلمي الكب� للشيعة كان يف بغداد  -أن يسأل اإلمام الحّجة عن ذلك، أو أن يسأل عل�ء بغداد 



عصوم�.. الجهة املأمونة هي فقط في� ننقله لكم عن اإلمام الحّجة.. أّما ما يصدر فعل هذا األمر ليك يُبّ� لنا أّن النّواَب الخاّص� ليسوا م
 منّا نحن فليس مبعصوم.. ف� بالك بعاّمة املراجع الراتع� يف الفكر الناصبي!!

 غ� سل�ن، وال النّواب الخاّصون وهذا هو ِرسّ احتياجنا للمعصوم.. فاعرفوا منزلة أمئتكم، فإنّه ال يُقاس بآل محّمد أحد، ال سل�ن الفاريس وال
 وال غ�هم.

ب ح� ننتقد عاملاً أو مرجعاً، فذلك ألجل تصحيح الواقع، وألجل تقريب الناس إىل آل محّمد صلوات الله عليهم.. فإنّنا إذا رجعنا إىل كت ■
أن نُخطئ وإّ�ا الَعيب أن نرى املُخطئ ُمصيب! والعيب الشيخ املفيد مثالً، سنجد فيها الكث� ِمن العرثات واألخطاء واالشتباهات، وليس عيباً 

 أن نقف يف وجه التصحيح!

 وقفة عند كتاب� من أهّم كُتب الشيخ املفيد (كتاب أوائل املقاالت، وكتاب تصحيح االعتقاد) ✤
هراء صلوات الله عليها!! فهناك نفٌي ه� خليّان ِمن ذكر الز  -بغّض النظر عن ما فيه� من األخطاء واالشتباهات  -هذان الكتابان أساساً 

ا واضح ملوقعية الزهراء يف العقيدة الشيعية ! إذ ال ذكر للزهراء يف هذين الكتاب� وه� من أهّم كتب الشيخ املفيد! وإذا تفّحصنا زواي
 رش يف تلك الفرتة!الكل�ت يف هذين الكتاب� سنجد الذوق املُعتزيل واضح فيه�، خصوصاً أّن الفكر املعتزيل كان قد انت

 يقول: -وهو كالم مّر علينا  -] وما كتبه الشيخ املفيد تحت عنوان: يف العصمة تصحيح االعتقادوقفة عند كتاب [ ❂
أي في� قبل البعثة،  -يف العلم والعصمة يف أحوال النبّوة واإلمامة، ونتوقّف في� قبل ذلك  -عليهم السالم  -(والوجه: أن نقطع عىل ك�لهم 

 -، وهل كانت أحوال نبّوة وإمامة أم ال، ونقطع عىل أن العصمة الزمة منذ أكمل الله تعاىل عقولهم إىل أن قبضهم -قبل اإلمامة الفعلية و 
). وهو كالم باطل برصيح القرآن ورصيح آية التطه� التي تُثبت الطهارة ألهل البيت جميعاً يف نفس املستوى يف جميع -عليهم السالم 

. وأّما الزهراء فال ِذكر لها هنا، فهي مل تُبعث بالنبّوة، وليسْت بإمام بحسب عقيدة الشيخ املفيد! فهناك يف شٌك يف عصمتها صلوات أحوالهم.
 ! ك� أّن عقلها ليس كامالً بحسب منطق الشيخ املفيد يف كتابه هذا !! -بحسب هذا املنهج  -الله عليها 

 يخ املفيد عن [كتاب سليم بن قيس] الذي ُ�ثّل وثيقة الجر�ة يف قتل فاطمة، يقول:ويف نفس هذا الكتاب ح� يتحّدث الش ■
(هذا الكتاب غ� موثوق به، وال يجوز العمل عىل أكرثه، وقد حصل فيه تخليط وتدليس...). طعٌن وتشكيك يف وثائق الظالمة، وانتقاٌص من 

 املفيد يف كتابه تصحيح االعتقاد!! املقامات واملنازل.. هي هذ النتائج التي وصل إليها الشيخ

للشيخ املفيد.. أيضاً مل يتحّدث عن الزهراء يف هذا الكتاب ال ِمن قريب، وال ِمن اإلرشاد يف معرفة حجج الله عىل العباد] يف كتاب [ ❂
بي ولداً ذكراً، كان سّ�ه رسول بعيد!! مّ� جاء يف ها الكتاب يقول: (ويف الشيعة من يذكر: أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطْت بعد الن

 ُمحسناً، فعىل قول هذه الطائفة أوالد أم� املؤمن� عليه الصالة والسالم مثانية وعرشون. والله أعلم) -وهو حْمل  -الله 
غ�  -املفيد بحسب ما يقول الشيخ  -إذا جمعَت هذا الكالم مع الكالم املوجود يف كتاب [تصحيح االعتقاد] ستصل إىل أّن ظالمة فاطمة 

 ثابتة!! أضف أنّه مل يتحّدث عن مقامات وفضائل الصّديقة الكربى مع وجود املناسبات الواضحة!! (فعندما يذكر أم� املؤمن� أو الحسن�
 عليهم السالم فالبُّد أن تُذكر فاطمة معهم، ولكنّه مل يذكرها)!! فال توجد أي ميزة لفاطمة يف هذا الكتاب!!

ختصاص إذا رجعنا إىل فهرس األعالم، وأردنا أن نحسب كم مرّة ذكُرْت فاطمة صلوات الله عليها يف الكتاب، وكم مرّة ذُكر حتّى كتاب اال  ●
ولكن  عمر بن الخطّاب، سنجد أّن عمر بن الخطاب ذُكر أكرث ِمن الزهراء يف هذا الكتاب!! (عل�ً أنّني هنا ال أريد أن أجعل ُمقايسة رقمية..

 � إىل أّن الزهراء مل تُذكر كث�اً حتّى يف هذا الكتاب)!!هذا األمر يُش

) ك� قال األمئة عليهم السالم يف حّق هشام بن الحكم (دْع عنك ح�َة الح�ان، واستعْذ بالله ِمن الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان ✤
ينطق الشيطان عىل لسانه ح� يقول أّن األمئة ليسوا كامل� يف إشارة إىل أّن الشيطان ينطق عىل لسان هشام، فكذلك الشيخ املفيد أيضاً 

 بشكل واسع قبل اإلمامة الفعلية، وأّن النبي مل يكن كامالً قبل البعثة!! هذا الكالم باطل، وهو فكٌر اعتزايل ألّن الفكر االعتزايل كان ُمنترشاً 
 يف تلك الفرتة!!

مام الحّجة كتبها عىل قرب الشيخ املفيد، أقرؤها لكم من كتاب [جنّة املأوى] للمحّدث وقفة عند ثالثة أبيات معروف ب� الشيعة أّن اإل  ✤
 النوري:

 ال صوََّت الناعي بفقدَك إنّه * يوٌم عىل آِل الرسول عظيمُ 
 إْن كُنت قد غُيّبَت يف جدِث الرثى * فالعدُل والتوحيُد فيَك ُمقيمُ 

 ِمن الدروس علوم.والُحّجة املهديُّ يفرُح كلّ� * تُليْت عليَك 

ت الثا� هذه األبيات قد يكون كتبها اإلمام الحّجة، ولكن رمّبا عبث بها العابثون، أو مل تُنقل بّدقة؛ ألنّها ُمختلة! عىل سبيل املثال: البي ●
من مصطلحات أهل البيت  يظهر فيه الفكر اإلعتزايل بشكل جيل، ح� يقول (فالعدُل والتوحيُد فيَك ُمقيُم)!! فإّن العدل والتوحيد ليسْت 

عليهم السالم! هذا مصطلح اعتزايل! حين� يذكر ُمصطلح (العدل والتوحيد) يف أبيات قليلة، فهذا يعني أّن هذا املُصطلح مركزي، والحال 
 أّن هذا املُصطلح ليس ُمصطلح مركزي عند أهل البيت، وإّ�ا هو مصطلح مركزي يف الفكر االعتزايل!

 أيضاً ال يخلو ِمن اختالل (وقفة توضيحية لالختالل املوجود يف البيت الثالث). وكذلك البيت الثالث



شاهد  الصاحب بن عبّاد شاعٌر شيعي ولكنّه كان ُمشبعاً إىل حّد كب� بالفكر االعتزايل!! وأبياته الشه�ة التي يُرّددها الشيعة يف محافلهم ■
 عىل ذلك!! األبيات التي يقول فيها:

  طالب * أحىل من الشهد إىل الشاربِ حّب عّيل بن أيب
 لو فتشوا قلبي رأوا وْسطه **سطرين قد ُخطا بال كاتِب 
 العدُل والتوحيد يف جانٍب **وُحّب أهل البيت يف جانبِ 

 %، فاملُعتزلة يرون أساس الدين (العدل والتوحيد)!!100وهو فكر اعتزايل 

 أنا أصحح هذه األبيات للصاحب بن عبّاد وأقول: ■
 لو فتّشوا قلبي رأوا وسطه * سطراً فقط ُخّط بال كاتِب 

 ُحّب اإلمام الشاهد الغائبِ فال يوجد هناك سطران، وإّ�ا يوجد سطر واحد فقط وهو: 
 األدعية والزيارات ويف كل�تهم الرشيفة.فهذا الدين له أصٌل واحٌد، وهو اإلمام املعصوم فقط.. هذا هو منطق آل محّمد يف 

بعض عل�ء السنة يقولون أّن املعتزلة شيعة، والبعض منهم يقولون بأّن الشيعة أخذت ِمن املعتزلة.. وهذان القوالن جاءا ِمن خالل  ✤
 ُمتابعتهم لكتب الشيعة وكتب املعتزلة.

 أّما القول األّول أّن املعتزلة شيعة فهو ليس بصحيح، ●

%.. فالفكر املعتزيل اخرتق ساحة الثقافية الشيعية خصوصاً يف 100ا القول الثا� أّن الشيعة أخذْت من املعتزلة فهو قول صحيح وأمّ ●
 بدايات عرص الَغيبة الكربى، وما وجود العدل كأصل ِمن أصول الدين إّال أثر واضح جّداً للفكر االعتزايل!

 [جنة املأوى] للمحّدث النوري، والحكاية عن العالّمة الحّيل. ) يف كتاب22وقفة مخترصة عند الحكاية ( ✤

العالّمة الحّيل تتلمذ عند جمع كث� ِمن املخالف�، وهذا هو الذي أثّر عىل فكره، وأقحم الكث� ِمن الفكر املخالف يف ساحة الثقافة  ●
شديداً عىل الشيعة! وألّف كتاباً يطعن فيه عىل الشيعة، فالعّالمة الشيعية! (العّالمة الحّيل تتلمذ عند عامل ُسنّي، وكان هذا العامل السني 

تاب حاول أن يُحّصل هذا الكتاب يك يرّد عليه! وبعد كيٍت وكيت أعطى العامل السنّي الكتاب للعالّمة الحّيل ولكن اشرتط عليه أن يُبقي الك
الكتاب، فلّ� اشتغل بكتابته وانتصف الّليل، غلبه النوم، فحرض الحّجة عنده ليلة واحدة.. فالعالّمة الحّيل أخذ قراراً يف نفسه أن يستنسخ 

 عليه السالم وقال: ولّني الكتاب وُخذ يف نومك. فانتبه العّالمة وقد تّم الكتاب بإعجازه عليه السالم.

ح أّن العّالمة الحّيل هو يف موقف مثل هذه األحداث موجودة يف حياة عل�ئنا، وأنا أقبل هذا الكالم وال أشكّك يف هذه الحادثة. صحي ●
 خاطىء أن يدرس عند املُخالف�، ولكن هذه النيّة للدفاع عن آل محّمد هذه النيّة حسنة، ولذا تدّخل اإلمام فأعانه.

ّالمة وقفة عند حادثة أخرى يف كتاب [قصص العل�ء] أيضاً عن العالّمة الحّيل (قراءة سطور ِمن هذه الحادثة تتحّدث عن لقاء الع ✤
 الحّيل باإلمام الحّجة وإجابة اإلمام الحّجة عن مسائل كث�ة ومشكالت عند العّالمة مل يكن يجد لها حّالً)

 )!لوال كتاب األلف� وزيارة الحس�، لقصمت ظهر أبيك الفتاوى نصف�ورغم كّل ذلك، يقول العالّمة الحّيل لولده يف أُخريات حياته: (
 بهذه العبارة التي جاءت يف رؤيا ولكني إذا رجعُت إىل كتب العّالمة (يف الفقه، يف األصول، يف الرجال، يف العقائد، وأنا هنا ال أريد أّن أحتجّ 

 %)100فهذا الكالم ينطبق عليها 
سكري عليه (وقفة عند إحدى هذه الفتاوى التي تقصم الظهر نصف� عند العّالمة الحّيل: ما قاله العّالمة الحّيل بشأن تفس� اإلمام الع

السالم، واعت�د العل�ء واملراجع يف تضعيف هذا التفس� عىل هذا القول الخاطئ للعّالمة الحّيل إىل يومنا هذا! ومنهم السيّد صادق 
 الش�ازي!!)

 املّد البرتي! إعادة النظر في� كتبه املراجع والعل�ء هذه قضيّة تُشكّل خطوة مهّمة يف التمهيد لظهور إمام زماننا والوقوف أمام ✤

النتيجة بعد كّل هذه البيانات التي تقّدمت هي: أّن منطق أهل البيت عليهم السالم ُمخالف ملنطق الصنمية، ومنطق املؤسسة الدينية  ✤
 ومنطق الشيعة هو الصنمية! ولذا فإّن منطقكم يا شيعة أهل البيت ُمتنافر مع منطق آل محّمد عليهم السالم!!

 
 


