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 وسأتحّدث وعل�ئنا، مراجعنا ب�) العقائدي اإلجرام أو التّقص�: (وهو حلقة، من أكرث يف وسيستمر العنوان الجديد لهذه الحقلة ✤
 .ومراجعنا عل�ئنا كتب نفس من املوضوع هذا عن

 .عض: ِمن أين جئت بهذا العنوان (اإلجرام العقائدي)الب يتساءل قد ✤
 والجواب أّ� استخلصته من القرآن، ومن حديث العرتة: 

 ) جميعا النّاس أحيا فكأّ�ا أحياها ومن جميعاً  النّاس قتل فكأّ�ا األرض يف فسادٍ  أو نفس بغ� نفساً  قتَل  َمن: (املائدة سورة يف ■

ن جر�ة القتل الّداعيش (ومّر الحديث عن هذه الجر�ة الّتي ارتكبتها املرجعيّة العليا، واملرجع ع تتحّدث األّول وجهها يف اآلية ●
 األعىل واألعلم يف حّق مرجع شيعي آخر وهو امل�زا اإلخباري وعائلته)

عن أيب عبد الله عليه الّسالم  س�عة، عن. (الّسالم معليه البيت أهل فيُبيّنه لآلية األعظم التأويل وهو الجر�ة، لهذه اآلخر والوجه ●
ل: قال: قلت له: قوُل الله عزَّ وجل: {َمن قتَل نفساً بغ� نفس فكأّ�ا قتل النّاس جميعا وَمن أحياها فكأّ�ا أحيا النّاس جميعا}؟ قا

قتلها). فح� يأيت املرجع أو الفقيه أو العامل أو َمن أخرجها ِمن ضالل إىل هدى فكأّ�ا أحياها، وَمن أخرجها ِمن هدى إىل ضالل فقد 
الخطيب أو املفكّر فيعطي للنّاس عقيدة مخالفة ألهل البيت، فإنّه يخرجهم من الهدى إىل الّضالل، أو يخرجهم من الّضالل إىل ضالل 

 أشد، وهنا يكون قد ارتكَب جر�ة عقائديّة كب�ة، هي أسوأ من قتل امل�زا االخباري.

لق�ط، عن حمران قال: قلت أليب عبد الله عليه الّسالم: (أخرب� عن قول الله عزَّ وجل: {وَمن أحياها ا خالد أيب عن أخرى رواية ■
 فكأّ�ا أحيا النّاس جميعا} قال: ِمن حرق أو غرق، ثُمَّ سكت، ثُمَّ قال: تأويلها األعظم: أن دعاها فاستجابت له). فعملية القتل هنا

 لهدى إىل الّضالل، أو أخذ النّاس من ضالل إىل ضالل أشد.هي اإلخراج من ا

 إجرام أيضاً  فهناك االخباري، امل�زا بحق ارتكبت الّتي الجر�ة يف مرّ  ك� والجسدي الفيزيايئ املستوى عىل إجرام هناك أنّ  ك� ✤
نيّة، ولكنّي أقول: أّن ذلك  بسوء ذلك فعلوا أنّهم وأقول العل�ء أحّمل أن هنا أريد ال وأنا. والعرتة الكتاب حقّ  يف فكري عقائدي

اعت�دهم عىل قواعد وأساليب فهم من أعداء أهل البيت، و حصل نتيجة جهلهم، وبسبب تأثّرهم بالفكر املخالف ألهل البيت، 
 فسبّبت تلك الزّالت الّتي تركت آثارها يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة،

والّشيعة ال يعلمون مدى ونسبة الّسهو ألهل البيت، ة من عل�ئنا قضية الّسهو الّشيعي العقيدة ساحة يف طرح ما أخطر ِمن ✤
خطورة هذه العقيدة، فقضيّة الّسهو ليست مجرّد هفوة واشتباه يف زاوية من الزّوايا، وإّ�ا هي عقيدة تلغي آل محّمد من أّولهم 

 إىل آخرهم، وقضيّة تهدم العقيدة بكاملها.

 ن األس�ء يف الّساحة الّشيعية الّذين قالوا بسهو النّبي:م لجملة عرض تتضمن وقفة ✤
]. (إنَّ الغالة واملفّوضة لعنهم الله ينكرون 1وعقيدته يف سهو النّبي صّىل الله عليه وآله. يقول يف كتابه [الفقيه: جالّشيخ الّصدوق  - 1

الة عليه فريضة ك� أنَّ التَّبليغ سهو النّبي، ويقولون: لو جاز أن يسهو صّىل الله عليِه  وآله يف الّصالة جاز أن يسهو يف التّبليغ ألن الصَّ
ه عليه فريضة...) ثُّم يبدأ يرد عىل هذا اإلشكال. إىل أن يقول: (وليس سهو النّبي كسهونا، ألنَّ سهوه ِمن الله عزَّ وجل، وإّ�ا أسها

اً دونه، وليُعلّم النّاس بسهوه حكم الّسهو متى سهواً، وسهونا من الّشيطان وليس للّشيطان ليُعلم أنَّه برش مخلوق، فال يُتّخذ ربّاً معبود
عىل النّبي واألمئة عليهم الّسالم سلطان..) إىل أن يقول: (وكان شيخنا محّمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد يقول: أّول درجة من 

ر الواردة يف هذا املعنى لجاز أن ترد جميع األخبار، ويف رّدها إبطال الّدين الغلو نفي الّسهو عن النّبي، ولو جاز أن ترّد األخبا
 والّرشيعة، وأنا أحتسب األجر يف تصنيف كتاب منفرد يف إثبات سهو النّبي والرد عىل منكريه إن شاء الله)

الّشيخ الّصدوق يعتقد بسهو  موجودة، تبقى فاآلثار الواقع أرض عىل العميل األثر يف أّما األخروي، الحساب يف اإلنسان تنفع النّية ✤
املعصوم من حسن نيّة، ولكن األثر الواقعي عىل الّشيخ الّصدوق سيتحقق: أّن عقيدته عقيدة ناقصة، وعقيدة باطلة يف هذه الجهة، 

 تكون موجودة عىل أرض الواقع).وهذا الكالم ح� يُطرح عىل الّشيعة ويقبله الّشيعة سيؤدي إىل فساد عقائدهم. (فاآلثار الّسيئة س

 أهل ذوق مع تنسجم وال النّاصبي، الّذوق مع تنسجم الرّوايات هذه ولكن النّبي، يسهو تقول عندنا روايات هناك أنّ  صحيح ✤
 الجامعة الّزيارة عىل النّبي بسهو القائلة الرّوايات هذه عرض قد) الّصدوق الّشيخ أستاذ( الوليد ابن كان ولو الّسالم، عليهم البيت
 (الّتي مُتثّل دستور التّشيع) لرتكها ومل يعمل بها، ألّن الّزيارة الجامعة الكب�ة تُش� إىل ك�لهم من دون أي نقص يف جهاتهم. الكب�ة

فهو يقول أّن سهو  النّاس، سائر سهو وب� املعصوم، سهو ب� يُفرّق الّصدوق الّشيخ أنّ : وهي إليها نلتفت أن البُدّ  مهّمة قضية ✤
 املعصوم هو إسهاء ِمن الله ألمرين: 

  املعصوم، بربوبيّة النّاس يشتبه ال حتّى: األّول ●

 ).الكالم هذا ضعف لبيان وقفة( صالتهم يف يسهون حين� الّسهو معالجة كيفية املعصوم ِمن النّاس يتعلّم حتّى: والثّا� ●



] يف قوله تعاىل: (وإّما ينسينَّك الّشيطان فال تقعد بعد الّذكرى 4ج-يف مسألة سهو النّبي واألمئة، يف كتاب [التّبيانالّشيخ الطّويس  - 2
ً باآلية عىل أّن األنبياء يجوز عليهم الّسهو والنّسيان قال بخالف ما يقوله الرّا فضة مع القوم الظّامل�) يقول: (واستدل الجبّايئ أيضا

بزعمهم من أنّه ال يجوز عليهم يشء من ذلك. وهذا ليس بصحيح أيضاً ألنّا نقول إّ�ا ال يجوز عليهم الّسهو والنسيان في� يؤّدونه 
عن الله، فأّما غ� ذلك فإنّه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مّ� مل يؤد ذلك إىل االخالل بك�ل العقل، وكيف ال يجوز عليهم ذلك وهم 

ضون ويغىش عليهم، والنّوم سهٌو، وينسون كث�اً من متّرصفاتهم أيضاً وما جرى لهم في� مىض من الزّمان، والّذي ظنّه ينامون و�ر 
 فاسد) !!! 

 فالّشيخ الطّويس وّسع دائرة الّسهو عند املعصوم أكرث مّ� يقوله الّشيخ الّصدوق، وهذا إجرام عقائدي واضح!

الّسوء يف قول الّشيخ الّصدوق أقل من دائرة الّسوء يف قول  دائرة ولكن أيضاً، فاسد املعصوم سهو بشأن الّصدوق الّشيخ قاله ما ✤
الّشيخ الطّويس. (عل�ً أّن رأي الّشيخ الطّويس يف سهو املعصوم هو القول الّذي مات عليه، ألّن كتاب التّبيان هو آخر كتاب ألّفه 

 الّشيخ الطّويس)
فس� مجمع البيان بسهو املعصوم. الّشيخ الطّربيس هو مّمن تأثّر تأثّراً كب�اً بتفس� التّبيان، وحذا حذو صاحب تالّشيخ الطّربيس  - 3

الّشيخ الطّويس الفاسد، وتبنّى نفس رأي الّشيخ الطّويس بشأن سهو املعصوم يف تفس�ه مجمع البيان. عل�ً أّن عل�ؤنا يف الحوزة 
التّفس� املركزي للّشيعة، ويأمرون النّاس بالّرجوع إليه وهو يشتمل عىل هذه الّضالالت والعقائد النّجفية يعتربون هذا التّفس� هو 

 الفاسدة..!!
 يف سهو املعصوم الّسيد الخويئ عقيدة  - 4

 والله. الخارجية املوضوعات غ� يف الّسهو هو املعصوم عىل املمنوع الّسهو من املُتيّقن القدر) : (الّسائل منية( كتابه يف يقول ●
يسهو يف جميع املوضوعات الخارجية !!! فكالم الّسيد الخويئ أوسع من كالم الطّويس وأوسع من كالم  املعصوم أنّ  يعني). العامل

نّصاً يف كتابه  الطّربيس، يعني األكرث سوءاً يف عقيدة الّسهو الباطلة هو كالم ورأي الّسيد الخويئ. ونفس هذا الكالم للّسيد الخويئ جاء
 ]2[رصاط النّجاة يف أجوبة االستفتاءات: ج

 يف( يقول هـ1373 املّرجب رجب 13 بتأريخ املكتوبة املقّدمة ذي] 5ج:الفقاهة مصباح[ كتاب يف الخويئ الّسيد يقوله ما وقفة ●
 األخبار، من يظهر ك� بأجمعهم، املخلوق عىل واليتهم يف شبهة ال أنّه فالظّاهر األوىل، الجهة أّما: التّكوينية الّسالم عليهم واليتهم
بب يف الخلق، إذ لوالهم ملا خلق النَّاس كلّهم، وإّ�ا خلقوا ألجلهم، وبهم وجودهم، لكونه م واسطة يف اإليجاد، وبهم الوجود، وهم السَّ

حو والية الله تعاىل عىل الخلق والية إيجادية، وإن وهم الواسطة يف اإلفاضة، بل لهم الوالية التكوينية ملا دون الخالق، فهذه الوالية ن
كانت هي ضعيفة بالنسبة إىل والية الله تعاىل عىل الخلق...). َمن يكون يف هذه املرتبة وهذه املنزلة أن تكون له الوالية اإليجادية 

 كو�.والواسطة يف الفيض، ال �كن أن يطرأ عليه الّسهو، فإنّه مع الّسهو قد يختّل النّظام ال

ج�دى الثّانية  3) ذي املقدمة املكتوبة بتأريخ 2يح يف رشح العروة الوثقى: جالتنق( كتابه يف الخويئ الّسيد يقوله ما عند وقفة ●
وإّ�ا يقول وهو يتحّدث عن مراتب االعتقاد بأهل البيت (ومنهم من ال يعتقد بربوبيّة أم� املؤمن�، وال بتفويض األمور إليه،  1380

لخلق يعتقد أنّه وغ�ه من األمئة الطاهرين والة األمر، وأنَّهم عاملون لله سبحانه، وأنَّهم أكرم املخلوق� عنده، فينسب إليهم الّرزق وا
إىل بل كاسناد املوت إىل ملك املوت واملطر  -ال مبعنى إسنادها إليهم حقيقًة ألنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله  -ونحوه� 

ملك املطر واإلحياء إىل عيىس، ك� ورد يف الكتاب العزيز: {وأُحيي املوىت باذن الله} وغ�ه مّ� هو من إسناد فعل ِمن أفعال الله 
 سبحانه إىل العامل� له برضب من اإلسناد. ومثل هذا االعتقاد غ� مستتبع للكفر وال هو إنكاٌر للّرضوري، فَعدُّ هذا القسم ِمن أقسام

مّ�  -بهذا املعنى األخ�  -لو نظ� ما نقل عن الّصدوق عن شيخه إبن الوليد: إّن نفي الّسهو عن النّبي أّول درجة الغلو. والغلو الغ
 ال محذور فيه بل ال مناص عن اإللتزام به يف الجملة). وهذه العقيدة هي أضعف بكث� من عقيدته الّتي ذكرها يف مصباح الفقاهة.

غّ�ت وتسافلت شيئاً فشيئاً حتّى وصلت إىل ت الخويئ الّسيد عقيدة وباملثل األسوء، إىل األفضل من عقيدته تغّ�ت الطّويس الّشيخ✤
 أسوء ما ُ�كن أن يقال يف مسألة نسبة الّسهو إىل املعصوم..!

 حس� محّمد الّسيد طرحه ما هو الخويئ للّسيد االعتقادي للمنهج الواقع أرض عىل صورة لنا تعكس الّتي العمليّة األمثلة من - 5
 له هو تطبيق عميل ملنهجية عَلَم� من أعالمنا: ال فضل الّسيد طرحه ف� كتبه، يف الله فضل

عادل القايض) مع الّسيد فضل الله، ينقل الّسيد فضل لله فيه  - أحمد أحمد( أجراه حوار وهو) الحياة فقه( كتاب عند وقفة ✤
ثه، رأي الّسيد الخويئ (أّن القدر املتيقن من الّسهو املمنوع عىل النّبي هو الّسهو يف غ� املوضوعات الخارجيّة) ويُرشّق ويغرّب يف حدي

جميع األمور سواء يف القضايا الّتي تتصل بالتّبليغ أو القضايا التي إىل أن يقول: (نعتقد أنّه البّد للنّبي أو لإلمام أن يكون معصوماً يف 
تتّصل بحركة الفكر يف واقع الحياة). فهو يف هذا الحوار يُراوغ، و يُخالف الّسيد الخويئ بعد لف ودوران، مع أنّه هو يف عقيدته ويف 

 كتبه يذهب إىل ما هو أسوأ بكث� من عقيدة الّسيد الخويئ.

 ) وآله عليه الله صّىل  النّبي عصمة بشأن كتبه يف الله فضل الّسيد يطرحها الّتي الفاسدة للعقيدة عميل مثال( ✤



 )لهم أذنَت  لِمَ  عنك الله عفا: (اآلية ذيل يف) 9ج: القرآن وحي من كتاب( كتبه أهم يف يقوله ما ●

وتوّىل) وهو يعلّق عىل رواية اإلمام الّصادق بخصوص ي القرآن) يف قوله تعاىل: (عبس وح من( كتابه من 24 الجزء يف يقوله ما ●
ة هذه اآلية. وهذه �اذج فقط وهي تطبيق عميل للتّنظ� الّذي وضعه الّسيد الخويئ.. ألّن الّسيد الخويئ وإن مل يعتقد عملياً بأّن األمئ

ّضل الله طبّق كالم الّسيد الخويئ يف كّل املوضوعات ينسون كّل يشء، إّال أنّه ثبّت الّسهو لهم يف كّل املوضوعات الخارجيّة.. فالّسيد ف
 الخارجيّة، وتجاوزها إىل األخطاء. فتحوّلت العقيدة مبحّمد وآل محّمد إىل هذا الّسوء.

الله نسف كُّل يشء (راجعوا  فضل الّسيد ألنّ  مجزوءاً؛ سيكون الكالم فإنّ  الله، فضل الّسيد عن ساعة 100 لقرابة حّدثتكم لو ✤
لتعرفوا هذه الحقيقة). فهذا الكتاب ألّفه الّسيد  6إىل  1خلفيات كتاب مأساة الزّهراء" للّسيد جعفر مرتىض العاميل من الجزء كتاب "

كتاب ذو  -جعفر مرتىض العاميل بعد أّن ثارت ثائرة أتباع الّسيد فضل الله عىل كتاب الّسيد جعفر مرتىض العاميل (مأساة الزّهراء 
عىل الّسيد فضل الله يف إنكاره لظالمة الزّهراء. فهو يُبّ� يف كتابه (خلفيات كتاب مأساة الزّهراء) أّن قضيّة إنكار  جزئ�) الّذي يردّ 

 ا.الّسيد فضل الله لظالمة الزّهراء لها خلفيات عقائدية كب�ة. فجمَع من أقوال الّسيد فضل الله الفاسدة هذه األجزاء الّستة ورّد عليه
 فيه أدرج الكتاب هذا من األخ� الجزء يف) الرّجال قاموس( كتاب صاحب التّسرتي تقي محّمد الّسيد النغمة هذه نفس عىل - 6
شيخه ابن  يقوله وما الّصدوق الّشيخ ذكره عّ�  فيها يدافع وهو لنرشها، منه استعجاالً يده بخطّ  مكتوبة) النّبي سهو يف رسالة(

 الوليد، ومشايخه القّمم�،

 غ�هم فهناك فقط، املثال سبيل عىل هي األس�ء فهذه لكم، ذكرتها الّتي األس�ء بهذه تنحرص ال للمعصوم الّسهو نسبة عقيدة ✤
 ..التّوّجه هذا عىل أغلبهم الخويئ الّسيد تالمذة من فاملراجع. العقيدة هذه يتبنّى

 و: (يقول العصمة، يف عنوان تحت يتحّدث وهو) اإلعتقاد تصحيح( كتابه يف..  جّداً  غريب مطب يف وقع أيضاً  املفيد الّشيخ - 7
 أحوال كانت وهل ذلك قبل ما يف ونتوقّف واإلمامة، النّبوة أحوال يف والعصمة العلم يف الّسالم عليهم ك�لهم عىل نقطع أن الوجه

نبوة وإمامة أم ال، ونقطع عىل أن العصمة الزمة لهم منذ أكمل الله عقولهم إىل أن قبضهم) يعني قبل أّن تبدأ إمامتهم، وقبل أّن 
 تبدأ نبّوة نبيّنا ال يُقطع بك�لهم قبل ذلك!!!

ي ُ�ثّل املصدر الرّئيس ألبحاث الّذ و- النّجفي حس� محّمد للّسيد) 1ج: اإلسالم رشائع رشح يف الكالم جواهر( كتاب عند وقفة - 8
وما يقوله صاحب الجواهر من أّن األمئة صلوات الله عليهم ال يعلمون حجم مقدار (الكّر) من املاء!!!! يقول: (ويدفع أوًال  -الخارج

الم ليس كعلم الخالق عزَّ وجل فقد بأّن دعوى علم النّبي واألمئة عليهم الّسالم بذلك ممنوعة، وال غضاضة؛ ألنَّ علمهم عليهم السَّ 
يفة وأجرى اللُه الُحكم عليه) روه بأذهانهم الرشَّ  يكون قدَّ

 عليها الزّهراء موقف ب� يربط وهو) الثّورة بواعث( عنوان تحت ،الّصدر باقر محّمد للّسيد) التّأريخ يف فدك( كتاب عند وقفة - 9
ينعكس فيه األمر فتقف عائشة أم املُؤمن� بنت الخليفة املوتور يف وجه عيل زوج  موقف: واألخر: (..يقـول عائشة، وموقف الّسالم

ها، و الّصديقة الثّائرة عىل أبيها، وقد شاء القدر لكلتا الثّائرت� أن تفشال مع فارق بينه� مرّده إىل نصيب كّل منه� ِمن الرّضا بثورت
ِمن االنتصار يف حساب الحق الّذي ال التواء فيه، وهو أنَّ الزّهراء فشلْت بعد أن االطمئنان الّضم�ي إىل صوابها، وحظ كّل منه� 

جعلْت الخليفة يبيك ويقول: أقيلو� بيعتي، والّسيدة عائشة فشلْت فصارت تتمنى أنّها مل تخرْج إىل حرب..)!!!! هل ُ�كن أن يدخل 
 الفشل..؟!!!املعصوم يف مرشوع فاشل..؟!! وكيف تُوصف الّصديقة الزّهراء ب

 فشل عن يتحّدث حيث( الّلحن نفس عىل يشتمل الّصدر باقر محّمد الّسيد تالمذة أحد وهو الحيدري ك�ل للّسيد: 1 فيديو - 10
 ). الّسالم عليه املؤمن� أم�

لنّاس والّذي قال ا ب� انترش الّذي األّول الفيديو عىل الحيدري الّسيد فيه يُعلّق األّول، للفيديو ترقيع آخر مقطع وهو: 2 فيديو ✤
 فيه أّن أم� املؤمن� فشل.

 الحيدري الّسيد أنّ  يجد كاملة، للمحارضة يرجع فمن بالفعل، يقصده كان األّول الفيديو يف الحيدري الّسيد ذكره الّذي الكالم ✤
وموجودة مكتوبة يف موقع الّسيد  اليوتيوب، عىل موجودة كاملة واملحارضة.. له وموافقاً  مؤيّداً  كان العالييل عبد الله كالم نقل ح�

 الحيدري.
 البيت أهل دور: (عنوان تحت الحكيم باقر محّمد للّسيد فيها املفّصل واملقال الثّامن العدد) الثّقل� رسالة( مجلّة عند وقفة - 11
ً  إنّ : (فيها جاء املهدي اإلمام قضية: الّسابعة الحلقة) الّصالحة الكتلة بناء يف لَغيبة بعد وجوده الّرشيف هو ا طول تفس� من جانبا

عية أن يتكامل وتتكامل املس�ة ِمن خالل التّجارب واملعاناة، بحيث يصبح مؤّهالً للقيام بهذا الّدور، وتصبح األوضاع الّسياسية واإلجت�
ملعاناة والتّجارب...)!!! . ونفس هذا الكالم ذكره الّسيد والفكرية والنّفسية للبرشية مؤّهلة لقيام مثل هذه الحكومة، بسبب هذه ا
) ولكن هناك من غّ� فيه، ولكن التّغي� صار بشكل 1محّمد باقر الحكيم يف كتابه (دور أهل البيت يف بناء الج�عة الّصالحة: ج

هو أن يتكامل ذاتياً بسبب املحنة والبالء،  أسوأ.. جاء فيه (ومن ناحية أخرى، فإّن جانباً ِمن تفس� طول الَغيبة بعد وجوده الّرشيف
 )!!!وتتكامل املس�ة من خالل التّجارب واملعاناة الّتي �ّر بها، بحيث يصبح قادراً عىل القيام بهذا الّدور الفريد يف التّأريخ اإلنسا�



، الّصدر باقر محّمد الّسيد تالمذة من وهو ،الحائري كاظم الّسيد املعارص للمرجع) املجتمع وقيادة اإلمامة( كتاب عند وقفة - 12
يفشل  يقول وهو يتبنّى رأي الّسيد الّصدر يف كتابه بشأن َغيبة اإلمام الحّجة، أّن اإلمام الحّجة عليه الّسالم يحتاج إىل مقّدمات حتّى ال

 يف مرشوعه، من هذه املقّدمات: 

 !! الكربى التّغي� لعملية النّفيس اإلعداد ●

 !! القياديّة الخربة وتعميق الفكري اإلعداد ●

 اب من مصادر اإلسالم االُوىل!!االقرت  ●
 كامالً ليس ِعلْمه اإلمام أنّ  يقول أنّه كالمه يف جاء ما وخالصة ،الّصدر محّمد للّسيد) الكربى الَغيبة تأريخ( كتاب عند وقفة - 13

مام املعصوم فال يكون بهذا اإل  علم أّما اآلن، ونفس الوقت نفس يف يشء بكّل  علمٌ  له الّذي هو تعاىل الله ألنّ  بغفلة، �رّ  أن من والبُدّ 
 الحال وهذه الهيئة..!!

 بعد املؤمن� ألم� الزّهراء خطاب عن يتحّدث وهو) املأوى جنّة( كتابه يف الغطاء كاشف حس� محّمد الّشيخ كتاب عند وقفة - 14
ألوصياء خرجت عن حدود اآلداب!!!! ا سيّد مع كالمها يف الزهراء بأنّ  يقول البيت، إىل وعادت واألنصار، املهاجرين يف خطبتها أنهت أن

(وكل�تها مع أم� املؤمن� عليه الّسالم ألقتها بعد رجوعها من املسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشّد التّأثر حتّى خرجْت عن حدود 
 ا مدة عمرها)!!!اآلداب الّتي مل تخرج من حظ�ته

 وهو يرشح دعاء كميل، الله  فضل حس� محّمد للّسيد) الّدعاء رحاب يف( كتاب عند وقفة ✤

 القلب، متيت الّتي الّذنوب له يغفر أن سبحانه الله عيلّ  يسأل لذا: (الّسالم عليه املؤمن� أم� عن العصمة ينسف وهو يقول ●
ائفاً والسيّ� أّن خ يزال ال عليّاً  أن تشعر أال: (يقول أيضاً )!! بالله األمل صلّة عىل يبقى حتّى والّضاللة، التّيه يف القلب تضع والّتي

الّذنوب والخطايا الّتي طلب من الله سبحانه وتعاىل أن يغفرها له هي من الّذنوب الكب�ة الّتي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر 
 منها)!! 

كنة. هو يريد مم نقطة أعىل إىل وتعاىل سبحانه الله من خوفه يدفع الّسالم عليه عليّاً  إنّ : (نسفاً  الّشفاعة ينسف وهو يقول ثُمّ  ●
 أن يقول لنا، إّن خوفنا من الله سبحانه وتعاىل يجب أن يكون كب�اً كب�اً، بحيث نستشعر معه أّن كّل مخالفة نؤّديها بحّقه، ال ينفع

 مه� كان نوعه سوى الله سبحانه وتعاىل)!!!بإصالحها وغفرانها أّي شفيعٍ 

رجو وأكرم مدعو، فإّن اإلمام عيل عليه الّسالم يقسم عليه بعزّته أن ال يحجب م خ�ُ  هو وتعاىل سبحانه الله فألن: (يقول أيضاً  ●
يقوله ال يعني به سيّد األوصياء ك� عنه دعاءه بسبب ما اقرتفتُه يداه من الّذنوب، أو مبا كسب قلبه ِمن األثام..) لنفرتض أّن ما 

 يّدعي، فهل هذه العبائر وهذا األسلوب هل يناسب أن يكتب أو أن يقال يف حّق عن سيّد األوصياء..؟!!

 ؟..س�ّدون وماذا سيقولون، ماذا.. اآلداب حدود عن خرجت ابنته أو الفال� املرجع زوجة أنّ  قلت أنّني لو: سؤال ✤

ق تث ال من ومنهم به نثق َمن يرويه الحديث اختالف عن الّسالم عليه الله عبد أبا سألت( الّصادق اإلمام مع يعفور ابن رواية ✤
به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو ِمن قول رسول الله، وإّال فالذي جاء كم به أوىل به) هذا هو 
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 وحديث الحس�، حديث جّدي وحديث جّدي، حديث أيب وحديث أيب، حديث حديثي: (الّسالم عليه الّصادق اإلمام حديث ✤
 حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أم� املؤمن� وحديث أم� املؤمن� حديث رسول الله صّىل الله عليه وآله وحديث الحس�

ا ح� نعرض الحقائق، يجب أن نعرضها عىل قول الله الّذي هو القرآن و قولهم صلوات الله رسول الله قول الله عّز وجل) ولهذ
 عليهم.. فتفس� القرآن بكالم أهل البيت هو يف حقيقتِه تفس� لكتاب الله بكالم الله.

 شهيداً بالله كفى قل: (يقول الّذي القرآن مع تتعارض الرّوايات هذه علمهم يف يزدادون البيت أهل بأنّ  تقول الّتي الرّوايات ✤
علم الوجود ال يحتاج إىل  عنده فالّذي فقط، القرآن علم وليس الوجود، علم هو الكتاب علم) الكتاب علم عنده وَمن وبينكم بيني

. أو ليَس العطاء مبقدار التّكامل، فهو متكامل. ألنّنا ال �كن أن نتصّور أن يكون اإلمام املعصوم غ� كامل، والله تعاىل أعطاه كّل يشء.
 القابل..؟ أضف أنه حين� يُؤىت بالّشهود أليس يُفرتض أن يكون علمهم واحداً متساوياً، وإّال كيف يشهدون إذا كان علمهم مختلفاً..؟

 . يشء كّل  املعصوم اإلمام يف أحىص تعاىل والباري. والّضبط الّدقة هو اإلحصاء) مب� إمام يف أحصيناه يشء وكّل ( يس سورة يف ●

 ) واملؤمنون ورسوله عملكم الله فس�ى اعملوا وقل( ●

 ) لكم يشءٍ  كّل  وذلَّ ( ●

ّز العزّة هو إمام زماننا صلوات الله عليه، فكيف ُ�كن أن نتصوّر حصول الّسهو والغفلة أع) بأعزّها عزّتك ِمن أسألك إّ�  الَّلهم( ●
 تعاىل بهذه األوصاف؟فها الله صوالنّسيان والجهل لذاٍت و 

 


