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 1437شوال  29م ــ 2016/8/3االربعاء : 

مّر الكالم يف أجواء الثقافة اليهودية واملسيحيّة، في� يرتبط باألمم السابقة، مروراً بالعرص الجاهيل وما فعلته قريش مع رسول  ✤
الله وخديجة الكربى.. ثُّم عّرجُت عىل األجواء الناصبية وبحثُت عن آثار وبقايا لجر�ة النواصب ولِ� فعلتُه السقيفة مع بنت رسول 

الله عليه وآله، مررُت عىل ُكتبهم، ثُّم بعد ذلك كانت يل جولة يف �اذج مّ� ورد يف رواياتنا وكُتبنا، نقلُت منها لقطات من الله صّىل 
 ظالمة أّم الحسن والحس�، وآثار الجر�ة التي ارتكبت بحّقها.

 أقسام.. القسم األّول (هو القسم األكرب ، وسأقّسم الحديث إىلاألجواء الشيعيةيف هذه الحلقة والتي تليها سيكون الحديث يف  ✤
 واألكرب حديثاً) والقس�ن اآلخران سيأيت الحديث عنه� تِباعاً، فنحن يف األجواء الشيعية.

 أوالً.. حتّى تكون األقسام التي سأتحّدث عنها واضحة وُمشّخصة:الزهرائي�) وقفة أبّ� فيها معنى ( ✤

 ، املهدوي الحيّاة، والزهرايئ العقيدة يف واليتِه وبراءته. الزهرايئ: هو الشيعي األربعة عرشي ●
(وأعني بكونه مهدوّي الحياة : أي الذي تكون (األولوليّة الوحيدة) يف حياته هو مهدّي آل محّمد صلوات الله عليهم، وأعني بتعب� 

 ة الكتاب والعرتة).زهرايئ العقيدة يف واليته وبراءته : أي أن تكون واليته وبراءته قامئة عىل منهجيّ 
 هؤالء هم الزهرائيون الذين يُنادى عليهم يوم القيامة (أين الفاطميّون؟).. أولئك الذين يلتحقون بركاب فاطمة يوم القيامة.

 لذا سيكون حديثي يف مضام� هذه األقسام الثالثة: ■

جهة معيّنة، وال شخصيّة بحّد ذاتها؛ ألّ� سأتناول  (وال أعني بهذا العنوانالقسم األّول: حديث عن املؤسسة الدينيّة الرسميّة  ●
الشيخيّ�.. من جميع االتجاهات الشيعية) يعني بعبارة أخرى:  -العرفاني�  -األصولي�  -رموزاً من كّل الجهات (من اإلخباري� 

 سيكون الحديث عن عل�ء األّمة وفقهائها ورموزها الذين تلتفُّ الشيعة حولهم.

(وأعني بذلك أشياع املراجع والفقهاء والعرفاء الذين يُصّفقون لعل�ئهم، : حديث عن شيعة املؤسسة الدينية الرسميّة. القسم الثا� ●
 ويُتابعونهم في� يقولون حتّى وهم يُسيؤون لفاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليهم، وينتقصون منهم، ويس�ون يف اتّجاه معاكس!)

 الذين بيّنُت أوصافهم (إن ُوجدوا).رائي� القسم الثالث: حديث عن الزه ●

ح� أتحّدث عن ظالمة الصّديقة الكربى يف الوسط الشيعي وبالذات يف أجواء املؤسسة الدينية الرسمّية، قطعاً لن تكون صورة  ✤
قريش، ويف  هذه الظالمة بنفس النحو الذي عليه ظالمة فاطمة يف الوسط اليهودي، الوسط املسيحي، الوسط الجاهيل، يف وسط

الوسط الناصبي، البُّد أن تأخذ صورة تتناسب والواقع الشيعي، والظامل الشيعي! خصوصاً وأنا أتحّدث عن مراجع وفقهاء وُمحّدث�.. 
 فحالة الظلم لفاطمة عليها السالم يف الوسط الشيعي هي حالة أسوأ مّ� هو موجود يف الواقع اليهودي واملسيحي والجاهيل والناصبي!

 الجزء األّول من برنامج (ملف الكتاب والعرتة) والذي يحمل عنوان (العقل الشيعي).. تحّدثُت هناك وبشكل ُمفّصل عن يف ✤
ُمشكلة الواقع الشيعي، والتي تتلّخص يف (بُنية العقل الجمعي الشيعي) والتي تأيت منابع تكوينه وتجهيزه وبنائه من املؤسسة 

أيت منابعة ِمن مصادر معلومات املؤسسة الدينية، ومن مناهج البحث وقواعد التفك�، وقوان� الدينية، وعقل املؤسسة الدينية ت
 االستنتاج، وكث�ٌ منها أخذه عل�ؤنا ومراجعنا من النواصب!

معي ومن هنا، فإّن عقل املؤسسة الدينية الشيعية عقل ُمخرتق بالفكر الناصبي املعاند للعرتة! وبسبب هذا الوضع صار العقل الج
ً بالفكر الناصبي! ولذلك ح� أتناول ظالمة فاطمة عليها السالم يف الوسط الشيعي..  لعاّمة الشيعة صار هو اآلخر ُمخرتقاً، ُمتشبّعا

 إنّني سأبحث عن جذور هذه الظالمة، وعن منابعها (ِمن أين بدأت؟ وكيف تشكلّت؟)

 م.أساليب ظلم املؤسسة الشيعية الرسمية لفاطمة عليها السال  ✤
هناك ظالمة كب�ة للصّديقة الكربى يف الواقع الشيعي، وهي عند العل�ء واملراجع أكرب بكث� من ظالمة السقيفة لفاطمة ! وسأُبّ� 

 لكم ذلك بالوثائق.. وهذا الظلم جرى عىل الصّديقة الكربى عليها السالم بأساليب ُمختلفة، وهي:
، خّففْت جر�ة السقيفة إىل أبعد ما ُ�كن بتشكيكها يف وثائق الجر�ةاملؤسسة الدينية الرسمية الشيعية ظلمت الزهراء ح�  -1

 ودافعوا عن قَتَلتها بأسلوب ُمبارش أو غ� مبارش بأساليب شيطانية خبيثة!
! ففاطمة ال وجود لها يف أصول الدين عند إخراجاً كامالً أخرجت فاطمة من املنظومة الدينية العقائديّةاملؤسسة الدينية الرسمية  -2

 عل�ئنا ! كتب علم الكالم وحتّى كتب العرفاء (كتب الس� والسلوك) كلّها خليّة من ذكر فاطمة!
ُحّجيتها  أين فاطمة يف قوان� الفيض اإللهي والتقدير والتكوين ؟ أين فاطمة من والية الترشيع والقيمومة عىل الدين؟ أين فاطمة يف

أين فاطمة من الوالية عىل عىل إمام زماننا، وعىل الحسن والحس�، وعىل األمئة املعصوم� من أوالدها األطهار؟! (بعبارة جامعة : 
) ؟! ففاطمة أُخرجْت من املنظومة العقائدية.. وإذا ذكروها ذكروها عىل الحاشية! مع أنّها يف كل�ت العرتة الطاهرة هي إمام األولياء

 ).هؤالء هم أمئة األمئةاألمئة.. فالزهراء عليها السالم هي يف نفس الخط مع محّمد وعيل. (



بذكر للُمصيبة يف مجلس من املجالس  -! (بقصيدة شعرية هنا خداع الشيعة (إقناعهم وإسكاتهم) بكالم إنشايئ عن فضل فاطمة -3
 التسطيحية)!

التي هي يف حوايش حقوق أهل البيت صلوات السالم النواقص، وسلبوها حتّى حقوقها  أيضاً العل�ء واملراجع نسبوا للزهراء عليها -4
 الله عليهم أجمع�.!

 ، وليست أمومة عرضيّة كأمومة نساء النبي التي تُسلب منهّن إذا طلّقهنَّ النبي!فاطمة أم للمؤمن� ذاتاً، وعىل وجه الحقيقة ✤
ذاتاً وال تُسلب منها يف أّي حال من األحوال! وفاطمة أيضاً سيّدتنا (سيّدة الرجال والنساء) وسيّدة فأمومة الزهراء للمؤمن� ثابتة لها 

 الخالئق كلّها مبا فيها األنبياء، واملالئكة والجآن.. وهي سيّدة الس�ء واألرض، وسيّدة الدنيا واآلخرة، وسيّدة الجنان والن�ان!
 فهل نحن نعرف فاطمة بهذا املعنى؟!

 �ؤنا ح� يتحّدثون عن مقامات الزهراء عليها السالم يُتبعون حديثهم بهذه العبارة، فيقولون (ومع ذلك، فاطمة ليست بإمام)!!عل ●
وأنا أسأل هنا : لو فرضنا أنّه ال يوجد عىل األرض إّال فاطمة، فهل نذهب إىل املرجع نسأله يف الشؤون السياسية والعسكرية ونرتك 

 زهراء عليها السالم عن كّل يشء؟!فاطمة؟! أم نسأل ال

 سأبدأ معكم ِمن الشيخ الصدوق. ✤

 الشيخ الصدوق والدته يف مدينة قم، وقّم كانت موطن لحوزة علمية شيعية واضحة وُمشّخصة، ■
أ اتّجاه يف عرص الشيخ الصدوق، وحتّى قبل عرص الشيخ الصدوق وبعده، كان هناك تجّمعان علميّان للشيعة يف قم، ويف بغداد.. ونش

فكري ب� عل�ء قم آنذاك يف التشكيك يف األحاديث والروايات والرواة، مّ� أّدى إىل قضيّة واضحة وهي قضيّة الخوف ِمن الغلو التي 
نشأت يف الوسط الشيعي الديني القّمي! بحيث أي كلمة، أي رواية، أي حقيقة، أي ُمعتقد، يُث�ون عليه إشكال الغلو! ووضعوا قواعد 

 و.. وِمن جملة رموزهم ومشايخهم الكبار: أستاذ الشيخ الصدوق!للغل

 ] للشيخ الصدوق.. يقول يف كتابه:1وقفة عند كتاب [فقيه من ال يحرضه الفقيه : ج ■
 صّىل الله عليه وآله،أّول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبّي (وكان شيخنا ُمحّمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: 

يف  ولو جاز أن تُردَّ األخبار الواردة يف هذا املعنى لجاز أن تُردَّ جميع األخبار، ويف رّدها إبطال الدين والرشيعة. وأنا أحتسب األجر
 تصنيف كتاب ُمنفرد يف إثبات سهو النبّي صّىل الله عليه وآله والرّد عىل ُمنكريه إن شاء الله تعاىل).. ويقول أيضاً يف نفس الكتاب:

إّن الُغالة واملفّوضة لعنهم الله يُنكرون سهو النبي صّىل الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أن يسهو صّىل الله عليه وآله يف الصالة (
 .جاز أن يسهو يف التبليغ...)!!! هذا الّلون ِمن التفك� نشأ بسبب القضيّة التي أرشُت إليها والتي نشأت ب� عل�ء قّم يف تلك الفرتة

لنبي عند الشيخ الصدوق وعند أستاذه ابن الوليد يسهو!! وقد قال بذلك ألنّه يُريد أن يلتزم بالروايات التي وردت يف كتبنا فا ●
 وتتحّدث عن نوم النبي عن صالته، وتتحّدث عن سهو النبي يف صالته!!

ناُ ويقول: لَك ِمن صالتَك ما أقبلَت عليه.. فأهّم النبي األعظم صّىل الله عليه وآله يُطالبنا أن نلتفت إىل صالتنا، ويضع لنا قانو  ✤
 مكان البّد أن يلتفَت إليه هو صالته، فإذا سهى النبي يف صالته ف�ذا نصنع نحُن إذاً ؟!!

، صالتنا نحن جميعاً (مبا فينا املراجع والفقهاء) هي ليسْت بصالة أصالً! الذي يُكمل هذه الصالة ويكون سبباً يف قبولها هو املعصوم
 فصالة املعصوم وحده هي الكاملة.. وهذا أحد معا� قولهم صلوات الله عليهم (وبعبادتنا عُبد الله).

 هم صلوات الله عليهم يقولون لنا أّن إ�اننا ناقص يف زمان الَغيبة.. ولو كان اإلمام املهدي شاهداً حارضاً بيننا فإّن إ�اننا يكمل ●
نا يُقب ل (كلٌّ بحسبِه) ولكن تبقى أع�لنا حتّى مع ك�ل إ�اننا أع�ل ناقصة! صالتنا تُقبل بصالتهم، وِصياُمنا يُقبل بصيامهم، وحجُّ

ّجهم صلوات الله عليهم. (عل�ً أنّني هنا ال أريد الحديث عن سهو املعصوم، وإّ�ا أريد أن أبحث عن األسباب التي أّدت إىل نشوء بح
 عقل جمعي ُمختل يف املؤسسة الدينية أّدى إىل نشوء عقل جمعي ُمختل يف الواقع الشيعي!)

هم صلوات الله عليهم. (يُبّ� املثال استحالة وقوع السهو من املعصوم مثال لكيفية تفس� القرآن بالقرآن وفقاً لحديثهم وذوق ✤
 عليه السالم).

 وقفة عند قوله تعاىل {إنّا فتحنا لك فتحاً ُمبينا * لِيغفر لك الله ما تقّدم ِمن ذنبَك وما تأّخر ويُتّم نعمته عليَك ويهديك رصاطاً  ■
 ُمستقي� * وينرصك الله نرصاً عزيزاً}

وليس لرسول الله. الخطاب لِمحّمد صّىل الله عليه وآله، واملعنى لنا (فالقرآن  -إذا كُنّا ِمن شيعة عّيل  -ح هو لنا نحن هذا الفت ●
نزل بأسلوب إيّاِك أعني واسمعي يا جارة).. فنحن الذين عندنا ذنوب ُمتقّدمة ومتأّخرة نطلُب غفرانها، وليس رسول الله صّىل الله 

 عند رسول الله ذنوب متقّدمة ومتأخرّة، وكان ينام عن صالته ويسهو فيها، ف� الفارق بيننا وبينه إذن؟!عليه وآله.. ولو كان 
 أساساً صالتنا الناقصة تُلَحُق بصالتهم وتُقبل بصالتهم.. بل كّل عباداتنا تُقبَُل بعبادتهم صلوات الله وسالمه عليهم.

 ب� (إ�اننا به الفتح املُب�).محّمد صّىل الله عليه وآله هو الفتح الحقيقي املُ 



إذا عّدنا إمام زماننا عليه السالم ِمن شيعتِه، حينئٍذ نُكون من شيعة عّيل، وذنوبنا تُحَسُب عىل أيب الزهراء صّىل الله عليه وآله  ●
 وتُغَفر.

يف سورة املائدة، يف قوله تعاىل ح� خاطبنا قول اآلية الكر�ة {ويُتّم نعمته عليَك ويهديك رصاطاً ُمستقي�} هذِه النعمة متّت علينا  ●
القرآن يوم الغدير وقال {اليوم أكملُت لكم دينكم وأمتمُت عليكم نعمتي ورضيُت لكم اإلسالم دينا}.. فالذين متّت عليهم النعمة 

 يوم الغدير هم الذين تُغفر ذنوبهم.

ت لرسول الله.. رسول الله هو بعينه الرصاط املستقيم، وعّيل وقول اآلية {ويهديك رصاطاً ُمستقي�} هذه الهداية هي لنا وليس ●
 هو الرصاط املستقيم، فكيف يُهدى الرصاط املستقيم إىل الرصاط املستقيم؟!

قول اآلية الكر�ة {وينرصك الله نرصاً عزيزاً} هو نفسه املعنى الوارد يف دعاء رسول الله يوم الغدير (وانرص َمن نرصه، واخذل َمن  ●
 وهذا النرص العزيز يتحّقق يف الرجعة، وبداياته تكون مع إمام زماننا عليه السالم (أين معّز األولياء وُمذّل األعداء). خذله)

 لجاز أن تُردَّ جميع األخبار) ! -أي يف سهو النبي  -الشيخ الصدوق يقول (ولو جاز أن تُردَّ األخبار الواردة يف هذا املعنى  ✤
 ي العالقة ب� هذا وهذا ؟وأقول له: ملاذا ؟ ما ه

به؟ أمل يتحّدث األمئة أنّهم تحّدثوا بلسان التقيّة، وتحّدثوا بلسان املُداراة، وقالوا بأّن حديثهم فيه ناسخ ومنسوخ، وفيه محكم وُمتشا
عمل بالناسخ واملنسوخ وقالوا لنا : إذا أخذتم باملُتشابه دون الرجوع إىل املحكم فإنّكم ستضلّون! عىل كالم الشيخ الصدوق فإنّنا ن

 معاً ! (هذه ضحالة واضحة وسذاجة وقلّة ذكاء وتّرسع وعدم دقّة من الشيخ الصدوق ومن أستاذه ابن الوليد أيضاً)!
 وهذا ناىشء من صنمية الشيخ الصدوق للعل�ء الذين سبقوه ! ونايشء أيضاً من عدم الدقّة يف فهم النصوص.

 يكن قد استخرج القواعد واألصول لفهم حديث أهل البيت.. وإّ�ا اعتمد عىل فهم الروايات رمّبا أعذر الشيخ الصدوق ألنّه مل ■
هكذا بالجملة.. وهذه هي ُمشكلة اإلخباري�: (السطحيّة) فهي التي تقود ملثل هذه النتائج! إمامنا هو اإلمام الحّجة، وليست الرواية 

 تكون عىل سبيل الوسائل للعمل.هي اإلمام.. الروايات ليسْت أمئة، وإّ�ا هي نصوص 
ها نقص البّد أن نعود لألمئة عليهم السالم، فهُم األصل.. وإذا وجدنا نقصاً يف الرواية فالرواية ال قيمة لها، ألّن هذه الرواية إذا كان في

كان مضمون الرواية يُلِحق نْقصاً البّد أن نعرضها عىل األصل الكامل املُكّمل الذي ال نقص فيه وهو املعصوم ألنّه هو األصل. فإذا 
 باألصل الكامل، فال قيمة لهذه الروايات حينئٍذ (فأمئتنا هم أهل البيت عليهم السالم، وليس النصوص)!

الغريب أّن الشيخ الصدوق هو الذي يروي لنا الزيارة الجامعة الكب�ة يف نفس كتابه (الفقيه ملن ال يحرضه الفقيه).. ولو رجع  ■
ة الجامعة الكب�ة وتأّمل يف أّي عبارة من عباراتها لوجد أنّها تتحّدث عن العصمة املطلقة (عن الك�ل املطلق) والِعصمة إىل الزيار 

 املُطلقة والك�ل املُطلق ال ُ�كن أن يتّرسب إليه السهو حتّى بهذا التصوير الساذج (أّن الله تعاىل هو الذي أسهاهم)!

وحساُب الخلق عليهم) صلوات الله عليهم.. فاملراد من إياب الخلق أي الخلق بكلّه (ما يُرى وما ال إذا كان (إياُب الخلق إليهم  ■
يُرى : من البرش، والجن والط� والوحش واملالئكة، وسائر املخلوقات التي ال نعرف عنها شيئاً) وهذا الحساب يف الدنيا واآلخرة وليس 

 ر، حساب الفيض...) فالحساب ال يقترص عىل حساب الحسنات والسيّئات.فقط يف اآلخرة (حساب األرزاق، حساب التقدي
 فإذا كانت القضيّة هكذا.. كيف ُ�كن أن يتطرّق السهو إليهم صلوات الله عليهم؟

إذا  -وفيها كبار مشايخ الشيعة وكبار املراجع  -الخالصة من كّل ما تقّدم هي: إذا كان الصدوق وكانت الحوزة القميّة آنذاك  ✤
كان هؤالء يعتربون نفي السهو عن املعصوم ِمن الغلو (سواء فُِهم هذا السهو بفهم الصدوق للسهو أو بفهم شيخه ابن الوليد) فهذا 

فهي تسهو عن صالتها، وتنام عن صالتها.. وإذا سهت  -ك� يقولون  -يعني أّن فاطمة صلوات الله عليها تسهو أيضاً ِمن باب األوىل 
 هو يف أمور أخرى!يف صالتها، فهي تس

فإذا ثبت السهو عىل الزهراء، فلرمّبا هي سهْت أيضاً عن حديث النبي صّىل الله عليه وآله الذي زعم أبو بكر أنّه سمعه من رسول 
 الله (أنّنا معارش األنبياء ال نُورَث)!! فأبو بكر كانت ذاكرته أقوى من فاطمة!

ا العقل املختل! (ِمن هنا يبدأ االختالل يف العقل، حين� نتعامل مع فاطمة بهذا الحظوا كيف تبدأ األمور تتشكّل حتّى ينضج هذ ●
 األسلوب.. فنحن ِمن البداية أّسسنا للسهو يف عقل فاطمة ويف إدراكها)!

تقول بسهو فالنتيجة التي نخرج بها من كّل ذلك: أّن فاطمة عليها السالم تسهو ! (فهناك رموز كث�ة جّداً جّداً من مراجع الشيعة  ●
 النبي!! بل إّن هناك ِمن مراجع الشيعة َمن ينسب لألمئة سهو قبيح جّداً جّداً، وسنأيت عىل ذكره).

يقول تحت عنوان: باب ذكر أوالد أم� املؤمن�  -وقفة عند كتاب [اإلرشاد يف معرفة ُحجج الله عىل العباد] للشيخ املفيد  ✤
خبارهم: (ويف الشيعة من يذكر: أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولداً ذكراً، كان وعددهم وأس�ئهم، وُمخترص من 

 ُمحسناً، فعىل قول هذه الطائفة أوالد أم� املؤمن� عليه الصالة والسالم مثانية وعرشون. والله أعلم) -وهو حْمل  -سّ�ه رسول الله 
فاطمة اسمه ُمحسن! لو كان يعتقد بذلك ملا عّرب بهذا التعب� ! (هذه قضيّة مهّمة فالشيخ املفيد ال يعتقد بحمل وولد وسقط عند 

 التفتوا إليها)! عل�ً أّن الشيخ املفيد بقوله هذا:



 بّرأ قَتَلَة الزهراء ِمن قتل املُحسن! ●

زهراء، ألّن األمئة عليهم السالم ورّد أحاديث كث�ة وردْت عنهم صلوات الله عليهم ذكرت قتل املُحسن! وهذا اشرتاك يف ظالمة ال ●
 ينا به)وضعوا لنا قانون وقالوا: (َمن مل يعرف ُسوء ما أيُت إلينا من ظلمنا، وذهاب حّقنا، وما نُكبنا به، فهو رشيك َمن أىت إلينا في� ُول

ه بهذا الكالم أثار شكّاً عىل القضيّة وفتح الباب للذين ال يُريدون أن يُثبتوا ظُالمة فاطمة يك يستعملوا كالمه ويستندون لرأيه، ألنّ  ●
 بِرُّمتها! عل�ً أّن كث� من عل�ء الشيعة يقولون بأّن ُعَمر فقط هّدد بإحراق بيت فاطمة (مجرّد تهديد)!

 من كالم الشيخ املفيد هذا ُخّففت الجر�ة!!

ع الحقائق. (عل�ً أنّني ال أشّك يف إخالص العل�ء يشتبهون، ويُخطؤن، ويجب علينا أن ننتقدهم حين� يُخطئون، وإّال ستضي ✤
الشيخ املفيد، ولكنّه برش عادي يُخطىء ويُصيب ويشتبه ويسهو وينىس ويضل ويهتدي، ويقع يف الخطأ العقائدي وكلّنا كذلك.. 

 وهذا هو ِرسّ احتياجنا للمعصوم).

ً يف كتاب (اإلرشاد) يُضّعف كتاب ُسلي ● الذي ُ�ثّل أهم وثيقة يف ظالمة الزهراء  -م بن قيس بدليل أّن الشيخ املفيد نفسه أيضا
 يُضّعفه الشيخ املفيد إىل أبعد حّد! ويف آخر كتاب (اإلرشاد) ينفي الرجعة بكّل تفاصيلها.. فيقول: -عليها السالم 

قيامِة بأربع� يوماً)!! وهذه أيضاً (وليس بعد دولة القائم ألحد دولة.. وأكرث الروايات أنّه لن �يض (عليه السالم) ِمن الدنيا إّال قبل ال
 ظالمة طويلة عريضة لفاطمة صلوات الله عليها.. وقد مرّت اإلشارة إىل هذه املسألة يف بحث الرجعة.

ح� أنتقد العل�ء واستعمل عبارات قاسية، فإّ� أريد أن أُشعر َمن يُتابعني أنّنا ال نحتاج العل�ء وال املراجع، وإّ�ا الحاجة  ✤
 يدة هي إلمام زماننا عليه السالم.. وحاجتُنا للعل�ء واملراجع هي حاجة مؤقّتة استثنائية عرضيّة محدودة.الوح

 واملُشكلة أّن العل�ء ال يعتذرون عن أخطائهم، وال يُصّححون كتبهم، وال يُبيّنون ذلك للناس، وهذه مشكلة كب�ة!

 ضيّة املُحسن !الغريب أّن املخالف� يف كتب كث�ة جّداً ذكروا ق ✤
 (وقفة عند �اذج من كتب املُخالف� ذكرت املُحسن)

 يقول: -يعني سيّد األوصياء عليه السالم  -جاء فيه تحت عنوان: ِذكْر الخرب عن أزواجه وأوالده ] 1يف [تأريخ الطربي : ج ■
ان لها منه ِمن الولد الحسن والحس� ويُذكر أنّه (فأّول زوجة تزّوجها فاطمة بنت رسول الله، ومل يتزوج عليها حتّى توفّيْت عنده، وك

 كان لها منه ابٌن آخر يُسّمى ُمحسناً تويف صغ�ا). طريقة عرض الطربي لهذه القّصة أقوى من طريقة عرض الشيخ املفيد!

يعني  -ائه وأوالده البن األث� الجزري .. يقول تحت عنوان: ذكُْر نسبه وصفته ونس] 3وقفة عند كتاب [الكامل يف التأريخ : ج ■
يقول: (وأّما أزواجه فأّول زوجة تزّوجها فاطمة بنت رسول الله، مل يتزّوج عليها حتّى تُوّفيت عنده، وكان  -سيّد األوصياء عليه السالم 

 له منها الحسن والحس�، وقد ذُكِر أنّه كان له منها ابٌن آخر يُقال له ُمحّسن وأنّه تويف صغ�اً).

البن منظور (وهو معجم من معاجم الّلغة، ومع ذلك ذكر هذه القضيّة ألنّها واضحة)! يقول ] 8ب [لسان العرب : جأيضاً يف كتا ■
ن، تحت مادة (َشَربَ) : (ُشربَّ وَشب� وُمَشّرب هم أوالد هارون، عىل نبيّنا وعليه الصالة والسالم، ومعناها بالعربية َحَسن وُحس� ومُ  َحسِّ

ى عيلٌ  ناً، رضوان الله عليهم أجمع�) وهذه الكتب  قال: وبها سمَّ اً يعني حسناً وحسيناً وُمَحسِّ اً وَشب�اً وُمَشربِّ عليه السالم أوالده َشربَّ
 كتاباً! 50هي �اذج فقط، وإّال فاملصادر عديدة جّداً من كتب املخالف�، ولو كتبُت لكم قامئة بأس�ء الكتب لتجاوزت 

الوثيقة األساسية والرئيسية يف  -يقول وهو يتحّدث عن كتاب ُسليم بن قيس تقاد] للشيخ املفيد [تصحيح اإلعوقفة عند كتاب  ✤
يقول: (غ� أّن هذا الكتاب غ� موثوق به، وال يجوز العمل عىل أكرثه، وقد حصل فيه تخليط  -ظالمة الصّديقة الطاهرة عليها السالم

نه ِمن وتدليس، فينبغي للُمتديّن أن يجتنب العمل بكل ما  فيه، وال يعوّل عىل ُجملته والتقليد لرُواته، وليفزع إىل العل�ء في� تضمَّ
 األحاديث ليُوقفوه عىل الصحيح منها والفاسد، والله املوفق للصواب)!!

�مه، الشيخ املفيد يطلب أن نفزع إىل العل�ء بشأن كتاب ُسليم بن قيس، والحال أّن العل�ء منهم َمن يرفضون هذا الكتاب بت
 وِمنهم َمن يُضّعف أكرث ما فيه!!

 وصلنا إىل مكان خط� جّداً.. إلحاق منقصة كب�ة جّداً بفاطمة (لذا أتوقّف هنا وأكمل يف الحلقة القادمة). ✤
 


