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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحِْن

 
  ...األًَْلَِْبء َّخٌَخَّوُ إِلَْوِ الَّرُِْ اهلل ًَخْو َّب عَلَْه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَخَدَ الَّرُِْ ًَهَب ًَخَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئت بَعد العَبشِسَةُبَعْد  الخَّبسِعَتُ تُمَلَحَالْ

 الثَّالثٌُىً ضدبسال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت َّب لَبَّْهِ

 3ج الصَنَوَّْت -  1 ق الشِّْعِّ الٌالع يف األبرت املنيح هالهحُ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 ادلختلفةِ  الُفُصول ِمن َفصلٍ  يف بنا احلديثُ  وصل ..!!. فَاِطَمةِياِلَبَّيكِِ: إلينا ال ُمحبَّبُ  الُعنوانُ  ىو الُعنوانُ 

 ثالثٌ  جزءٌ  ىو الَّذي( النَّاطق الكتابُ ) األصل برنارلنا من( فَاِطَمة يا لبَّيكِ ) حلقاتِ  رلموعةِ  يف تناولتها الَّيت
 يف كان السَّابقتٌن، احللقتٌن يف وبالذَّات ادلتقد مِة، احللقاتِ  يف احلديثُ  كان ،(والعرتة الكتابِ ) ملف   من

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  يف ادلنهج ىذا تبَّعُ يت ِلَمن ووضوحٍ  بقوَّةٍ  يتحرَّكُ  الَّذي األبرت، ادلنهجِ  مَلمحِ   الرَّمسيَّة، الش يعيَّةِ  الد 
 بٌن والفضائّيات، ادلدارسِ  يف واحُلسينيَّات، ادلساجد يف الثَّقافيِة، ادلراكز يف الش يعّي، الثَّقايف الوسط ويف

 ويف ادلطبوعات، يف العامَّة، النَّدواتِ  يف احلسينيَِّة، اذليئات يف والرَّواديد، والشُّعراءِ  العمائمِ  وأصحابِ  الدكاترةِ 
  .الش يعيَّة ادلكتبةُ  هبا َتعجُّ  الَّيت الكثًنةِ  الش يعيَّةِ  ُكتُِبنا

 وربدَّثتُ  الصَّنميَّةِ  عند ووقفتُ  األبرت، ادلنهج مَلمحِ  موضوعِ  من أطرافٍ  يف احلديثُ  كان ادلاضية احللقةِ  يف
 رباول وليست رباوُل، الَّيت بالطريقةِ  معهم يتعاملوا مل أّّنم ىي شيعِتهم معَ  التعاملِ  يف األَِئمَّةِ  منهجيَّةَ  أنَّ  عن

ا بل فقط  البحثِ  ودون النَّقدِ  دون بالتقديسِ  ُعلمائِهم مع الش يعةُ  يتعامل أن عليها الش يعةَ  علَّمت إّنَّ
ِِعْلمُُِِعِرضََِِلو) -:يقول حٌن األعظم النَّبّ  الصَّحابِة، كبار معايبَ  وبيَّنوا انتقدوا األَِئمَّةُ  بينما وراَءىم،
 األحاديث، مرَّت ذلك غًن إىل - (َلَكَفرَِسْلَمانَِعَلىِِمْقَدادِِعْلمُُِِعِرضََِِوَلوَُِِلَكَفر،ِِمْقَدادَِعَلىَِسْلَمان

 الوَسطِ  يف السَّاِمقة الِقممُ  َىذهِ  كانت فَإذا البقيَّة، وعن ذرّ  أيب وعن سلمان وعن عمَّار عن احلديثُ  وكان
 وجوٍ  من ىناك ىل! ؟..حاذلم ما النَّاصب ؟ الِفكرِ  يف الرَّاتِعٌنَ  ومراجِعنا ُعلمائِنا حالُ  فما حاذُلا ىذا الش يعيّ 

! ؟..أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلعصومٌن عيونِ  على ُصِنعت الَّيت القممِ  تلك وبٌن بينهم للُمقايسةِ 
  .البشريّة الطبيعةُ  ىي وتلك النقائص، وىناك األخطاء، كفُهنا ذلك ومع

 بالكامل نُلغيو أنَّنا على الرَّمز مع نتعامل أنْ  ال النحو، هبذا الش يعيَّةِ  الرُّموزُ  مع نتعامل أنْ  علينا غَلبُ  وىكذا
َسوُ  أن أو  الَّذين وألغت بالكاملِ  الصَّحابةَ  قدَّست السَّقيفةُ ! السَّقيفة منهجيَّةُ  ىي فهذه بالكامل، نُقد 

 وىذهِ  حسناُِتم من أكثرُ  وسّيئاُُتم صواهِبم من أكثرُ  خطُأىم أُناسٌ  ىم الصَّحابةُ  بينما! بالكامل ؼُلالفوّنم
 هبذا عنوُ  يتحدَّث فإنّو اإلنسان عن الُقرآنُ  يتحدَّثُ  وحٌن حالُو، ىو ىذا بشرٍ  أيُّ  البشر، طبيعةُ  ىي



  36/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 119 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 الغيبة َعصر ومراجعِ  ِبُعلماءِ  وانتهاءً  ال ُمَحمَّدي سلمان من اِبتداءً  الش يعيَّة الرموز وكلُّ  وأنتم أنا الوصف،
 أىلِ  أدعيةِ  يف جاء ما ىو حقيقِتهم ولسانُ  حاذِلم ِلسانُ  الُكلّ  اللحظة، ىذهِ  وإىل ىذا، يوِمنا وإىل الُكربى
 ىي اخلطأِ  نسبةَ  إنَّ  َبل صوابِو، من أكثرُ  خطأُه اإلنسانُ  أنّ  مفاُده البيت أىل أدعيةِ  يف جاء وما البيت،
 ىو العاقبةِ  وُسوءُ  األقوى، ىي ضَللوِ  واحتماالتُ  حسناتِو، من أكثرُ  وسّيئاتُوُ  اإلنسان، حياةِ  يف الغالبة

 من نَعلُموُ  الَّذي ىو وىذا احلقيقة، ىي تِلك عليِو، احلاكمُ  ىو اإلنسان وَجهلُ  اإلنسان، لِنهايَةِ  األرجحُ 
 أو العلماِء، من أو الش يعيَّة، ادلرجعّيات من أو الش يعيَّة، الِقيادات ِمن َكان إنْ  َغًننا، حالِ  من ونَعلُموُ  حالِنا

 !!احَلقيقي الواقعُ  ىو ىذا ذلك، غًن وإىل ادلفّكرين، من
اً  ُمهمَّةً  شخصيةً  مثاالً  لُكم سأتناولُ   ُأسلَّطَ  أنْ  أُريد وال احلكم، ابن ىشامُ  :وىو األَِئمَّة أصحاب بٌن ِجدَّ

ا احلكم ابن ىشام ناتِ ؤو ش مجيعِ  على الضَّوءَ   الصَُّورَ  ىذه أنَّ  ِمن أعتقدُ  ما حبسب ُصَوراً  لكم آخذُ  وإظلَّ
  :أيديكم بٌن واضحاً  األمرَ  وستجعلُ  بالغرض، ستفي

 دار طبعة الطبعة ىذه احُلجَّة، كتابِ  إىل ذىبنا ما إذا الكايف، من األوَّل اجلزءُ  ىو وىذا ،(الكايف)ىو ىذا
 إىل ذىبتُ  ما إذا قمري، ىجري، 8248 السَّادسة، الطَّبعة ىي وىذه إيران، والنَّشر، للط باعةِ  اأُلسوة
َِعنِْ -:الر وايةُ  شيء، ُكلَّ  عليكم أقرأَ  أنْ  أُريد ال فأنا سلتصرٍ  بشكلٍ  ،894 صفحة وإىل احُلجَّة كتاب
ِرَُجلٌَِِعَليوِِِفَ َوَردَِ - الصَّادق إمامنا عند - السَََّلمَِعَليوِِِاهللَِعْبدِِِأَِبيِِعْندَُِِكْنتُِ:ِقَالَِِيَ ْعُقوب،ِاْبنِِِيُوُنس
 الر واية - َأْصَحاِبكِِلُمَناَظَرةِِِِجْئتَُِِوَقدَِِْوفَ َراِئضَِوِفْقوَِكََلمٍَِِصاِحبُِِرَُجلٌِِِإنِّي:ِفَ َقالَِِالشَّام،َِأْىلِِِِمن

ِِاْبنِِىَشامُِِفَ َوَردَِ - َشبابوِ  أوَّلِ  يف - ِلْحَيُتوَِاْخَتطَّتَِِْماَِأوَّلَُِِوُىوِالَحَكمِِاْبنِِىَشامُِِفَ َوَردَِ:ِقَالَِ - طويلة
َِوُىوِالَحَكمِِاْبنِِىَشامُِِفَ َوَردَِ - عمره من عشر السَّادسةِ  يف كان - ِلْحَيُتوَِاْخَتطَّتَِِْماَِأوَّلَُِِوُىوِالَحَكم
ِنَاِصُرنَا:َِوقَالِاهللَِعْبدِِِأَبُوَِلوُِِفَ َوسَّعَِ:ِقَالَِِِمنو،ِِسنَّاًَِِأكبُ رُُِِىوَِمنِِإّلَِِِّفيَناَِولَيسَِِِلْحَيُتوَُِِاْخَتطَّتَِِْماَِأوَّلُِ
 العمر، ُمقتَبلِ  يف شابّ  األوىل، أيَّاموِ  ُمنذ النوابغ من نابغةً  كان نابغة، كان وىشام - َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِ
 الشاب ذلذا مكانوِ  عن تزحزح الصَّادق اإلمام أنّ  أي - اهللَِعْبدِِِأَبُوَِلوُِِفَ َوسَّعَِ - لوُ  يُوس عُ  الصَّادق اإلمام

  وسام؟ من أعطاهُ  وماذا الصغًن،
َِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا) :ىشام عن يقول الصَّادق اإلمام ىذا؟ وسامٍ  أيُّ  ،(َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا: )قال
 ىذه يُطِلقُ  حٌن فاإلمامُ  قوذلم، حلنِ  حبسبِ  ادلعصومٌن كَلم مع نتعامل أنْ  البُدَّ  أنّو إىل لنلتفت (َوَيِده

 ولذا وُيصيب، ؼُلطئ عادي بشرٌ  ىشام أنّ  إذ ادلطلقِة، احلقيقةِ  بلسانِ  يُطلقها ال فهو ىشام على األوصافَ 
 نقاش، يف ودخلوا ادلطلقة، احلقائقِ  حِبسبِ  وال الصَّادقِ  اإلمامِ  حِبسبِ  ال ِىشام، حبسبِ  تُؤَخذُ  العبارةُ  فهذه

 لفَلن قال أنْ  بعد ذلشام فيقول أصحابوِ  نقاشَ  يُقي مُ  اإلمام أخذ الكَلُم، تَّ  أنْ  وبعد الن قاشِ  آخرِ  ويف
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َِىَمْمتَِِإَذاِرِْجَليكِتَ ْلوي - الن قاش يف تقعَ  أنْ  تُريد وكأنَّك - تَ َقعَُِِتَكادَِّلِِِىَشامِيَاِ:قَالَِِثُمَِّ - ولفَلن
 - ِطْرتَِِبِاأَلْرضَِِِىَمْمتَِِإَذاِرِْجَليكِتَ ْلويِتَ َقعَُِِتَكادَِّلِ - عليك ؼُلافُ  ال أنتَ  يعين - ِطْرتَِِبِاأَلْرضِِ
 النَّاس ُتكل م أنْ  تستطيع أنتَ  يعين - النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ - الن قاش يف اخليبةِ  أرضَ  ُتَلِمسانِ  ال فرجَلك

 شيعتوِ  بٌن ؽُلي ز ىنا اإلمام(! بِْيو يِْنِطِلع ىذا) :بأنّو شخصٍ  عن العراقّيةِ  الشَّعبّيةِ  بلهجِتنا نقول كما عّنا،
 يا أيضاً  أنتم(! بيهم ينطلع ما) بأّّنم آخرين إىل ُيشًن وكأنّو ،(بِْيو يِْنِطِلع ىذا: )معناه ما ىشام عن في ق ول
 ينطلع واحد تعرفون! ؟..بيو ينطلع ِعْدُكم منهو.. ]مراجِعكم بٌن مي زوا رموزِكم، بٌن مي زوا البيت أىل شيعة
  .حال أي   على معروفة، فالقضيَّةُ  أجيبُ  ال أنا[ للنَّاس؟ بيو تطلعون بيو؟

ِِإنَِِْورَائَِهاِِمنَِِْوالشََّفاَعةُِِالزَّلَّةَِِفَاتَّقِِ - لُو؟ يقول ماذا مث - النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ -:ذلشام يقول فاإلمام
 خطًنة كلمة !الشَّفاعة وستناُلك ىشام يا سُللصٌ  ولكنَّك َحِذراً، فُكنْ  أماَمك، زَلَّة ىناك يعين - اهللَِشاءَِ
اً  ت يف وقع ىشام ىكذا، ىو ىشام وفعَلً  ىشام، حياةَ  خلَّصت الكلمة ىذه ىذه، جدَّ  قال مثلما ولكن زالَّ

ت يف وقع - َوالشََّفاَعةُِِالزَّلَّةَِِفَاتَّقِِ - اإلمام لوُ   كان األوىل بداياتوِ  ومن ىشام، ىو ىذا عجيبة، غريبة زالَّ
 نَاِصرُنا، لو؟ قال ماذا اإلمام ىشام، ىو ىذا الصَّادق، اإلمامِ  فكرِ  على نشأ وقد الصَّادق، اإلمامِ  مع

 اإلنسان ينصر دباذا عنده، ما بُكل   يعين - َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا - احلكم ابن ذلشام ىنيئاً  نَاِصرُنا،
 أخذ ذلك وبعد - َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا - احلكم ابن ىشام ىو ىذا ويده، ولسانوِ  بقلبوِ  أِئمََّتو؟
 ُتكل م أنْ  ىشام يا لك نرتاح ضلنُ  يعين - النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ -:لو ويقول النقاش يف طريقَتوُ  ؽلدح اإلمامُ 
 . َحَسنة مجيلةً  ُصورةً  عنَّا تنقل أنت - النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ - النَّاس

 لوُ  يقول ىذا ىل صحيحتٌن، مُجلتٌن يف يتكلَّمَ  أنْ  ػُلسن ال وىو مثَلً  ادلراجعِ  من مرجعٌ  علينا ؼلرجُ  وإالَّ 
 رجلٌ  ىذا يعين عندِه، من يتكلَّم ىذا ىذا، اإلمام لوُ  يقول ال ؟(النَّاس فَ ْلُيَكل م ِمثْ ُلكَ : )الصَّادق اإلمامُ 
 ال العزيز الل كتاب من بآيةٍ  النَّاس ُيكل م أيضاً  آخر مرجع يأتينا أو!! لوُ  أىَلً  ليسَ  مكانٍ  يف نفسوُ  َحَشر
 أو! الش يعة؟ يفضح حّتَّ ( النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ: )ادلرجع ىذا دلثل يقول الصَّادق اإلمامُ  يعين ذلا، وجودَ 
 لوُ  ويكتبون[! ِمّنا ويلزگها ِمّنا غليبها] وؽُلثمث فُيخطئ يقرأ الورقة وبِيدهِ  الفضائّيات على أيضاً  ؼلرج آخر

! ؟(النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ: )ذلشام قال ما مثل الصَّادق اإلمام لوُ  يقول ىذا يعين العريضة، الطويلة األلقاب
 ! ؟..زُلَمَّد ابن جعفر تَلميذ ضلن فيقول يدَّعي أو

 وجودَ  ال قُرآنّية بآيات يأتون ما زُلَمَّد ابن جعفر تَلميذ[!!  ُونچػِل  ِمنْ ] ؽلثمثون ما زُلَمَّد ابن جعفر تَلميذ
 ابن جعفر تَلميذ ىؤالء!! السَّاطعة واحلقائقِ  الواضحِ  بالبيانِ  تكلَّموا تكلَّموا إذا زُلَمَّد ابن جعفر تَلميذ!! ذلا

 يف يتكلَّموا أن ػُلسنون وال والثَّمانٌن السَّبعٌن يف مراجعنا وضلنُ  ُعمرهِ  من عشرة السَّادسة يف ىذا زُلَمَّد،
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 القواعد عن أربدَّث النَّحو، قواعد عن أربدَّث أنا العربية، غًن اللَّكنةِ  عن أربدَّث ال! صحيحٌن سطرين
 يف وىم اللَّكنة، عن أربدَّث ال باللَّكنة، يل شأن ال والنصوص، اللفظّية الرتاكيب عن أربدَّث اللغويّة،
 األعَلم، عنوُ  ويُقالُ  ُمتعل ماً  ليس اآلن إىل وىو الثَّمانٌن يف كان إذا! إذاً؟ يتعلَّمون مّت الثَّمانٌن، يف السبعٌن

 ! يتعلَّم؟ فمّت
ِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ) :لوُ  يقول واإلمام عشرة السَّادسة يف احلكم ابن ىشام زُلَمَّد، ابن جعفر تَلمذة ىؤالء
 وقع وفعَلً  ىشام يا مطبَّات فيو طريق أمامك يعين - (اهللَِشاءَِِِإنَِِْورَائَِهاِِمنَِِْوالشََّفاَعةِالزَّلَّةَِِفَاتَّقِِِالنَّاس،

اً، خطًنة خطًنة، مطبَّات يف  الثَّمانٌن وإىل السَّبعٌن إىل بلغَ  الَّذي ىذا إذاً  حالُو، ىذا ىشام كان فإذا ِجدَّ
 ! عقل؟ عندَكم ما أم عقل؟ عندَكم أنتم! ؟ ننتِقُدهُ  حينما قيمُتوُ  ما ىذا الكَلم، ػُلِسنُ  ال اآلن وإىل
ِِاِبنِِْيُوُنسَِعنِْ -:الثَّالثة الر واية احُلجَّة، إىل ااِلضطرار باب احُلجَّة، كتاب أوائل يف الكايف، كتاب نفس ويف

ُهمَِأْصَحابوِِِِمنَِِْجَماَعةِاهللَِعْبدِِِأَِبيِِعْندَُِِكنَّا:ِقَالَِِيَ ْعُقوب،  - ُزرارة شقيقُ  ىذا - َأْعَينِِاْبنُِِِحمَرانِِمن ْ
 ىم ىؤالء - َوالطَّيَّارَِساِلمِِاْبنَِوِىَشام - الطَّاق دبؤمنِ  ُيسمَّى الَّذي ىو ىذا - الن ُّْعَمانِِاْبنُِِوُمَحمَّد

َِشاّب،َِوُىوِالَحَكمِِاْبنُِِِىَشامِِفيِهمَِوَجَماَعةٌِ - عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  الصَّادق اإلمام أصحاب أعيان
ِاهللَِعْبدِِِأَبُوِفَ َقالَِ  رموز من - !َسأَلََتُو؟ِوََكيفَُِِعَبيدِِاْبنِِِِبَعْمروَِصنَ ْعتَِكْيفَُِِتْخِبُرِنيَِأَّلِِِىَشامِيَا:

 ىشاماً  أنَّ  كيف أصحابَو ُيسِمع أنْ  وػلبّ  ىشام، نقاش يسمع أنْ  ػلُِبّ  كان اإلمام البصرة، يف ادلخالفٌن
 أنْ  منو يطلب اإلمام كان ىل[ بيو ينطلع] ىشام يُكن مل ولو ذلك، ُيسرُّه كان ُعبيد، ابن َعْمرو ناقش
 اإلمام، يُفرِحُ  الَّذي ىو ىذا والَفصاحُة، والبَلغةُ  السَّليم، ادلنطقُ  يُفرُِحوُ  اإلمام إذاً ! ونِقاَشُو؟ كَلَموُ  لوُ  يُعيدَ 

 تُقد سوّنم الَّذين مراجِعكم عن ُعلماِئكم، عن ِاحبثوا وأنُتم اإلمام، تُفرِحُ  ال فهذهِ  والّتَمْثُمث اخلرابيط ال
 أُنُوِفكم، َرغمَ  أنفَسكم تُ َقن عون ولكن بذلك، تقتنعون ال بأنفسكم أنُتم يتحدَّثون حٌن ىؤالء وتُبج لوّنم،
 ال منطُقهم ىؤالء كان إذا! عقوِلكم على وتضحكون ذقوِنكم، على وتضحكون نفوِسكم، على تضحكون

  !تزعلون؟ ودلاذا !تغتاظون؟ دلاذا ننتقُدىم فحينما األَِئمَّةَ  يُفرِحُ 
ِيَا:ِِىَشامِفَ َقالََِِسأَلََتُو؟ِوََكيفَُِِعَبيدِِاْبنِِِِبَعْمروَِصنَ ْعتََِِكْيفَُِِتْخِبُرِنيَِأَّلِِِىَشامِيَا -:ذلشام يقول اإلمام
ِاهللَِعْبدِِِأَبُوِفَ َقالََِِيَديك،ِبَ ْينَِِِلَساِنيِيَ ْعَملَُِِوَّلِِوَاْسَتْحِييكُِأِجلُّكَِِِإنِّيِاهللَِرُسولِِِِاْبنَِ َِأَمرُتُكمِِإَذا:

ِِىَشامِفَ َقالَِِفَافْ َعُلوا،ِِبَشيءٍِ  أنَّ  وكيف القصَّة أكمل أنْ  وبعد طويلة، والقصَّة القصَّة، يُورِد مُثَّ  - ...:
 ابن َعمرو من ضحك - اهللَِعِبدِِِأَبُوَِفَضِحكَِ:ِقَالَِ - لو مثيلَ  ال إفحاماً  ُعبيد ابنَ  َعمرو أفحمَ  قد ىشاماً 

َِوقَالَِِاهللَِعِبدِِِأَبُوَِفَضِحكَِ - ىشام ُمناقشةِ  بسببِ  آلَ  ما إليو آلَ  وكيف ُعبيد َِعلََّمكََِِمنِِِْىَشامِيَا:
 من يتعلَّم فهو - َوأَلَّْفُتوُِِِمْنكَِأَخْذتُوَُِِشيءٌِ:ِقُ ْلتُِ -:يقول ىشام - قُ ْلتُِ - هبذا؟ جئت أين من - َىَذا؟
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اً، خطًنةٍ  مطبَّاتٍ  يف َوَقعَ  ذلك ومعَ !! َوَيِده وِلَسانوِ  بقلبوِ  لألَِئمَّةِ  ناصراً  كان ولذلك البدايات، من ِإمامو  جدَّ
 من الكَلم ُعلماء من ىناك القضيَّة، ىذه إىل ُتشًنُ  روايات وىناك كبًن، عقائدي   مطب   يف ىشام َوَقع

 تقول ال البيت أىل عقيدةُ  بالتجسيم؟ تقولُ  الش يعةُ  فهل! بالتجسيم تقول الش يعة إنَّ : يقولون َمن ادلخالفٌن
 بالتجسيم قال سامل ابنُ  وىشامُ  بالتجسيم، قال احلكم ابن ىشامُ  نعم، تقول؟ الش يعةُ  ىل ولكن بالتجسيم،

 من الش يعةِ  إىل التجسيمُ  ُنِسبَ  ىنا فمن قليل، قبل اآلن ِذكُرعُلا مرَّ  وقد األَِئمَّة، أصحاب كبار من وعلا
 تأثَّرا لقد القول؟ ىذا إىل ذىبا ودلاذا السَّبب ما سامل، ابن ىشام أقوال ومن احلكم ابن ىشام أقوالِ 

 ! إلينا تسرَّب قد النَّاصبَّ  الفكر أنَّ  من أمس يومِ  حلقةِ  يف إليوِ  أشرتُ  ما وىذا بادلخالفٌن،
 عيد يف الباقر اإلمام أليس ِقلَّة، كانوا والش يعةُ  ادلتكاثرة، الكثرة ىم العدد يف النَّواصب أوَّاًل،: السَّبب

: يقولون اإلمامِ  أصحابُ  وأيضاً  يقول فاإلمامُ  خروٍف، على واحدٍة، ذبيحةٍ  على َأصحابوِ  ُكلَّ  مَجَع األضحى
 شاةً  نأكل كي جلسنا لو عدِدنا ِقلَّة من ،(َعَليَهاِأَتَيَناَِلَماَِشاةٍَِِعَلىَِجَلسَناَِلوِأقلَّنا؟َِماِ،ِقلَّةِنحنُِ)

 كانت والغلبةُ  والُقوَّةُ  كثرًة، كانوا وما ِقلَّةً  كانوا فالش يعةُ  عدِدىم، ِلقلَّةِ  بكامِلها َأكِلها من سبكَّنا ما واحدةً 
 أنَّ  الطبيعيُّ  والشَّيءُ  َحاذُلم، ىو ىذا الش يعة، عند ذلك كلُّ  وااِلضلسارُ  واخلوفُ  والتقيَّةُ  اآلخر، للطرفِ 
 ِخَلل من ادلغلوب إىل يَنَفذَ  أنْ  يستطيع والغالب وبآخر، بطريقٍ  بالغالبِ  ينبهرُ  يشُعر ال حيث من ادلغلوبَ 
 النَّاصبُّ  الفكرُ  َتسرَّبَ  فقد وىكذا القضيَّة، ىذهِ  ُمناقشة بصددِ  لستُ  وأنا لديو، ادلتوف رة واإلمكانات الوسائل

 وكذا موجودة، كانت واألمانِ  التأمٌنِ  فجهةُ  موجودين، كانوا األَِئمَّةَ  ولكنَّ  األَِئمَّة، زمانِ  يف الش يعةِ  إىل
 بدأت، ىنا من وُمشكلتُنا الُكربى الغيبةِ  زمانِ  على ينصبّ  فاحلديث ولذا الصُّغرى، الغيبة زمان يف احلال
 فإذا الربنامج، ىذا يف ىنا مثاالً  آخذه وىشام الُكربى، الغيبةِ  عصرِ  بدايةِ  من األوىل السَّاعات من بدأت
 الفكرُ  إليهم يتسرَّب أِلَنْ  معّرضٌن ومراجُعنا ُعلماؤنا يكون أنْ  تستغربون فلماذا حالُوُ  ىذا ىشام كان

 أىلِ  أعداءِ  ُكُتبِ  من ىذا عنو يُقالَ  أنْ  ؽلكن كتابٍ  من قرأتُ  وما الكايف، من لكم أقرأُ  وأنا! الناصبُّ؟
 .البيت

 نفس من اجلُزء نفس من التوحيد، بابِ  إىل ذىبنا إذا األوَّل، اجلزءُ  ىو وىذا يدّي، بٌن الكايف زال وال
 الباب ىذا ،7 احلديث رقم ،847 صفحة ىذا - الَحمَّاِنيِالرَّْحَمنَِعْبدِِِِاْبنِِِالَحَسنَِعنِْ - الطبعة
ِقَالَِِالَحمَّاِنيِالرَّْحَمنَِعْبدِِِِاْبنِِِالَحَسنَِعن - والصورة اجلسم عن النَّهي باب عنوانو، ِأِلَِبيِقُ ْلتَِ:
َِكْمْثِلوِِِلَْيسَِِِجْسمٌِِاهللَِأنََِِّزَعمِالَحَكمِِاْبنَِِِىَشامِِإنَِّ - الكاظم إلماِمنا - َجْعَفرِِاْبنُِِِمْوَسىِالَحَسنِِ
 الل أنَّ  عن يتحدَّثون حٌن وغًنىم احلنابلةِ  وعلى الوىابّيةِ  على فيها ُنشكلُ  ضلنُ  اآلن العقيدة وىذهِ  - َشيء

 ليست ولكن عٌن، ولوُ  رجل، ولوُ  يد، لوُ  كخلقِو، ليست كادلخلوقات، ليست ولكن يد ولوُ  ِجسم لوُ 
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َِعاِلمٌَِِشيءٌَِِكْمْثِلوِِِلَْيسَِِِجْسمٌِِاهللَِأنََِِّزَعمِالَحَكمِِاْبنَِِِىَشامِِإنَِّ - الكَلم نفس ىو وىذا كخلقِو،
َهاَِشيءٌِِلَيسََِِواِحداًَِِمْجَرىًَِِيْجِريَِواْلِعْلمَُِِوالُقْدرَةَُِِوالكَلمُِِنَاِطٌق،ُِمَتَكلِّمٌِِقَاِدرٌَِِبِصيرٌَِِسِميعٌِ  َمْخُلوَقاًِِمِّن ْ

 يف كانت؟ مّت ىشام مدحت الَّيت قليل قبل الر وايات - اهللِقَاتَ َلوُِ:ِفَ َقالَِ - الكاظم؟ اإلمامُ  قال ماذا -
َِغيرَُِِواْلَكََلمَِمْحُدودِالِجْسمَِِأنََِِّعِلمَِأَماِاهللِقَاتَ َلوُِ -:يقول الكاظم اإلمام واآلن الصَّادق، اإلمام زمان

ا ىشام من يربأ مل اإلمام - الَقْولَِىَذاِِمنِِْاهللِِِِإلىَِوأَبْ َرأُِِاهللَِمَعاذَِِاْلُمَتَكلِّم،  - زلَّة ىذه َقولِو، من بَرِئَ  وإظلَّ
ِِإنَّماَِمْخُلوق،ِِسَواهَُِِشيءٍِِوَُكلِ َِتْحِديدٌَِِوَّلُِِصْورَةٌَِِوَّلِِِجْسمٌَِِّلِِالَقْولَِىَذاِِمنِِْاهللِِإلىَِوأَبْ َرأُِِاهللَِمَعاذَِ
 الر وايةُ  ىي وىذه - بِِلَسانُِنْطقٍَِِوّلِنَ ْفسٍِِِفيِتَ َردُّدٍَِِوَّلَِِكََلمٍَِِغيرِِِِمنَِِْوَمِشيَئِتوِِِبِِإرَاَدتِوِِِاأَلْشَياءَِتُكونُِ

 . والصورة اجلسمِ  عن النَّهيِ  بابِ  من الباب، ىذا من السَّابعةُ 
 - الرُّْخِجي أو الرَُّخج ي - الَحَسنِأَِبيِِإلىَِكَتْبتُِ:ِقَالَِِالُرَخّجي،ِالَفَرجِِاْبنُِِِمَحمَّدَِعنِْ -:الثَّانية الر واية
َِقالََِِعمَّاَِأْسأَلُوُِ - الكاظم اإلمام يعين - الَحَسنِأَِبيِِإلىَِكَتْبتُِ:ِقَالَِِالُرَخّجي،ِالَفَرجِِاْبنُِِِمَحمَّدَِعنِْ

 يف الصَّادق اإلمام َتَلمذةُ  ىم وىؤالء - الصُّْورَةِِفيَِساِلمِِاْبنَُِِوِىَشامُِِالِجْسمِِفيِالَحَكمِاْبنُِِِىَشامُِ
 كبارُ  ىم وىؤالء هبم، تأثَّروا ُكتُِبهم ِقراءةِ  يف وأوغلوا ادلخالفٌن مع نقاشاتٍ  يف دخلوا حٌن ولكّنهم التوحيد،

 الفرج بنُ  فُمَحمَّد اجلواليقي، سامل ابن وىشامُ  احَلَكم ابن ىشامُ  التوحيد، علمِ  يف الصَّادق اإلمامِ  َتَلمذةِ 
ِِفيَِساِلمِِاْبنَُِِوِىَشامُِِالِجْسمِِفيِالَحَكمِاْبنُِِِىَشامُِِقَالََِِعمَّاَِأْسأَلُوُِِالَحَسنِأَِبيِِإلىَِكَتْبتُِ -:يقول

َرةَِعْنكَِِدَعِْ - الكاظم؟ اإلمام َكَتب فماذا - الصُّْورَة َرانَِحي ْ ون ىؤالء - الَحي ْ َرةََِِعْنكَِِدَعِْ - ُمتحًن  َِحي ْ
َران ِلَْيسَِِالشَّْيطَانِِمنِِْبِاهللَِِِوَاْسَتِعذ - !الشَّيطان بلسان ينطقون ىؤالء - الشَّْيطَانِِمنِِْبِاهللَِِِوَاْسَتِعذِالَحي ْ
 ألسنِتهم، على الشَّيطان ينطق ىؤالء سامل، ابن ىشام وال احلكم ابن ىشام ال - اْلِهَشاَمانِقَالََِِماِالَقْولُِ

  .اإلمام كَلم معىن ىذا
ينيَّة، ادلؤسَّسةِ  عن أربدَّثُ  حينما أقولوُ  الَّذي ىو وىذا  وأمَّا زُلَمَّد، آلِ  منطقُ  البيت، أىلِ  منطقُ  ىو ىذا الد 

 للُعلماءِ  ادلطلق التقديس ىذا! السَّقيفة ومنطقُ ! الشَّيطان منطقُ  ىو فهذا بو تتعاملون أنتم الَّذي ادلنطق
 الكاظم، إماِمنا كَلمُ  ىو ىكذا! أُميَّة بين منطقُ  ىذا! السَّقيفة منطقُ  ىذا! الشَّيطان منطقُ  ىذا وادلراجع

َرةَِعْنكَِِدَعِْ - لُو؟ قال ماذا َرانَِحي ْ  اجلاىل ىو؟ َمن ادلتحًن   ُجهَّال، ىؤالء ُمتحًّنون، ىؤالء - الَحي ْ
 وجود زمانِ  يف اْلُمركَّب اجلهلُ  هبم َعَصف وىؤالء ال ُمركَّب، اجلهلُ  بوِ  َعَصفَ  الَّذي ىو بالضَّبط وادلتحًن  

َرةَِعْنكَِِدَعِْ - !ادلعصوم غيبةِ  زمانِ  يف نعيش وأنتم وأنا! ومراجِعنا بعلمائِنا باُلك فما ادلعصوم، َرانَِحي ْ ِالَحي ْ
 لساِّنما على ينطقُ  ىنا اذلشامٌن فإنَّ  - اْلِهَشاَمانِقَالََِِماِالَقْولُِِلَْيسَِِالشَّْيطَانِِمنِِْبِاهللَِِِوَاْسَتِعذ

 (.الشَّْيطَانِِمنِِْبِاهللَِِِوَاْسَتِعذ) :اإلمام قال لذلك الشَّيطان،
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َِحِكيمِِابنُِِِمَحمَّدَِعنِْ - ( 5 برقم ُمرقَّمة قليل قبلَ  قرأُُتا الَّيت الر واية) 2 برقم ال ُمرقَّمة وىي الثَّالثة الر واية
 يعين الكاظم اإلمام عن ُكّلها الر وايات ىذهِ  الكاظم، اإلمام يعين إبراىيم أبو - ِإبْ َراِىيمِأِلَِبيَِوَصْفتُِ:ِقَالَِ

 اإلمامُ  فيو كان الَّذي الوقتِ  يف تويفّ  الكاظم، اإلمامِ  زمنِ  يف تويفّ  تويّف؟ مّت وىشام ُمتأخ ر، زمانٍ  يف
ِقَالََِِحِكيمِِابنُِِِمَحمَّدَِعنِْ - مسجوناً  الكاظمُ   إمامنا يعين - السَََّلمَِعَليوِِِِإبْ َراِىيمِأِلَِبيَِوَصْفتُِ:
ِِإنَِّ:ِفَ َقالِِجْسم،ِأَنَّوُِِالَحَكمِِابنَِِِىَشامِقَ ْولََِِلوَُِِوَحَكيتُِِالَجَوالِيِقيَِساِلمِاَبنَِِِىَشامِقَ ْولَِ - الكاظم
َِخاِلقََِِيِصفَُِِمنِِْقَ ْولِِِِمنَِِْأْعظَّمَُِِخَناءٍَِِأوُِفْحشٍَِِأيُِّ - قال؟ ماذا مُثَّ  - َشيءُِيْشِبُهوَُِِّلِِتَ َعاَلىِاهلل

 ماذا فهو - َكِبيراُِعُلّواًَِِذِلكَِعنِِْاهللُِِتَ َعاَلىَِوَأْعَضاء،ِبَِتحِديدٍِِأوِِبخْلَقةٍِِأوُِصْورَةٍِِأوِِبِجْسمٍِِاأَلْشَياء
 أقبحُ  ىو اخلَناء شيء، أقبحُ  أنّو يعين باخلناء كَلمهم َوَصفُ  ،(!َخَناءٍَِِأوُِفْحشٍَِِأيُِّ) :قال قوذَلم؟ يصفُ 
 عقيدٍة، أو قولٍ  أو فعلٍ  أو لكَلمٍ  بالُقبح الوصف يف عبارة أشدّ  ىي ،(َخناء) :عبارة العبارة ىذهِ  شيء،
  .احلكم اِبن وىشامِ  سامل ابن ىشامِ  قولِ  من أي! ىذين؟ قول من أعَظمُ  خناءٍ  أو ُفحشٍ  أيُّ : يقول اإلمام
: لوُ  قال واإلمام الكايف، من ِىشام مدحَ  لكم قرأتُ  الكايف، روايات ىي وىذه الكايف، أحاديث ىي ىذه

 الل، شاء إنْ  الشَّفاعةُ  ورائها ومن الزَّلَّةَ  اتَّقِ  ىشام يا ،(تَ َعالىِاهللَُِِشاءَِِِإنِِْالشََّفاَعةَُِِورَائَِهاَِوِمنِالزَّلَّةِاتَّقِِ)
 يف ويشتبُو، ؼُلِطُئ، الش يعّي، العال ِمُ  ىو ىذا الش يعّي، ىو ىذا ،(النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ: )لوُ  قال ذلك ومع

  .الفتوى يف ادلوقف، يف العقيدة،
 ادلراجع هبؤالء بالك فما الكاظم، اإلمام مع الصَّادق، اإلمام مع ادلعصومٌن، مع كان الَّذي ىشام حال ىذا

 والثَّمانٌن السَّبعٌن وبلغوا العقود، األعمار من وقضوا! الطابقّية عمائِمهم إىل النَّاصب   الِفكرِ  يف َكَرعوا الَّذين
ا  ابنِ  هبشامِ  نقيُسهم كيف ىؤالء! صحيحٌن سطرين يتكلَّموا أنْ  ػُلِسنون ال اآلن وإىل ذلك جاوزوا وردبَّ

 ىشام يا يعين ،(النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ: )لو يقول الصَّادق واإلمام عشرة السَّادسةِ  يف كان الَّذي احلَكم
 ! الكبًنة العثرة ىذه ىشام َعَثر فقد ذلك ومع تكلَّمَت، إذا الوجوَ  تبّيضُ  أنت

ِدَعِْ: )يقول وُأخرى(! اهللِقَاتَ َلوُِ: )يقول مرَّةً  ،الكاظم اإلمامِ  كَلمُ  ىو ىذا ادلعصومٌن، كلماتُ  ىي وىذهِ 
َرةَِعْنكَِ َرانَِحي ْ ون وأمثالُو ىشام ىؤالء، !(الَحي ْ  أنّ  أي !(الشَّْيطَانِِمنَِِبِاهللَِِِوَاْسَتِعذ: )يقول وثالثة !ُمتحًن 
َِأيُِّ: )فيقول قوَلو يصفُ  وخامسة(! الِهَشاَمانِقَالََِِماِالَقْولُِِلَْيسَِ: )يقول ورابعة! الشَّيطانُ  رَِكَبوُ  قد ىذا

  !احلكم ابنِ  وىشامِ  سامل ابنِ  ىشامِ  أقوالِ  من !(َىِذهَِأقْ َواِلِهمِِمنَِِْأْعظَّمَِخَناءٍِِأوَُِِفحشٌِ
 النَّاصب   بالفكرِ  تأثَّر فقد يشعرُ  ال حيث من أو يشعرُ  حيث من الزلَّة؟ ىذه يف احلَكمِ  ابنُ  ىشامُ  وقع دلاذا

 ،يعملون كانوا ُكلُّهم األَِئمَّةِ  وأصحابُ  ،السوق يف التجارة يف يعمل كان ىشام أنّ  إذ ادلخالطة، حبكم
 اخلوارج، من كان السوق يف ىشام شريك عليو، سيؤث  رُ  وبآخر بشكلٍ  الطبيعيّ  فمن خارجّياً، شريكوُ  وكان
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 وكونو بادلخالفٌن فاختَلطوُ  علمائِهم، من كان بل اخلوارج عامَّة من يكن مل اخلوارج، علماء من كان وأيضاً 
 ويف الزَّلةِ  ىذه مثلِ  يف وقعَ  يشعرُ  ال أو يشعرُ  حيث ومن ىنا من ادلخالفٌن، حديثِ  إىل ويستمعُ  يقرأُ  دائماً 
 .أيضاً  غًنِىا
 وىذا األَِئمَّة، أصحاب خواص   من ُعمًن، أيب ابنُ : الشَّريف الكايف من أيضاً، الكايف ومن آخر دبثال آتيكم
 الكايف، كتاب من األوَّل اجلزء نفسِ  يف بالذَّات، الكاظم اإلمام مع عَلقتوِ  يف ُخصوصيةٌ  لوُ  الرَُّجل

تُ  ما أنا ُتَلحظون؟  جاء ما مجلةِ  يف ،265 صفحة الطبعة، نفس من الكتاب، نفس ىو الكتاب، غًنَّ
 عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلعصوم لإلمام ،(لإلمام ُكلَّها األرض أنَّ : )عنوانوُ  الباب ىذا ،8 رقم يف مذكوراً 

 الشَّريف، الكايف كتاب من األوَّل اجلُزء من احُلجَّة كتاب من السََّلم عليو لإلمام ُكلَّها األرض أنَّ  باب
 الشَّيخ الكليين، ُأستاذ وىو التفسًن صاحب إبراىيم، ابن عليّ  عن الُكليين الشَّيخ يَروي ،8 رقم ربت

 - إبراىيم ابن علي   أستاذهِ  عن يروي فهو الُقم ي، إبراىيم ابن عليّ  ادلعروف التفسًن صاحبُ  أستاذهُ  الُكليين
 عَلقتوُ  كانت -َِشْيَئاًِِالَحَكمِِِِاْبنِِبَهَشامِيَ ْعِدلُُِِعَميرِأَِبيِِاْبنَُِِيُكنَِلم:ِقَالَِِالرَّبَيع،ِِاْبنِِِالسَّريَِعنِْ
اً  شليَّزةً   الش يعيَّة الرموز سائر عن ادلميزة الشَّخصيَّة احلكم ابن ىشام يعترب وكان احلكم، ابن هِبشام جدَّ

اً  ثريَّاً  وكان كبًٌن، عال ِمٌ  ُعمًن أيب وابن األخرى، ِِاْبنِِبَهَشامِيَ ْعِدلُُِِعَميرِأَِبيِِاْبنَُِِيُكنَِلم - أيضاً  جدَّ
ِوََكانََِِوَخاَلَفو،َِعْنوُِِِانْ َقَطعِثُمَِّ - يزورُه دائماً  وكان عنو ينقطع كان ما - ِإتْ َيانُوِيَِغبَُِِّّلِِوََكانَِشْيَئاًِِالَحَكمِِ
 يف دائماً  ادلشهور لكن عمًن، أيب ابنُ  زُلَمَّد زُلَمَّد، امسوُ  ىو عمًن، أيب ابنُ  اِنقطع دلاذا - َذِلكَِسَببُِ

َِماِلكٍِِأَبَاِأنَِّ - واخلَلف القطيعة ىذه سبب - َذِلكَِسَببُِِوََكانَِ - عمًن أيب بابنِ  يذكرونو أّّنم الكتب
ُِمََلَحاةٌَِِعَميرِأَِبيِِاْبنَِِِوبَينَِِبَيَنوَُِِوَوَقعَِ - َتَلمذتِو ومن حاشيتو من - ِىَشامِرَِجالَِِِأَحدََِِكانَِِالَحْضَرِمي

  .الشديد الن قاش أي ادلَلحاة شديدة، مناقشة مناقشة، يعين مَلحاة - اإِلَماَمةِِمنََِِشيءِِفي
 مالك أيب وبٌن عمًن ايب ابن زُلَمَّد بٌن - اإِلَماَمةِِمنَِشيءٍِِِفيُِمََلَحاةٌَِِعَميرِأَِبيِِاْبنَِِِوبَينَِِبَيَنوَُِِوَوَقعَِ

نْ َيا:ُِعَميرِأَِبيِِاْبنُِِقَالَِ - احلكم ابن ىشام حاشية من احلضرمي َِوأَنَّوُِِاْلِمْلكِِجَهةَِِِعَلىِِلإِلَمامُِكلُّهاِالدُّ
 ادللكيُّة وىذه احلقيقي، ادلالك ىو اإلمام شيئاً، ؽللكُ  الَّذي ىذا حّتَّ  - أَِيِديِهمِِفيِِىيِالَِّذينَِِِمنَِِِبَهاَِأْوَلى
 أيب ابن مع ىي عقيدتُنا احلّق، عقيدةُ  ىذه احلّقة، العقيدةُ  ىي ىذهِ ! َعَرِضّيةٌ  ملكّيةٌ  ىي النَّاس أيدي يف اليت

ُِعَميرِأَِبيِِاْبنُِِقَالَِ - ُعمًن نْ َيا: ِِفيِِىيِالَِّذينَِِِمنِِبَهاَِأْوَلىَِوأَنَّوُِِاْلِمْلكِِجَهةَِِِعَلىِِلإِلَمامُِكلُّهاِالدُّ
 مرسومها الغدير بيعة أليس ظللك، ما قيمةُ  فما أنفِسنا ِمن بِنا أوىَل  ىو اإلمامَ  بأنّ  نعتقد ضلنُ  - أَِيِديِهم
ِللُمسلمينِاهللِرسولِقال): ىكذا ىو القانوين  الُقرآين النَّص حبسب   - أنفسكم؟ِمنِبكمِأولىَِمن:

 عقيدةٌ  وىذه منطوقٌ  ىذا أنفِسهم، ِمن بادلؤمنٌنَ  أوىَل  النَّبَّ  أنَّ  قُرآيني  منطوقٌ  ىذا قُرآنّية، النصوص ىذهِ 
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ِقالوا - بأنفِسكم؟ منكم أوىل َمن ذلم قال فحٌن قُرآنّيٌة، وثقافةٌ  ِقالِاهلل،ِرسولِياِأنت: ُِكنتُِِفمن:
 ِمن بِنا أوىَل  ادلعصوم اإلمام كان إذا كذلك، فعليي  (موّلهِفعليِ  - نفِسو من بو أوىل أنا ُكنتُ  من - موّله

  !غًنِىم مع باُلك فما ادلؤمنٌن مع ىذا كان فإذا األوىل، ىو يكون ال فكيف ظلِلكُو؟ ما قيمةُ  فما أنفِسنا
:ُِعَميرِأَِبيِِاْبنُِِقَالَِ - السبب لك وسأُبَ ٌن   صافياً  ِذىنوُ  كان عندُه، واضحةً  العقيدةُ  كانت عمًن أيب ابنُ 

نْ َيا  أبو - َماِلكِأَبُوَِوقَالَِِأَِيِديِهم،ِِفيِِىيِالَِّذينَِِِمنِِبَهاَِأْوَلىَِوأَنَّوُِِاْلِمْلكِِجَهةَِِِعَلىِِلإِلَمامُِكلُّهاِالدُّ
 يستقيها؟ أين من ادلعلومات ىذهِ  قطعاً  - َكِذَلكِلَيسَِ - احلكم ابن ىشام رلموعة من ىو احلضرمي مالك

 ال حيثُ  من بوِ  احمليط اجلو   من يستقيو يستقيو؟ أين من ىشام عند الذي الفكر وىذا ىشام، من يستقيها
 قليل قبل ُتَلحظون لكن أبداً، زُلَمَّدٍ  آللِ  ُمعانداً  احلكم ابن ىشام يكن فلم وإالَّ  يشعر، ال حيثُ  ومن يعلم

 وضُلبُّو، ىشاماً  نُوايل ضلنُ  ىشام، من نتربّأ ال كذلك وضلنُ  منو، يتربّأ ومل أقوالو من تربّأ الكاظم اإلمام أنَّ 
 أيب كَلمَ  ؼلالفُ  ليس الَّذي كَلَمهم أنتقدُ  إنَّين منهم، أتربَّاُ  ال فإنَّين الش يعة مراجع أنتقدُ  حٌن وكذلك
 أقواذِلم، من أتربَّأ ال فكيف وصريٍح، واضحٍ  بشكلٍ  ادلعصومٌن كَلمَ  ؼلالفُ  وإظّلا كَلمي، ؼُلالفُ  أو وجّدي
 ىي وما الفتنة، وظهرت علمٍ  من شيءٌ  عندهُ  كان َمن بأنّو يل يقولون واألَِئمَّةُ  كَلَمهم، أنتقدُ  ال وكيف
 الشَّافعي   بالفكرِ  ويؤتى النَّاصب ، الر جال علمِ  بقذاراتِ  ويضعَّفُ  البيتِ  أىلِ  كَلمُ  يُعَزل حٌن الفتنة الفتنة؟

 ومل البيتِ  أىل علمِ  من شيءٌ  عندهُ  كان َمن عاِلماً، كان فَمن! البيت أىل فكرُ  ىو ىذا بأنَّ  ويُقال والُقطب  
 البيتِ  أىلِ  تعاليمُ  ىي ىذهِ  إؽلانُو، ُيسَلبُ  اإلؽلان، نُورُ  منوُ  ُيسَلبُ  الل، لعنةُ  فعليوِ  الفتنة ىذهِ  مثلِ  يف يُظِهْرهُ 
  !معها؟ نصنعُ  فماذا
َِماِلكِأَبُوَِوقَالَِ َِوالُخْمسِِِالَفيءِِِِمنِِلإِلَمامِِبوِِِاهللَُِِحَكمََِِماِِإّلََِِّلُهمِالنَّاسَِِِأْمََلكَُِِكَذِلك،ِلَْيسَِ:

 اخلارج، حبوثِ  منطقُ  ىو فهذا! واألصول الفقو يف خارج حبوث ػلضر أنَّوُ  يبدو األخ - َلوَِفَذِلكَِواْلَمْغَنمِِ
 احلوزوّيٌن من كان أنّو يبدو احلضرمي مالك أبو األغا جناب اخلارج، حبوثِ  منطقُ  ىو ىذا بالضَّبط

َِماِلكِأَبُوَِوقَالَِ - !ادلتمر سٌن ِالَفيءِِِِمنَِِِلإِلَمامِِبوِِِاهللَُِِحَكمََِِماِِإّلََِِّلُهمِالنَّاسَِِِأْمََلكَُِِكَذِلك،ِلَْيسَِ:
 ال ىذا وحّتَّ  - ِبوَِيْصَنعُِِوََكيفََِِيَضُعوُِِأَينَِِِلإِلَمامِِِاهللُِِبَ يَّنََِِقدِِْأَْيَضاًَِِوَذِلكََِِلو،َِفَذِلكَِواْلَمْغَنمَِِِوالُخْمسِِ

 إىل يصَل مل - الَحَكمِِاْبنِِِِبِهَشامِِِفَ تَ َراَضَيا - !حوزويّة رؤية أصولّية، رؤية ىذه! بو يتصرَّف أنْ  يستطيع
 بالضَّبط آخر، شيء الرَّجل ىذا وذوق شيء ُعمًن أيب ابن فذوق نتيجة، إىل يصَل لن قطعاً  نتيجة،

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  بو تتكلَّمُ  الَّذي وادلنطقِ  بوِ  أتكلَّمُ  الَّذي كادلنطقِ   أيب ابنِ  فمنطقُ  يلتقيا، أنْ  ؽلكن ال الرَّمسيَّة، الد 
 أيب ابن ِىشام، األمر يف ػلكم بأنَّ  تراضيا ولذلك احَلضرمي، مالك أيب منطقِ  مع يلتقي أنْ  ؽلكن ال ُعَمًن
 طَلراً  طَلرهُ  قد النَّاصبَّ  الفكرَ  أنَّ  يعلم ومل يعتقُدىا، ىو كما عاليةً  عقيدةً  ؽلتلك ِىشام أنَّ  يتصوَّر كان ُعَمًن



  36/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 119 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 14 - 
 

 احلقَّ  إنَّ  قَال - ُعَميرِأَِبيِِاْبنَِِِعَلىَِماِلكِأِلَِبيِِىَشامَِفَحَكمِِإلَيوَِوَصارَاِالَحَكمِِاْبنِِِِبِهَشامِِِفَ تَ َراَضَيا -
 والّصورة واضحة القّصة أنّ  أعتقد - َذِلكِبَ ْعدَِِِىَشاَماًَِِوَىَجرُِعَميرِأَِبيِاْبنُِِفَ َغِضبَِ - مالك أيب مع

  :األسباب عن نبحث تعالوا ولكن واضحة
 ادلعروفة الطبعة ،591 صفحة ،8815 احلديث رقم إىل نذىب إذا ،(الكّشي رجالُ ) كتاب ىو ىذا

مة ِقَبل من ُحق قت الَّيت الطبعة الُكُتب، أسواق يف وادلتواجدة ادلتوافرة ادلشهورة  صفحة ادلصطفوي، العَلَّ
اً  معروفة شيعيَّة شخصية - َشاَذانِاْبنُِِالَفْضلُُِِمحمَّدِأبو -  8815 احلديث رقم ،591  أجد ال جدَّ

 - ُعَميرِأَِبيِِاْبنَُِِمَحمَّدَِعنوِاهللَِرِضيَِِأَِبيَِسَألَِشاَذان،ِاْبنُِِالَفْضلُُِِمحمَّدِأبو - عنها للحديثِ  وقتاً 
َِلوُِِفَ َقالَِ - ُعمًن أيب ابن زُلَمَّد سأل شاذان والدهُ  إنَّ  يقول شاذان ابن الفضل يعين َِلِقيتََِِقدِِِْإنَّكَِ:

َِلمَِفَكيفَِِالَعامَّةَِمَشاِيخََِِلِقيتََِِقدِِِْإنَّكَِ:َِلوُِِفَ َقالَِ - ُعمًن أيب ابن زُلَمَّد يسأل شاذان - الَعامَّةَِمَشاِيخَِ
ُهم؟َِتْسَمع  أيب ابن زُلَمَّد السؤال؟ ىذا ُعمًن أيب ابن زُلَمَّد سأل دلاذا شاذان أساساً  سألو؟ دلاذا ىو - ِمن ْ
 الرجاليٌن من مجعٌ  إليها يذىب قاعدة ُىناك الر جايل ادلنظور يف حّتَّ  الش يعة، علماء كبار من ىو عمًن
 : وىي

 الر وايات ىي عمًن؟ أيب ابن مراسيل ىي ما ،(ُمعتمدةِموثَّقةِبهاِيؤخذِصحيحةُِعميرِأبيِابنِمراسيل)
 عليوِ  وادلتعاَرف سند، دون ومن عمًن أيب ابن ينقلها الَّيت الر وايات سند، دون من عمًن أيب ابن ينقلها الَّيت
 العلمّية عمًن أيب ابن دلنزلةِ  مستثناة؟ عمًن أيب ابن مراسيل دلاذا سند، من البُدَّ  أنّو الّرجاليٌن قواعد يف

ينيَّة  نفسِو، على خاف حٌن ُأختوِ  عندَ  أودعها الُكتب من رلموعة ُعَمًن أيب البن وكان والتحقيقّية، والد 
 ابن ُكُتب تلفت الُكتب، ىذه على نزلت الَّيت األمطار مياه بسبب تَِلَفت الُكتب وىذه ُسِجن ذلك وبعد

 أيب ابنِ  روايات فإنّ  األلسنة على رواياتوِ  من بقي فما الُكتُب، وضاعت األسانيد، معها وضاعت عمًن أيب
 ال أنا أساساً  األمر، هبذا يل شأنَ  وال بذلك، ادلختّصة الُكتب يف مبحوث ادلوضوع وىذا تُعتَمد، ُعَمًن
  .هبا يل شأنَ  ال والقذارات، السَّفاسف هبذه وال القواعد هبذه وال التقسيمات هبذه وال الّرجال بعلمِ  ال أعتقدُ 

ثاً  عاِلماً  كان ُعمًن أيب ابن فُمَحمَّد اً، كبًناً  وزُلد   حديثاً  منوُ  يسمع مل ولكّنو بِو، يلتقي كان وشاذان ِجدَّ
 ادلخالفٌن، زُلد ثي من بالكثًنِ  التقيتَ  قد أنت ُعَمًن أيب ابنَ  يا: قال!! تعجَّب فهنا ادلخالفٌن، عن ينقلوُ 
 لرواىا ألحاديثهم حافظاً  كان لو أنَّوُ  باعتبار أحاديثهم؟ من شيئاً  ربفظ مل فلماذا احلفظ، شديدُ  وأنت

  .هبا ولتحدَّث
 عدم عن يكشف فهذا ادلخالفٌن، حبديثِ  يتحدَّث ال ُعمًن أيب ابن أنَّ  يرون شاذان وغًن شاذان فإنَّ 

ُهم؟َِتْسَمعَِلمَِفَكيفَِِالَعامَّةَِمَشاِيخََِِلِقيتََِِقدِِِْإنَّكَِ - يسألو فهو لذلك حديثهم، على اط َلعو :ِفَ َقالِِمن ْ
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َهمَِسِمعتَُِِقدِْ َهمَِسِمعتَُِِقدِْ:ِفَ َقال - أحاديثهم وأحفظ منهم مسعت أنا - ِمن ْ رَِِِمن ْ َِكِثيَراًِِرَأَيتُِِأَنَّيَِغي ْ
 احلكم ابن ىشام عن الش يعة، بسطاء عن يتحدَّث وال العلماء كبارِ  عن يتحدَّث ىو قطعاً  - َأْصَحابَِناِِمنِْ

 ال كان أنَّوُ  من الكايف يف قليل قبل قرأنا كما نظرهِ  يف ىشام ىو ِاسم أوَّل وقطعاً  احلكم، ابن ىشام وأمثال
رَِ - كَلموِ  يف مقصوداً  سيكون ظلوذج أوَّل ىذا فقطعاً  أحداً، هبشامٍ  يعِدلُ  َِأْصَحابَِناِِمنَِِْكِثيَراًِِرَأَيتُِِأَنَّيَِغي ْ
ِيَ ْرُوونَِكانُواَِحتَّىَِعَليِهم،ِفَاْختَ َلطَِ - الش يعة ىم اخلاّصة - الَخاصَّةَِوِعْلمَِِالَعامَّةِِِِعْلمََِِسِمُعواَِقدِْ

 - َذِلكِفَ تَ رَْكتَُِِعَلّي،َِيْخَتِلطَِِنَِْأَِِفَكرِْىتُِِالَعامَّة،َِعنِالَخاصَّةَِِِوَحِديثَِِالَخاصَّةَِعنِالَعامَّةَِِِحَديثَِ
 . زُلَمَّد آلِ  حديثِ  على وأقبلتُ  - َىَذاَِعَلىَِوَأقْ بَ ْلتُِ - حديِثهم روايةَ  تركتُ 
اً، كبًن شيءٍ  عن تكشف احلادثة ىذه  النسخة الكتاب ىذا وأساساً  ادلعطيات، ُكلَّ  ظلتلكُ  ال ضَلنُ  جدَّ

ا موجودة، ليست لو األصلية  والشَّيخ إلينا، وصلت ما أخرى وتفاصيل ُأخرى معلومات ىناك كانت وردبَّ
 وصلت ما الطوسي الشَّيخ اختارىا الَّيت األصلية النسخة وحّتَّ  الكّشي كتاب اختصر الَّذي ىو الطوسي

 بشكلٍ  الصورة ىذه تتَّضحُ  اآلخر البعضِ  عن بعُضها نقلت الَّيت ادلصادرِ  وبٌن النُّسخ بٌن نُقارن وحٌن إلينا،
اً، خطًنة معلومة ادلعلومة ىذه لكن الُكتب، عن احلديث أُريد ال ىنا وأنا جلّي،  ابن ىو يتحدَّث الَّذي جدَّ

 يقول األصحاب، كبار عن الش يعة، ُبسطاء عن يتحدَّث وال األصحاب كبار عن ويتحدَّث ُعَمًن، أيب
 ُعلماءنا إنَّ  أقول حٌن عنوُ  أربدَّثُ  ما ىو وىذا ُمتعمَّداً  ليس اخللط ىذا! فخلطوا واخلاصَّة العامَّة من مسعوا

 أشياء تعلَّموا ىؤالء اُخرتِقوا، ىؤالء ادلركَّب، اجلهل من يُعانون ىؤالء أقول النّية، بسوءِ  اُّتُمهم ال ومراجعنا
 يف فهم! كَلموِ  ُكلَّ  يقبلون فهم لذا األستاذ، تقديسِ  وعلى الصَّنمية على تعلَّموا وأيضاً  أساتذُِتم عند

 ؽُلج دوّنم تراىم الُكربى الغيبة عصرِ  علماء إىل يأتون حٌن لكن األحاديث رواةَ  فيو ؽلّزقون الَّذي الوقت
 دون ومن ألقابٍ  دونِ  من عنهم ويتحدَّثون ؽُلزَّقون، األَِئمَّةِ  أصحابُ  دلاذا تدري، ال دلاذا؟! وؽلدحوّنم

 األلقاب ذلم يسطّرون فهم الكربى الغيبة ُعلماء عن يتحدَّثون حٌن لكن ؽلدحوّنم، الَّذين حّتَّ  أوصافٍ 
 !! بالش يعة َعَبث الَّذي إبليس إنَّوُ  إبليس، إنَّوُ  الشَّيطان، إنَّوُ  تدري، ال دلاذا؟ وادلدائح،

 الغيبةِ  زمانِ  يف إلينا ِاضلرف مُثَّ  وأتباِعها، السَّقيفةِ  على البدايةِ  يف طبَّقوُ  الَّذي اإلبليسي الربنامج ىو ىذا
 وادلخِلصون األَِئمَّة، رأِسهم وعلى بوجهو، يقف من ىناك وجد الربنامج ىذا يطّبقَ  أنْ  حاول فُكلَّما الُكربى،

 زال ال - َىَذاَِعَلىَِوَأقْ بَ ْلتَُِِذِلكِفَ تَ رَْكتَُِِعَليََِِّيْخَتِلطََِِأنَِِْفَكرِىتُِ - عمًن أيب ابن أمثال من لألَِئمَّة
 الل رضوان احَلَكم ابن ِىشام بشخصيةِ  تتعلَّقُ  سريعةً  ُصوراً  لكم وسأنقل يديّ  بٌن( الكشي رجالُ )كتاب
ِالرَّْحَمنَِعبدَِِِعنِِْالَواِسِطي،ِزِيَادِِاِبنِِإْسَماِعيلَِوُىوَِيْحَيىِأَِبيَِعنِْ - :288 احلديث رقم عليو، تعاىل
 لوُ  ينقلُ  احلجَّاج، ابن الرمحن عبد مسعتُ  يقول الواسطي زياد ابن إمساعيل - َسِمْعُتوُِِقَالَِِالَحجَّاج،ِِاْبنِِ
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 الكاظم اإلمام من شفهيةً  رسالةً  ينقلُ  احلجَّاج ابنُ  الرمحن عبد الكاظم، اإلمام من أين؟ من رسالة رسالة،
ِِاْبنِِِالرَّْحَمنَِعبدَِِِعنِِْالَواِسِطي،ِزِيَادِِاِبنِِإْسَماِعيلَِوُىوََِِيْحَيىِأَِبيَِعنِْ - احلكم ابن ىشام إىل

َِقالَِِالَحجَّاج، َِّلِ -:لو لو؟قال قال ماذا - الَحَسنِأَِبيِِرَساَلةِالَحَكمِابنِِىَشامِِِإلىِيُؤدِّيَِسِمْعُتوُِ:
  .النقاشات يف تدخل ال ىشام يا - تَ َتَكلَّم
 عليو يصعب ادلفتوحة ال ُمحاضراتو  والنَّدوات اجللسات ػلضر ودائماً  الن قاش على يتعّود الَّذي ىذا ولكن

َِوأَنَاِيَ َتَكلَّمِِىَشامِبَالَُِِفَما:ِقَالَِِتَ َتَكلَّم،َِّلَِِأنِِْآُمَركَِأنَِِْأَمَرِنيَِقدِِْفَِإنَّوُِِتَ َتَكلَّم،َِّلِ:ِقَالَِ - ذلك يرتك أنْ 
ِقَالَِ - اجلواليقي سامل ابن ىشام إىل ُيشًن - أََتَكلَّمَِّلِ ِأََتَكلَّم؟َِّلَِِوأَنَاِيَ َتَكلَّمِِىَشامِبَالَُِِفَما: :ِقَالَِ!

 أنْ  أمرك اإلمام إليك، ىشام يا الكاظم اإلمامِ  رسولُ  أنا - ِإلَيكَِرُسولوَُِِوأَنَاِتَ َتَكلَّمَِّلِِأنِِْآُمَركَِأنَِِْأَمَرِني
ِاأَلْمرُِ:ِقَال - سامل ابن ىشام إىل ُيشًن يتكلَّم؟ ىشام دلاذا ولكنْ  :فقال فَمك، أغِلق ُأسُكت، تتكلَّم، ال

 من الر سالة ىذه وصلت ما بعد الواسطيّ  زياد ابن إمساعيل - َيْحَيىِأَبُوِقَالَِِِإلَيك،َِرُسولُوَِوأَنَاِِإلَيكَِ
ِثُمَِِّيَ َتَكلَّم،َِلمَِشْهَراًِِالَكََلمَِِِعنِالَحَكمِِاْبنُِِِىَشامَُِِأْمَسكَِ:َِيْحَيىِأَبُوِقَالَِ - ىشام إىل الكاظم اإلمام
 الشَّخص - الَحجَّاجِِاْبنُِِالرَّْحَمنَِعْبدُِِفَأَتَاهُِ - !فقط شهراًواحداً  أمسك يستمّر، أن استطاع ما - َتَكلَّم
ُِمَحمَّدِأَبَاِيَاِاهللُِسْبَحانَِ - ىشام ُكنية ىذهِ  - ُمَحمَّدِأَبَاِيَاِاهللُِسْبَحانَِ:َِلوُِِفَ َقالَِ - بالر سالة جاء الَّذي

َهىَِّلِِِمْثِلي:ِقَالَِِالَكََلم،َِعنِنُِهيتََِِوَقدَِتَكلَّْمت ا الكَلم، عن يُنهى ال مثلي - الَكََلمَِعنِِِيُ ن ْ  ُيشًن ردبَّ
 على يعرتضُ  ىو أقول ال أنا ،(النَّاسِفَ ْلُيَكلِّمِِمثْ ُلكَِ: )حياتوِ  أوائلِ  يف الصَّادقِ  اإلمامِ  كلمةِ  إىل بذلك

 .َفِهمَ  ىكذا ولكنَّوُ  اإلمام،
ِالَكََلمَِعنَِِفََأْمَسكتُِ:َِلوُِِقَالِالَحَكمِِاْبنَِىشِامِأنَِِّيُوُنسَِوَزَعم - :285 ادلرقوم يف أيضاً  عندنا ألنَّوُ 
ِاألَيَّامَِىِذهِِِِليِقَالََِِوِإنَّماِاْلَمْهِديَِِّماتََِِحتَّى - العباسي اخلليفة أي ادلهديّ  - اْلَمْهِديَِِّماتََِِحتَّىَِأْصََلًِ

 ادلهدّي، أيَّام طيلةَ  تسكت أنَّك األمر بأنَّ  ىشام َفِهم ىكذا يقول ىو - اْلَمْهِديَِِّماتََِِحتَّىِفَأُْمِسك
 الدوانيقي ابن ىو ادلهديّ  زُلمَّد الدوانيقي، ابن ىو الدوانيقي، جعفر أيب بعد َحَكم الَّذي العباسي اخلليفة

 إىل حباجةٍ  ادلطالب ىذهِ  فإنّ  وإالَّ  وكبًنة، صغًنةٍ  ُكل   على الضوءَ  ُأسّلطَ  أنْ  أُريد ال ىنا أنا بادلنصور، ادلعروف
 من القضيَّةَ  ولدرسنا طويَلً  عندىا لوقفتُ  احلكم ابنِ  ِىشام حياة وتشريحِ  ربليلِ  بصددِ  ُكنتُ  ولو وقفٍة،
 .جهاُِتا مجيعِ 
ِِمْثِلي:ِقَالَِِالَكََلم،َِعنِنُِهيتَِوَقدَِتَكلَّْمتُِمَحمَّدِأَبَاِيَاِاهللُِسْبَحانَِ -:لوُ  قال احلجَّاج ابن الرمحن فعبد
َهىَِّلِ  من ادلراد إمَّا قابل، من كان فلمَّا - قَاِبلِِمنَِِْكانَِِفَ َلمَّا:ِالَواِسِطيَِيْحَيىِأَبُوِقَالَِِالَكََلم،َِعنِِِيُ ن ْ

ا أو قادمة، سنةٍ  من يعين قابل  َساَفر قد احلجَّاج ابنُ  الرَّمحن عبد كان مثَلً  ُأخرى، ُمدَّةٍ  من يعين قابل من ردبَّ
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 يف كانت وإنْ  - قَاِبلِِمنَِِْكانَِِفَ َلمَّا - الزَّمن من ُمدَّةٍ  بعد بالنَّتيجة ورجع، ادلدينةِ  يف الكاظم اإلمامِ  لزيارةِ 
 نفسُ  - الَحجَّاجِِاْبنُِِالرَّْحَمنَِعْبدُِِأَتَاهُِِقَاِبلِِمنَِِْكانَِِفَ َلمَّا - سنة بعدَ  دبعىن العبارة ىذه ُتستعمل الغالب

 يقول، اإلمام - َلكِقَالَِِِىَشامِيَا:َِلوُِِفَ َقالَِ - الكاظم اإلمام من السَّابقة الر سالة لو مَحَل الَّذي الشَّخص
 تكون أنْ  ىشام يا ىذا يسرُّك - ُمْسِلم؟ِِاْمرئٍَِِدمِِِِفيَِتشُركََِِأنِِْأََيسرُّكَِِِىَشامِيَا - ثانية رسالة وىي

ِِفيَِتشُركََِِأنِِْأََيسرُّكَِ - يقول اإلمام أي - َلكِقَالَِِِىَشامِيَا:َِلوُِِفَ َقالَِ - مسلم امرئٍ  دم إراقةِ  يف شريكاً 
ِقَالَُِِمْسِلم؟ِِاْمرئٍَِِدمِِ ِقَالََِِّل،:  لسفكِ  سبباً  ستكون تتكلَّم حينما أنت - !َدِمي؟ِِفيَِتْشُركُِِوََكيفَِ:

ِقَالَِ - الكاظم اإلمامِ  دمِ  لسفكِ  أي دمي، َِدِمي؟ِِفيَِتْشُركُِِوََكيفَِ:  - الذَّْبحِفَ ُهوَِوِإّلََِِّسَكتَِِّفَِإن!
 ما أقول َلمَّا - َكانَِماَِأْمرهِِِِمنَِِْكانََِِحتَّى - ىشام سكت ما - َسَكتَِفَما - ذحبي يف سبباً  ستكون
 ولكنَّوُ  َسكت ىو ذلك، غًنَ  ُحكُموُ  لكان لإلمام معانداً  كان لو لإلمام، ُمعانداً  كان أنَّوُ  أقصد ال َسَكت

 وعن ِىشام حياةِ  عن احلديثِ  بصددِ  لستُ  بأينّ  قلت أنا الربامكة، بيوتِ  يف تُقامُ  ندواتٍ  إىل يُدَعى كان
 وبعد رأيَُو، يُبدي كان وما الّندوات يف ػُلكَّم كان البداية ويف يُدعى، حدث،كان ما حدث ودلاذا عاقبتوِ 
 لكن ىشام، حياة تفاصيل اآلن يهمين ال وأنا كثًن تفصيل فيها القضيَّة مناقشات، يف أدخلوه ذلك

 يتحدَّث، أنْ  فيو يَتوقَّعُ  الَّذي ادلكان ىذا من ؼلرج وأنْ  يسكت أنْ  ادلفروض كان سكت، ما ىو بالنَّتيجة
 يقصدُ  َمن أمرِه، من كان حّتَّ  - َكانَِماَِأْمرهِِِِمنَِِْكانََِِحتَّىَِسَكتَِفَما - بغداد من ؼلرج أنْ  وحّّت 

 حّتَّ  الكاظم، إماِمنا إىل ُيشًنُ  - عليوِاهللَُِِصلَّىَِكانَِماَِأْمرهِِِِمنَِِْكانََِِحتَّىَِسَكتَِفَما - ىنا؟ ادلتحد ث
  .عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  مسموماً  وقُِتل ُسِجن حيث كان ما أمرهِ  من كان

ِالَحَسنِِِأِلَِبيِاْلَمْرَقىِِاْبنُِموَسىِقَالَِِاْلَمْرَقى،ِِاْبنُِِِمْوَسى - :284 احلديث رقم الر واية ىذه إىل التفتوا
ثَِنيِِبَسَنِدهِِِالثَّاِني،  اإلمام يعين - الثَّاِنيِالَحَسنِِِأِلَِبيِاْلَمْرَقىِِاْبنُِِِموَسىِقَالَِ:ِقَالَِِِعيَسىِاْبنَُِِجْعَفرَُِِحدَّ

 قطعاً  - الَحَكمِْبنِِِاِِِىَشامَِِِعنَِِْسَأَّلكِأَن َُّهَماِاأَلَسدَِوأَبُوِاْلَمْشرِِقيَُِِّعْنكََِِرَوىِِفَداكُِجِعْلتُِ - الر ضا
 بعد الكاظم، اإلمام حياة يف مات احلكم ابن ىشام احلكم، ابن ىشام موت بعد ىذا مّت؟ الكَلم ىذا
 العلوّي، الطابق يف جالساً  كان ولكنَّوُ  حاضراً  ىارون وكان الربمكي، الوزير بيتِ  يف ُعِقدت الَّيت اجللسة تِلك

 من َعَليَّ  أشد الّرُجل ىذا لسان إنَّ  قال ىشام كَلم مسَِع فلمَّا يسمع، وأخذ ستاراً  ووضعوا النافذة لوُ  وفتحوا
 عند واختفى الكوفة إىل َىَرب العبَّاسيون، طلبوُ  أنْ  بعد ىشام ىرب تفصيل، فيها والِقصَّة سيف، ألف مئةِ 

 وأوالَده نساَءهُ  اعتقلوا العبَّاسّيون، اعتقلها عائلتو، واعُتقلت شديداً  مرضاً  مرض وَمِرض، أيَّاماً  الش يعة بعضِ 
 الُكناسة، يف جنازت واترك كف ين أنْ  أوصاه أنْ  بعد الكوفة يف الش يعيّ  ذلك بيت يف ومات عائلِتو، وأفرادَ 
 الشخص ىذا يعين ادلؤمنٌن، أمًن طَِلبةُ  احلكم ابن ىشام ىذا إعَلناً  عليها وَكتب الُكناسة يف جنازَتوُ  فرتك
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 السَّجن، يف الكاظم واإلمام ذلك كان عائلتِو، سراحُ  أُطِلقَ  مات قد ىشاماً  بأنَّ  اخلربُ  وصلَ  فلما ادلطلوب،
 الكاظم اإلمامِ  تسميمِ  يف التعجيل أسباب أحد من وكان الكاظم، اإلمامَ  مَسَّموا طويلة ليست بفرتة وبعدىا

  .الربمكيّ  الوزيرِ  بيتِ  يف جرت الَّيت احملاورة ىي
ِقَالَِ ثَِني: ِقَالَِِِعيَسىِاْبنَُِِجْعَفرَُِِحدَّ  - الر ضا لإلمام - الثَّاِنيِالَحَسنِِِأِلَِبيِاْلَمْرَقىِِاْبنُِِِموَسىِقَالَِ:

ِفَ ُقْلتَِِالَحَكمِِاْبنِِِِىَشامَِِِعنَِِْسَأَّلكِأَن َُّهَماِاأَلَسدَِوأَبُوِاْلَمْشرِِقيَُِِّعْنكََِِرَوىِِفَداكُِجِعْلتُِ َِضالِ :
َِعنَِِْسَأَّلكِأَن َُّهَما - الكاظم اإلمامِ  احَلسن أيب دمِ  يف شريكاً  كان - الَحَسنِأَِبيَِدمِِِِفيَِشَركَُِِمِضّل،
ً؟ يكون كيف ُمضّل، ضالي  - ُمِضلَِِّضالِ :ِفَ ُقْلتَِِالَحَكمِِاْبنِِِِىَشامِِ  يف ػلمُلها ُمعيَّنةٍ  فكرةٍ  بسببِ  ضاالَّ
ً؟ يكون وكيف ذىنِو، َِدمِِِِفيَِشَركَُِِمِضّل،َِضالِ :ِفَ ُقْلتَِ - ويّتبُعو بوِ  يتأثّ رُ  من ىناك أتباع، لوُ  يكون ُمضَلَّ
ِه؟َِسيِِّدي؟ِيَاِفيوِِِتَ ُقولَُِِفَما - الكاظم اإلمام ِدماء يف شريكاً  كان - الَحَسنِأَِبي  يعين - نَ َعم:ِقَالَِِنَ َتوّلَّ
هَُِِعَليوِفََأَعادَِ - منو تتربّأوا ال َِوَّلِِِبوِِِفَاْعَملَِلكَِِقُ ْلتُِِإذاِتَ َولَّوه،ِنَ َعم:ِقَالَِِاِّلْستْقطَاع؟ِِجَهةَِِِعَلىِنَ تَ َوّلَّ

َِيَديوِبَ ْينَِِلََناِاْلَمْرَقىِفَ َقالَِِالَحَكم،ِِاْبنِِِِىَشامِِِِبَوَّليَةَِِِأَمَرِنيَِقدَِِْلُهمِفَ ُقلِاآلنُِِْأْخُرجِِبو،ِتُ َغاِلبََِِأنِِْتُرِيد
ا! منو تتربّأوا ال أنَّوُ  من - َمرَّةَِغيرَِِالَحَكمِِاْبنِِِِىَشامِِفيِرَأيَوَُِِىَذاَِأنَُِِّأْخِبرُُكمِأََلم:َِيْسَمعَِوُىو  التربُّؤ وإظلَّ

 قد كانوا ُىم وإالَّ  الكاظم، اإلمامِ  تسميمِ  يف التعجيل إىل العباسيٌن دفعت الَّيت أفعالوِ  ومن أقوالِو، من يكون
ذوا  والقضّيةُ  األمر، ىذا يف عجَّلت الربمكي بيت يف دارت الَّيت احملاورات ىذه لكن اإلمام، قتلِ  يف القرارَ  ازبَّ

ا وبياِّنا، شرِحها يف وارداً  ولستُ  كثًنة تفاصيل فيها  أجزائِها ُكل   يف فسأتوّغلُ  أخرى فُرصة سنحت لو وردبَّ
  .والكبًنة الصَّغًنةِ 
 اإلمام أنَّ  حبيث البيت، أىلِ  شيعةِ  يف معدودٌ  ىشاماً  أنَّ : النَّص ىذا ُخَلصةُ ! ىي؟ ما النَّص ىذا خَلصةُ 

 رلال يف لسنا ضلنُ  - ِبوِتُ َغاِلبَِأنِِْتُرِيدَِوَّلِِِبوِِِفَاْعَملَِلكَِِقُ ْلتُِِإذاِتَ َولَّوه،ِنَ َعم:ِقَالَِ -:يقول ىكذا
ِاآلنُِِْأْخُرج - اإلمام جوابَ  ينتظرون اخلارج يف اجلماعة ألنْ  - َلُهمِفَ ُقلِاآلنُِِْأْخُرج - وادلناقشة ادلغالبة
ه؟ ىل سي دي؟ يا فيوِ  تقول فما سألوُ  قد كان ىو - الَحَكمِِاْبنِِِِىَشامِِِِبَوَّليَةَِِِأَمَرِنيَِقدَِِْلُهمِفَ ُقل  نتوالَّ

 ُمِضّل، َضالي  بأنّو عنوُ  قال قد الكاظم اإلمام وكان احلسن، أيب دمِ  يف َشَرك قد بأنَّوُ  قال اإلمام أنَّ  باعتبار
 .َعقيدتِنا يف طُلِطئَ  أنْ  ؽُلِكنُ  ضلنُ  أقول ولذلك اجلسمّية، قضيَّة يف وذلك
 احلكم ابن ىشام عن قال قد كان ماذا اإلمام الكش ي، رجال من ،468 صفحة ،284 الر واية إىل أعود
 صحيحة ليست أفكار عندهُ  أنّو أي ُمِضلّ  ضالي  ،(ُمِضلَِِّضالِ : )قال األسد؟ وأبو ادلشرقيُّ  سألو حٌن

 ليس فكراً  ػلمل أيضاً  ضلنُ  منَّا واحدٍ  وكلُّ  أبداً، سليماً؟ ليس كان ِفكرِه ُكلُّ  ىل لكن سليمة، وليست
 حٌن ىنا ومن للمعصوم، إالَّ  تكون ال كامل بشكلٍ  ادلنطقِ  وَسَلمةُ  العلمِ  وَسَلمةُ  الَعقلِ  فسَلمةُ  سليماً،
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 العاملِ  أنَّ  يف عندكم ادلوجودُ  التصوُّرُ  ىذا الِعصمة، ؽلتلكُ  ال ألنَّوُ  األساس، ىذا فعلى مرجعاً  أو عاِلماً  ننتقدُ 
 ..!! البيت أىلِ  دبنطقِ  ىو ما وىذا نَاصبي، تصوُّر ىذا حاٍل، ُكل   على ؽُلَدح أنْ  البُدَّ 
 أىلِ  منهجُ  ىو ىذا السَّقيفة؟ منهجَ  تُتابعونَ  تبقون مّت إىل النَّاصّب؟ الِفكرِ  يف تكرعون تبقون مّت إىل

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  البيت،  وراِجعوا وجداَنكم حك موا وأنتم احلقائقُ  ىي ىذهِ  البيت، أىلِ  منهجَ  تُعل ُمكم ال الد 
ينّيةَ  ادلؤسَّسة تتَّبعوا بأنْ  يُلزِمكم أحدٌ  يُوجد وال ادلصادر، ىذهِ   طريقاً  سبلكون ال أنتم نعم ادلنطق، ىذا يف الد 

 الشرعيةِ  األحكام تعرفوا أنْ  فيو تستطيعون الَّذي احلد   إىل العملّيةِ  بالر سائلِ  فالتزموا الشَّرعّية، األحكام دلعرفة
 الطريقة على ومراجُعنا علماؤنا استنبطها قد الشَّرعّية األحكام ىذه حّتَّ  وإالَّ  البيت، أىلُ  يُريُدىا كما

  .باآلخرين يل شأنَ  وال أنا، أزعم ىكذا الشَّافعّية،
 باجلسمّية، القولِ  قضيَّةِ  يف احلديثُ  ومرَّ  ضاّلة، أفكار عندهُ  رجلٌ  ،(ُمِضلَِِّضالِ : )قال قال؟ ماذا فاإلمام
ُِمِضلَِِّضالِ : )قال فاإلمامُ . عليها وما لألرضِ  اإلمامِ  ِملكّية قضية يف ُعَمًن أيب ابنِ  مع نقاِشو يف وكذلك
ه؟ -:ادلرقى ابنُ  ُموسى َسأل مُثَّ  الكاظم، اإلمامِ  دمِ  يف أي ،(الَحَسنِأَِبيَِدمِِِِفيَِشَركَِ ِنَ َعم،:ِقَالَِِنَ َتوّلَّ
هَُِِعَليوِفََأَعادَِ  جهةِ  على ؟(اّلستقطاعِجهةِعلى) عبارة من ادلراد ما - اِّلْستْقطَاع؟ِِجَهةَِِِعَلىِنَ تَ َوّلَّ

 على قطعوا يعين بالقطعّية، مُسُّوا وتابعوه الر ضاِ  اإلمامِ  إمامةَ  اعتقدوا الَّذين الش يعة أنَّ  باعتبارِ  االستقطاِع،
 ُيسمُّونو كانوا الر ضا اإلمامِ  بإمامةِ  فاالعتقادُ  ادلمطورة، الكَلبُ  وىم الواقفةِ  ُمقابل يف وذلك إمامِتو،

 ألنَّوُ  توّلوه، نعم: ذلم يقول ىنا الر ضا اإلمام لكنَّ  الكاظم، اإلمامِ  إمامةِ  زمانِ  يف مات وىشام ،(االستقطاع)
ه عبارة من ادلراد ىو ىذا عشر، االثين باألِئمَّة يعتقدُ  فهو الواقفة، مع صار َلَما بقي لو  جهةِ  على نتوالَّ

 ىذا - َعَليوِِِفََأَعادَِ - الواقفة ُمقابلِ  يف ىم الَّذين القطعّية الش يعة من لكان موجوداً  كان لو إذ االستقطاع،
هُِ - السؤال أعاد ادلرقى ابن ِقُ ْلتُِِإذاِتَ َولَّوه،ِنَ َعم:ِقَالَِ - منَّا؟ ىو يعين - اِّلْستْقطَاع؟ِِجَهةَِِِعَلىِنَ تَ َوّلَّ
 فنحن - الَحَكمِِاْبنِِِِىَشامِِِِبَوَّليَةَِِِأَمَرِنيَِقدَِِْلُهمِفَ ُقلِاآلنُِِْأْخُرجِِبو،ِتُ َغاِلبَِأنِِْتُرِيدَِوَّلِِِبوِِِفَاْعَملَِلكَِ

 اإلمام عنوُ  يقول الَّذي احلكم ابن ىشام ىذا عليكم بالل البيت، ألىلِ  ادلخاِلفةِ  أقوالِو من نتربّأ ولكنْ  نتواّلُه،
 ابنُ  ىشامُ  ىذا! قيمُتهم؟ ما وخطباِئكم؟ مراجِعكم قيمةُ  فما - َوَيِدهِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنا -:الصَّادق

 .الصَّادق اإلمامِ  مائدةِ  على نشأَ  الَّذي احَلَكمِ 
َِعنِِْالرَِّضاِالَحَسنِِِأَبَاَِسأَْلتُِ:ِقَالِالَجْعَفري،َِجْعَفرِِاِبنُِسَلْيَمانَِعنِْ - :286 رقم أخرى رواية ىناك
ُهمَِحَسَداًَِِأْصَحاِبوِِِِقَبلِِمنَِأْوِذيِِِنَاِصَحاً،َِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ:ِِليِفَ َقالَِ:ِقَالَِِالَحَكم،ِِاْبنِِِِىَشام ِمِّن ْ
 منهم َحَسداً  شيعيَّةٍ  شخصّياتٍ  ِقَبلِ  ِمن وأوذي ظُلم أيضاً  وىشام ُأخرى، جهةٍ  عن يتحدَّثُ  اإلمامُ  ىنا - َلو

 بادلخالفٌن اختلط ػُلب وّنا، األَِئمَّةُ  شيعّية شخصّية اآلن، ادلوجودة ِىيَ  ِىيَ  الظاىرة ىذه تَلحظون أال لو،
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 عَلقة لوُ  صارت واألموال، التجارة بسببِ  بغداد يف عاش األعراف، أخذتوُ  التصرُّف، ػُلِسن مل هبم، وتأثَّر
 الكاظم، اإلمامِ  بتسميمِ  التعجيلِ  إىل أدَّت وُمناظرات زُلاورات إىل ُدِعي اجملاملة، من جو   يف نشأ بالربامكة،

 الر ضا واإلمام يتكلَّم، أن يُريد كان ما فهشام وإالَّ  وفخ َّ اً، مقلباً  لوُ  صنعوا ولكنَّهم يتكلَّم أن يُريد يُكن مل
 ومل ودقَّة حبكمةٍ  يتصرَّف مل ألنَّوُ  الكاظم، اإلمام دمِ  يف أي - الَحَسنِأَِبيَِدمِِِِفيَِشَركََِِلَقد -:يقول

 فيها فكَّر ىو الفكرة وىذهِ  آخر، مكانٍ  إىل ويذىب بغداد من ينسحب أنْ  ادلفروض كان لألمور، ؼُلط ط
 ومن الربامكةِ  ىؤالء من أزبوَّف أنَّين: أصحابوِ  لبعض قال قد وكان البصرة، خرابِ  بعد ولكنْ  األمر، آخرِ  يف

 ىي فيها ذىب الَّيت األخًنة ادلرَّة ىذه ىي ولكنْ  إليهم، أذىب مَّرة آخر وىذهِ  إليها يدعونين الَّيت ندواُِتم
 أنْ  قبل الس تارة، وراءَ  وجلس ىارون فيها َحَضر الَّيت األخًنة ادلرَّة يذىب أنْ  قبل! األمور ُكلَّ  قصمت الَّيت

 رلبورٌ  ولكنَّين أذىب أنْ  أُريد ال أمري، من ريبةٍ  يف إين   ذلم يقول فكان الش يعة بعض مع يتكلَّم كان يذىب
 . الكوفة إىل وأذىبُ  بغداد من وسأنسحبُ  مرّة، آخر وىذه سأذىب

 من رلموعةٍ  ِقَبل من لألذى تعرَّض أيضاً  الوقت نفس ويف البداية، من األمر هبذا يقوم أنْ  ادلفروض كان
 ألنّو التصّرف أساء ولكنَّوُ  لنا سللصاً  كان ،(نَاِصَحاًَِِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ: )الر ضا إمامنا يقول كما الش يعة

 ؼُلاِلف مل ىو الغرور، أخَذهُ  كمن فكان ،(الَكََلمَِعنِيُنَهىَِّلِِِمْثِلي: )يقول وكان نفسِو، من واثقاً  كان
ِأبَاِيَاِاهللَِسْبَحانَِ: )لوُ  يقولَ  أنْ  فغاظوُ  احلجَّاج ابن الرمحن عبد مع نِقاشٍ  يف كان ولكنَّو الكاظم اإلمام
َهىَِّلِِِمْثِلي) :وقال عليوِ  فردَّ  (،الَكََلمَِعنِِِنُِهيتََِِوَقدَِتَكلَّمت!!ُِمَحمَّد  احلاالتُ  ىذهِ  ،(الَكََلمَِعنِِِيُ ن ْ
 ولكنَّها احلكم، ابن ىشام وعند غًني وعند عندي موجودةٌ  بشريَّةٌ  حاالتٌ  ىي والعنادِ  اجلدلِ  من النفسّيةُ 

 أمورٌ  عليها وترتتَّب وحساب، حساب ألف ذلا فسيكون ادلعصوم اإلمام مع التعامل دائرة يف تكون حٌن
 -:قال فاإلمام احلكم، ابن ىشام مع احلال ىو كما الطويّة، إخَلصِ  ومع النّيةِ  سَلمةِ  مع حّتَّ  كثًنة،
ُهمَِحَسَداًِ - الش يعة ِقبل من أي - َأْصَحاِبوِِِِقَبلِِمنَِأْوِذيِِِنَاِصَحاًَِِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ  قطعاً  - َلوِمِّن ْ

 ولسانوِ  بقلبوِ  بناصرِنا أىَلً  أىَلً  :ويقول لوُ  يفسح واإلمامُ  عمرِه من عشرة السَّادسة يف وىو! ػُلَسد ىذا مثلُ 
 ال أسكتوا: ويقول الكَلمِ  عن اإلمامُ  ينهاىم الَّذين الكبارِ  الشُّيوخِ  من وىناك النَّاس، فلُيكل م مثلك ويِده

 . الصورة لكم تّتضحُ  وحينها واقِعنا على التفاصيل ىذه طب قوا ُىَو، ُىوَ  والواقع طبيعيي  فاألمرُ ! تفضحونا
 إذاً  منهجهم، ىو وىذا منطقهم، ىو ىذا البيت؟ أىل منطقَ  تعرفوا أنْ  تريدون البيت، أىل منهجُ  ىو ىذا
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  تُنتقدَ  أنْ  ترفضون دلاذا  عن عاجزون أُناسٌ  أماَمكم وىم! ؟..والوثائقِ  واألدلَّةِ  وباحلقائقِ  الد 

 أن منوُ  وتطلب صّلار إىل تذىب إذا اآلن أنت أنصفونا، مجاعة يا صَلّار، إىل تذىب إذا اآلن أنت الكَلم،
 النّجار أنَّ  َفرتى النَّجار ىذا تُراقب وذبلس شيء، أيّ  أو عليو، لتنام سريراً  أو منضدةً  أو كرسيَّاً  لك يصنع
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 مئة منوُ  أفضل بطريقةٍ  الستعملَتو ادلنشار تستعملَ  أن أردت لو أنَّك حبيث ادلنشار، َيستعمل كيف يعرف ال
 مجيَلً  تصميماً  ُيصم م أنْ  يعرف وال يدُه، أصابَ  بادلطرقةِ  طرق وكلَّما ادلسامًن يطرق كيف يعرف وال مرة،

 معو؟ اتفاَقك تُبِقي وىل فعل، رّدةِ  بَل تبَقى ىل صّلار؟ أنّو ىذا عن تقول ىل منو، طلبَتوُ  الَّذي لألمر مناسباً 
 مع يتعامل كيف يعرف ال مثَلً  تراه وحينما ادليكانيكيّ  إىل ذىبتَ  إذا وىكذا خّياط، إىل ذىبت إذا وىكذا
 الكَلم، مهنُتهم ِمهنُتهم؟ ىي ما ادلراجع فهؤالء وىكذا، وىكذا، عنَده؟ سيارَتك تُبقي ىل السيارة، أجزاءِ 
 عمليات لكم غلرون وال الكمبيوتر برامجَ  ُيصم مون وال الكراسي لُكم يصنعون وال الثياب ؼليطون ال ىؤالء

 الَّيت األّولّية ادلواد ىي ما مهنُتهم؟ ىي ما أسألكم أنا مهنُتهم؟ ىي ما بالكَلم، نطالَبهم ال حّتَّ  جراحّية
 يف أخطأ إذا نُعاتبو ػلِسُنو، وال الكَلم يعرفُ  ال عي  َياً  كان إذا نعاتبوُ  وال يبين كيف يعرف البنَّاء يستعملوّنا؟

 عملوِ  تفاصيلِ  خبصوص نُعاتبوُ  سليم، أساسٍ  دونِ  من ُبين احلائط كان إذا نعاتبوُ  الطابوق، صف  
 . اختصاصوِ  حبسب واحدٍ  ُكلُّ  النَّاس، ُكلُّ  أيضاً، الطبَّاخُ  وىكذا، واختصاصِو،

 ِإالَّ  األَنِْبَياءُ  بُِعثَ  وىل: يقولون األَِئمَّة الكَلم، وظيفُتهم وظيفُتهم؟ ىي ما وُعلماؤنا مراجعنا: أقول أنا
 من الكَلمُ  كان إذا تقول النَّاس بَعض الل َرُسولِ  اَْبنَ  يَا: َلوُ  فَ َقال الر ضا اإلمام سألَ  الَّذي ىذا! بِالَكََلم؟

 فأيُّ  َذَىّب، ِمنْ  فَالسُُّكوت ِفضَّة ِمنْ  الَكََلمُ  َكانَ  ِإَذا: تَ ُقول النَّاسِ  َوبَعضُ  ِفضَّة، ِمن فَالسُُّكوت َذَىب
 أدركتَ  السُّكوت؟ وَفضل السُّكوت ُحُسن أدرَكتَ  َكيف أَنتَ : َقالَ  لُو؟ قال ماذا اإلمام أصّح؟ القولٌن
 يف السكوت قطعاً  فضيلة، لوُ  السُّكوت أنَّ  عرفتَ  أنت األفضل، ىو الكَلم إذاً  بِالكَلم، السُّكوت َفضل
 يف االستثنائّية، احلاالت ويف ادلواطن بعض يف ىذا لكن الكَلم، من أفضل ويكون فضيلة لوُ  ادلواطن بعض
  .األفضل ىو الكَلمُ  العامّ  اخلطّ 

 السُّكوتِ  فضلَ  عرفتَ  دل ّ ا فَإنَّك بالكَلم؟ أليس السُّكوتِ  َفضلَ  َعَرفت بَِ  أنتَ : قال: ىكذا لوُ  قال فاإلمام
 بُِعث؟ شيء بأي   نَِبيُّنا نَِبيُّنا، خصوصاً  بِالَكََلم، ِإالَّ  األَنِْبَياء بُِعثَ  َوُىلْ : قال مُثَّ  أفضل، فالكَلمُ  إذاً  بالكَلم

 وما السحرِ  عاملِ  يف كانت معاجزُه موسى كان إذا ،والبَلغة الفصاحةُ  ىي معجزتوُ  والبَلغة، بالفصاحةِ 
 وال تُعدُّ  ال كثًنةٌ  ومعاجزهُ  األوىل نَِبي نا فُمعجزة بذلك، يرتبطُ  وما الطبِ  عامل يف وعيسى بذلك، يرتبطُ 

 إالَّ  األنبياءُ  بُِعث فهل الكَلم، ىي الُقرآن، ىي والبَلغة، الفصاحةُ  ىي األوىل ادلعجزة لكن رُبَصى،
ِتنا من أكثر أحدٌ  تكلَّم ىل والبَلغة، والَفصاحةِ  بالعلمِ  أحدٌ  تكلَّم وىل بالكَلم،  وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  أَِئمَّ

 اللباس يعين الطيلسان - طَيلَسانِوَِتْحتََِِّلِِِلَسانِوَِتْحتََِِمْخُبوءٌِِاْلَمرءُِ -:يقولون وىم أمجعٌن؟ عليهم
َِّلِِِلَسانِوَِتْحتََِِمْخُبوءٌِِاْلَمرءُِ -:يقول ادلؤمنٌن أمًن واخلاصَّة، والفقهاء والُعلماء الوزراء يلبسها الَّيت والث ياب
َِماِِاْمِرئٍُِِكلِِِّوِقيَمةَُِِأْقَدارُُكم،ِتَِبينََِِكي -:يقول ادلؤمنٌن أمًن - الِعْلمِِفيَِتَكلَُّمواِطَيلَسانِو،َِتْحتَِ
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 ومن حديثٍ  من ػُلسنو ما - ُيْحِسُنوَُِِماِِاْمِرئٍُِِكلِِِِّقيَمةُِ - :معروفة األوصياء سي د كلمات ىذهِ  - ُيْحِسُنوُِ
 . منطقٍ  ومن كَلمٍ 

 أنا اللكنة، عن أربدَّث ال أنا الكَلم؟ ػُلسنون ال باذُلم ما وُعلماؤكم مراجُعكم ىؤالء: أنتم أسألكم أنا
 ػلسنون ال فلماذا الزَّمان؟ من لعقودٍ  يدرسوّنا ىم أليس العربّيِة، لقواعدِ  وفقاً  صحيحٍ  كَلمٍ  عن أربدَّث
 اللُّغة عن أربدَّثُ  إنَّين أبداً، الدارجة الشَّعبية اللهجة عن أربدَّث وال أبداً، اللكنة عن أربدَّث ال! العربّية؟
 يف إشكالَ  وال موجودةً  ُلكنُتوُ  ستبقى العربّية تعلَّم إذا العريبّ  غًنَ  ألنَّ  كانت، ُلكَنةٍ  بأي الفصحى العربية
 ال أنا طبيعّية، حالةٌ  وىذه موجودة، عندنا اللكنةُ  تبقى أخرى أجنبيةً  لُغة نتعلَّم حينما أنَّنا كما ذلك،

 الش عرِ  عن أربدَّثُ  وال يعرفوَّنا، ال أو يعرفوَّنا الشَّعبيةِ  األمثال عن أربدَّثُ  وال ىنا، اللكنةِ  عن أربدَّث
 من وعشراتٍ  لعشراتٍ  يدرسونوُ  شيءٍ  عن أربدَّث إنَّين أبداً، الدارجة، الشعبّيةِ  اللهجةِ  عن أو الشَّعب  

  أين؟ ادلشكلة استعماَلُو؟ ػُلِسنون ال فلماذا السنٌن،
 وأنا ادلناىج، فلنغًّن  ادلناىج يف ادلشكلةُ  كانت إذا فيهم، ادلشكلةُ  يدرسوَّنا، الَّيت ادلناىجِ  يف ىي ادلشكلةُ 

م علينا يفرضون فلماذا فيهم، ادلشكلةُ  كانت وإذا ادلناىج، لتغيًنِ  أدعو  واألعلى، واألفضل األعلم ىم أّنَّ
 إذا ذلك، ومع! ال؟ أم ومنطقيّ  واقعيّ  كَلمي! ؟..أنفَسكم تسألون ال دلاذا أنتم، أنفَسكم سلوا! دلاذا؟
 ُعلماَءنا أنَّ  أفرتض فدعوين..!! حالُوُ  وىذا احلَكم ابنُ  ىشامُ  ىذا: أقول فإينّ  ىذا ُكلَّ  أذباوز أن أردتُ 

 ذلم قال ما ووالل النَّاس، فلُيكل م مثُلكم: ذلم قال احُلجَّة واإلمام احلكم، ابنِ  ىشامِ  دبنزلةِ  نوابغُ  ُىم ومراجَعنا
م ىذا،  نوابغُ  ىؤالء أنَّ  أفرتض ولكنَّين!! فضحونا تكّلموا إذا فضيحة، فضيحة، فضحونا، تكلَّموا إذا ألّنَّ

م احلكم، ابنِ  كهشامِ   اإلمامَ  وأنَّ  الصَّادق، اإلمام تَلميذُ  ضلن يقولون كما الصَّادق اإلمام عند تعلَّموا وأّنَّ
 من أفضلَ  يكونوا لن فهم النَّاس، فلُيكل م مثُلكم تكلَّموا،: ذلم قال األمرِ  صاحبَ  إماَمنا السََّلم عليو احُلجَّةَ 
 أنْ  إىل الدّقةِ  وعدمِ  احلكمةِ  عدمِ  بسببِ  األمرُ  بو وصل! حالُوُ  وىذا ىشاماً  نرى وضلن احلَكم، ابنِ  ىشامِ 
 قال ماذا البداية من الطريق، لوُ  اختصر البداية من الصَّادق إمامنا ولكن الكاظم، اإلمامِ  دمِ  يف شريكاً  كان
تُنا موجودة، الزَّالت ىذه الزَّلَّة، اَتق   - ِىَشامِيَاِالزَّلَّةِفَاتَّقِِ -:لو قال لو؟ تِ  من أكثرُ  وزالَّ  على ىشام، زالَّ

 -:لوُ  قال مثّ  - الزَّلَّةِفَاتَّقِِ - ىكذا ُكلُّنا واللِ  ُكلُّنا مجيعاً ! الفقهيّ  ادلستوى على! العقائديّ  ادلستوى
 . اهللَِشاءَِِِإنَِِْورَائَِهاِِمنَِِْوالشََّفاَعةُِ

 تصديق ىو ىذا - نَاِصَحاًَِِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ -: الكشي ينقلها الَّيت ىنا الر ضا إمامنا كلمةُ  ىي وىذه
 وىكذا ىشاماً  نفهمُ  ىكذا ىشام، مع نتعامل ضلن ىكذا الصَّادق، إماُمنا إليها أشارَ  الَّيت الشَّفاعة معىن
 بعض خطَّاُءون، أُناسٌ  ضلنُ  - أُمَِّتيِِمنِِْالَكَبائِرِِِأِلَْىلِِِالشََّفاَعةُِ -:الشَّفاعة معىن ىو وىذا النَّاس، نفهمُ 
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 يعرتينا األحيان بعض اخلطأ، إىل يدفُعنا جهلُنا األحيان بعض اخلطأ، على ذبربُنا بنا احمليطةُ  الظروفُ  األحيان
 ومن احلكمةِ  ِقلَّة من األحيان بعض يف األخطاء يف ونقع اشتباىات، مع عنادٍ  حالةِ  يف ونكون نفسيي  التباسٌ 

 ىذه اّتسعت مهما زلدودٌة، ومعلوماتُنا داخِلنا، ويف حولِنا من وموجودة كثًنةٌ  األخطاء وأسبابُ  التجربة، ِقلَّة
  :شيئٌن على نبين لكنَّنا ادلعلومات،

 تكون لنْ  أعمالُنا سليمة، نيَّتُنا تكون أنْ  وضُلاول! بإماِمنا الظن   ُحسنِ  على نبين: األساس وىو األوَّل الشَّيء
 ىذا أرد دُ  شخصياً  نفسي عن أنا ادلعىن، ىذا أُرد دُ  دائماً  ولذا سليمة، نيَّتُنا تكون أنْ  ضلاول ولكنْ  سليمة،

 أطلبُ  ال إنَّين: )اجلملة ىذه يف ُأخل ُصها زماين إمامِ  مع عَلقيت حيات، عليوِ  بَنيتُ  الَّذي وىذا دائماً  ادلعىن
 يتحقَّق، لن األمر ىذا أنَّ  أعتقدُ  ألنَّين احُلجَّة، اإلمامِ  رضا إىل أسعى وال ِرضاه، أطلب ال أنا أساساً  ِرضاه،
 عفَوه، أطلبُ  فقط إنَّين الر ضا، بعد يكونُ  ىذا السُّرورِ  وإدخالُ  الشريف، قلِبو على السُّرور إدخالِ  عن فضَلً 

 أىل أدعيةِ  منطقُ  ىو ىذا األدعية، منطق ىو ىذا ،..!!(رَاضٍ  َغًنُ  َعْنوُ  َوُىو َعْبِدهِ  عن السي دُ  يعفو ولطاَلَما
 الَّذي ىو وىذا العفوَ  أطلب أنا البيت، أىل أدعيةِ  منطقُ  ىو ىذا ادلدرسة، ىذه من تعلَّمتوُ  أنا البيت،
 ىذا غبٌ  والل الر ضا؟ تطلب كيف الر ضا؟ تطلبُ  أنت! مكان ُكل   يف ُيَلحُقين النقص ألنَّ  دلاذا؟ أريدُه،
! صحيحة أقوالُو وادلرضيُّ  مرضّياً، يكون أنْ  البُدَّ  الر ضا يطلبُ  الَّذي! شيئاً  يفهم ال غبي  الر ضا، يطلبُ  الَّذي

 ىذا ىو َمن! ؟..ىذا ىو َمن عليو دّلوين مكان؟ أي   يف ىذا ىو فأين! صحيحة ونواياه! صحيحة وأفعالوُ 
 ىو ىذا! ىذا؟ موجودٌ  مكان أي   ويف ىذا ىو َمن! صحيحة ونواياه! صحيحة وأفعالوُ ! صحيحة أقوالو الَّذي

  .السرورَ  يُدِخل أنْ  يستطيع الَّذي يأت ىذا وبعد ادلرضيُّ،
 أنْ  نتمىنَّ  ضلنُ  قالت، ىكذا الر وايات وأنّ  السُّروَر، يُدِخلُ  األمر ىذا أنّ  من نُرد دىا الَّيت العبارات ىذه أمَّا

 يكون أنْ  وإالَّ  احليثّيات، من وحيثيةٍ  الدرجاتِ  من وبدرجةٍ  جزئي   بنحوٍ  ولو للسرور إدخاالً  ىذا يكون
 حبسبِ  كهذا شخصٍ  بوجودِ  أعتقدُ  ال شخصّياً  أنا للمعصومٌن، ُمِسرَّاً  وأفعالوِ  وصفاتوِ  ذاتِو حبد   الشَّخصُ 

 وال الرضا، أطلب وال اإلمامِ  من العفوَ  أطلب فإينّ  لذا أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األِئمَّة موازين
 ولطاَلَما: ادلعىن ىذا ويبقى منطقّياً، ليس يل بالن سبةِ  الكَلم ىذا ألنَّ  األيَّام من يومٍ  يف الر ضا أطلب أنْ  أفك رُ 
 أدعيةِ  من تعلَّمُتوُ  الَّذي ادلنطقُ  ىو وىذا الواقع، ىو ىذا راٍض، غًنُ  عنوُ  وىو عبِدهِ  عن الس يدُ  يَعُفو

 وعلى َعَليَّ  غلري القانون وىذا أمجعٌن، عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلعصومٌن وكلماتِ  وزياراتِ  ومناجياتِ 
 ىذه سواء، اذلواء يف مجيعاً  ضلنُ  بفقيٍو، وال دبرجعٍ  وال بعال ِمٍ  ال أعبأُ  ال أنَّين َترون أنتم ىنا ومن غًني،

 ىذا ُىراء، ىذا َكِذب، ُكلُّو ىذا الواقع، أرض على لوُ  وجودَ  ال َكِذبٌ  ىذا ادلّدعاُة، ادللكوتّية ادلواصفاتُ 
 !!الّذقون على ضحكٌ 
 تكون اجلليلة، الشَّخصّية ىذه عليو، تعاىل الل رضوان احلَكم ابنِ  ىشامِ  شخصّيةِ  عن الصورة ىذه أنَّ  أعتقد
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 بعد ولكن متواصَلً  احلديثُ  زال وال الربامج، ىذه ُكل   ومن احللقات ىذه ُكل   من مقصودي لكم قرَّبت قد
 .الفاصل

 بعض عن الوشَّاء احلسنُ  ،258 احلديث رقم 427 صفحة يدّي، بٌن( الكشي رجال)كتابُ  زال ال
ِِليِقَالَِ:ِقَال - يسألوُ  أصحابوِ  بعض ػُلد ثُ  عليو الل صلواتُ  الصَّادق إماُمنا الصَّادق، إمامنا عن أصحابنا

اً، مرموقة شيعيَّة شخصية يعفور ابن الل عبد - يَ ْعُفورِأَِبيِِاْبنِِِاهللَِعْبدِِِجَنازَةَِشِهدتَِ:ِاهللَِعْبدِِِأَبُو  جدَّ
اً، مرموقةٌ  وشخصّيةٌ  فاضل، زُلد ثٌ  عال ِمٌ  رجلٌ  وىو الصَّادق إماِمنا أصحابِ  من  أحدَ  يسأل اإلمام ِجدَّ

 النَّاس فيو اجتمع الَّذي االجتماع يف التشييع، يف يعين - يَ ْعُفورِأَِبيِِاْبنِِِاهللَِعْبدِِِِجَنازَةَِشِهدتَِ - شيعتوِ 
 ابن الل عبد ِجنازة َحضروا النَّاس من الكثًن ىناك - َكِثيرِنَاسٌِِِفيَهاِوََكانَِِنَ َعم،:ِقُ ْلتُِ - جنازتو لتشييع

اً  ُمهمَّة الكلمة ىذه الصَّادق؟ اإلمامُ  قال فماذا معروفة، شخصّية ألنّو يعفور، ايب :ِقَال - إليها التفتوا جدَّ
  .الغيبة زمانِ  يف اآلن وأنت األَِئمَّة، زمنِ  يف ىذا - َكِثيراًِِالشِّيَعةُِِِمْرِجَئةِِِِمنِِِْفيَهاَِستَ َرىِِإنَّكََِِأَما
 أموال وادلليارات ادلَليٌن! بالش يعة َعَبث ادلرجعّية على والص راعُ ! بالش يعة األحزابُ  عبثت الغيبةِ  زمانِ  ويف

اىات! بالش يعة عبثت اخلمس  األعراف! العلمّية العوائل! الفكريّة االذباىات! ادلختلفة السياسّية االذب 
 الَّذي الكبًن اإلبليسيُّ  ادلشروعُ ! الشديدة وادلنافسة احلسد قضيَّة الُعلماء، بٌن التحاسد! اخلاطئة والتقاليد
 كثًنة التفاصيلُ ! ادلهدويّ  شروعِ ادل مواجهةِ  يف وذلك خصوصاً  الش يعي   اجلو   ويف العامل يف أطنابَو يضربُ 

ِِفيَهاَِستَ َرىِِإنَّكََِِأَما - قال؟ ماذا اإلمام الصَّادق، اإلمام زمن يف ىذا ُمتشع بة، والقضايا ُمتعد دة وادلطالب
 منهم؟ نتربَّأُ  فهل شيعة، ىم ىؤالء الش يعة، دبرجئة ُيسم يهم واإلمام كثًنة، أعداد - َكِثيراًِِالشِّيَعةُِِِمْرِجَئةِِمنِْ

 ىؤالء ىم الش يعة ُمرجئةُ  بنواصب، ُىم ما ُمرِجَئة ىؤالء أنّ  إاّل  ضالُّون، وادلرِجَئةُ  مرِجَئة، أّّنم صحيح كَّل،
  ... فضائيَّات ُحسينيَّات، ُخطباء، ُعلماء، مراجع، كانوا َسواء عقوذَلم، القطبُّ  الفكرُ  اخرتق الَّذين
 ِعربَ  ادلنرب، ُخطباءِ  ِعربَ  الفضائّيات، ِعربَ  وغلول يصول! الش يعيّ  اجلو   يف وغلولُ  يصولُ  القطبُّ  الِفكرُ  اآلن

 يصول القطبُّ  الفكرُ .. التقليد مراجعِ  ِعربَ  احلوزة، ِعربَ  الُكتب، ِعربَ  احلسينّيات، ِعرب والّرواديد، الشُّعراءِ 
، الفكرَ  وجد قاعدًة، لوُ  وجد وقد وغلول،  ال ُمهيمنُ  الفكرُ  العلمّيِة، حوزتِنا يف ال ُمهيمن الفكرُ  وىو الشَّافعيَّ

، الفكرُ  ىو  والواقعَ  العلمّيةَ  احلوزةَ  وجد! عيونِنا على كرؽلاً  عزيزاً  ضيفاً  القطبُّ  الفكرُ  حلَّ  فحينما الشَّافعيُّ
 أينَّ  وىا! إليك اشتياقٍ  يف ُكنت ،!(؟..ُكنتَ  أين حبيب يا سهَلً  ووطأت أىَلً  َحَللت: )لوُ  يقول الش يعيَّ 

 القطبُّ  الفكرُ !! واالضلراف والغُُلو   بالشُّهباتِ  موسومٌ  البيتِ  أىلِ  حديثُ  بينما! أقدامك ربت عيين أفرش
 شيعةٌ  أنتم شيعة؟ أنتم أنفسكم، على تضحكون أنتم قطبّيون، اآلن أنتم!! بيَنكم فيما وغلول يصول اآلن

 البيتِ  أىلِ  منطقُ  ىذا والّدليلُ  ادلسخرة، معىن عيار بتمام مسخرة مهزلة، أنتم قطبّيون، شافعّيون مضحكٌة،



  36/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 119 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 25 - 
 

 أحتاج ال أجوبِتكم، إىل أحتاج ال أنا أنُفِسكم، وبٌن بينكم فيما أنُتم ال؟ أم عليكم ينطبق عليكم، طب قوه
 على يل بالن سبة عندي، واضحةٌ  الصورةَ  ألنَّ  اجلميع، أخاطبُ  أنا مجيعاً، مناقشَتكم أُريد وال أجوبِتكم، إىل

 يف ىذا تقولون؟ ماذا اآلن - َكِثيراًِِالشِّيَعةُِِِمْرِجَئةِِمنِِِْفيَهاَِستَ َرىِِإنَّكََِِأَما - تصّوري حبسب وىذا األقلّ 
 ماذا ،449 سنة شعبان، منتصف من بدأت الُكربى والغيبةُ ! تقولون؟ ماذا اآلن الصَّادق، إماِمنا زمان

  !تقولون؟
 إمامنا ،757 احلديث رقم ،212 صفحة الكشي، رجال من لكم أقرأ زلتُ  وال الكاظمِ  اإلمامِ  زمانِ  يف

 تلك من ىم ىؤالء معو، وَمن البطائين محزة أيب ابنُ  عليُّ .. عليّ  يا: لوُ  يقول للبطائين، يقول الكاظم
 من ِمصداق وىذا - كثيراًِِالشِّيعةِمرجئةِمنِسترى - قال؟ ماذا اإلمام ادلرِجَئة، رلاميع من اجملاميع،
 - للبطائين؟ الكاظم اإلمام قال فماذا الصَّحيِح، ادلنهجِ  عن ادلنحرفٌن ِمن ُىم وادلرجئة ادلرجئة، مصاديق

 ىذا - ال َحِميرَِأْشَباهَُِِوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ:ِقَالَِ - كثًنين كانوا البطائين َوأصحاب - َوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ:ِقَالَِ
 يف كثًنون، ُمرِجَئةٌ  ىناك الش يعيّ  الوسط ويف الش يعّي، الوسط يف يتحدَّث واإلمام الكاظم اإلمام زمن يف

 - ال َحِميرَِأْشَباهَُِِوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ:ِقَالَِ - مرجع ىذا ،... أنت :قال! ُمرِجَئة مراجع ىناك الش يعيّ  الوسط
 بأّنك لو ق ال ُيسجن، أنْ  قبل للبطائين الكاظم اإلمام قالوُ  الكَلم ىذا الكاظم، اإلمام زمن يف مراجع ىناك
 ..!! احلمًن أشباهُ  وأصحاُبك احلمار، شبوُ  أنت الش يعةِ  مرجعَ  يا أنت

 الش يعة مرجع يا أنت الكَلم، ىذا لوُ  قال وعديدة كثًنة مواطن يف اإلمام أنَّ  يبدو تكرَّرت، الر واية وىذه
 - بكَلمي ىو وما الكاظم اإلمام كَلم ىذا احلمًن، أشباهُ  أيضاً  وأتباُعك احلمار، ِشبوُ  أنت البطائين أيُّها
 اإلمام زمن يف موجوداً  ىذا كان إذا - ال َحِميرَِأْشَباهَُِِوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ - البطائينّ  ؼلاطب - َعِليُِِّيَا:ِقَالَِ

 وبعد األموال وغلمع الش يعة على العامَّة مرجعيََّتوُ  البطائينُّ  يُعِلنَ  أنْ  وقبل ُيسَجنَ  أنْ  قبلَ  جعفر ابن موسى
 اخلامس يف بدأت الكربى والغيبةُ  احُلجَّة، اإلمامِ  غيبةِ  زمانِ  يف وضلنُ  تقولون فما الر ضا، األمام ػلارب ذلك
 8247 سنة القعدة ذي شهر من والعشرين السَّادس اليوم يف اليوم ضلنُ  وىا ،449 سنة شعبان من عشر

 تكون أنْ  ؽلكن أّّنا إاّل  وجود، ذلا ليس قُلتم لو حّتَّ  ُوجود؟ ذلا ىل ادلعاين ىذه! ؟..تقولون ماذا للهجرة،
! ادلراجع من احلمًن أشباه ىناك وأنّ  ُمرجئة، ىناك أنَّ  وجوِدىا؟ إمكانَ  تنفوا أن تستطيعون ىل موجودة؟

 يكون أنْ  ؽُلكن - ال َحِميرَِأْشَباهَُِِوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ -:لوُ  فيقول البطائين، مع مرجع، مع ىنا يتحدَّث اإلمام
! ؽلكن؟ ال أم ؽلكن أقول الفَلين، فَلن أقول ال أنا ال؟ أم احلمًن أشباهِ  من وأتباعوُ  ىو مرجع بيننا اآلن

 ! دلاذا؟ ااِلنتقاد؟ غلوز ال فلماذا شلكناً  العقل حبكم ىذا كان وإذا ؽلكن،
 ال الكَلم، ىذا أقول أنْ  أُريد ال احلمًن، أشباه من الفَلنّيون وأتباعو الفَلين فَلن أقول أنْ  أُريد ال ىنا أنا
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 اإلمام حياة يف موجوداً  كان األمر ىذا: أقول ولكن ذلك، أقول أنْ  أُريد ال اآلن، وال سابقاً  بوِ  تفوَّىتُ 
 أنتم معك والَّذين أنت - َوَأْصَحاُبكَِِأَْنتَِ -:لوُ  ويقول الش يعة مراجع من مرجعاً  ؼلاطب واإلمام الكاظم

ثنا وقد ال؟ أم يكون أنْ  ؽلكن الكَلم ىذا احلمًن، أشباهُ   عن السَّابقة احللقات يف القضيَّة ىذهِ  عن ربدَّ
 ادلنهجّية، ىذه ىي البطائنيَّةُ  ادلنهجّيةُ  ىذا، عن الكَلم ومرَّ  البطائنيَّة، ادلنهجّيةِ  وعن الزَّىرائيَّةِ  ادلنهجيَّةِ 
 أشباهُ  ُىم َمن ادلقص رة، ىؤالء زُلَمَّد، وآلِ  زُلَمَّدٍ  حق   يف أئمَِّتهم، حق   يف قصَّروا الَّذين احَلمًن، أشباهِ  منهجيَّةُ 
 . ادلقص رة ىم أيضاً  الواقفة الواقفة؟ ىم ومن ادلقص رة، ىم ادلرجئة ادلرجئة؟ ُىم َمن ادلرجئة، ىم احلمًن؟
 الكاظم اإلمام على الواقفةُ  وقف ما مثل األَِئمَّة، بقطعِ  يكون وتارةً  اإلمام نفسِ  مع يكون تارةً  التقصًن
ا أصَلً  الوالية ينكروا مل ىم تقصًن، وىذا وىكذا،  وأشباه ُمقص رة، فادلرجئةُ  وتطبيِقها، فهِمها يف َقصَّروا وإظلَّ

 ذلم يقول كان الكاظمُ  اإلمامُ  نُيسجَ  أنْ  وقبلَ  الكاظِم، اإلمامِ  زمانِ  يف الوقفَ  يُعلنوا أنْ  قبل ىؤالء احلمًن
 ؽلكن الكَلم ىذا. احلمًن أشباهُ  وأصحابك البطائينُّ  ادلرجعُ  أيُّها أنت ،..وأصحاُبك البطائينُّ  أيُّها أنت بأنّو
 ؽلكن ال فكيف موجوداً، الكاظم اإلمام زمن يف ىذا كان إذا ادلانع، ما ؽلكن، نعم،! بيَننا؟ اآلن يكون أن
 . أشخاص على التطبيقِ  دون ومن اإلمكان، حد   يف كان ولو! الغيبة؟ زمانِ  يف يوجدَ  أن
! ااِلنتقاد؟ باب إغَلقِ  من ادلنتفع ىو من االنتقاد؟ بابُ  يُغَلقُ  دلاذا إذاً  الطريقة هبذه ذبري األمور كانت إذا

 لإلمامِ  والتمهيد والتصحيح اإلصَلح دلنعِ  واضحاً  برنارلاً  يشّيدُ  هبذا ألنَّوُ  إبليس، ىو األوىل بالدرجة ادلنتفع
 وتُغِلُقها لُو، النَّجفِ  أبوابَ  وتفتحُ  السُّفياينَّ  ستوايل الَّيت الَبرْتِيَّةِ  اجملموعاتِ  إلنشاءِ  ادلقد مات ولتهيئةِ  احُلجَّة،

 ظُله د أنْ  وظيفتُنا ضلُن؟ وظيفتُنا ىي ما ولكن شيئاً، يفعلوا أنْ  يقدرون ال إأَّىم صحيحٌ !! زماننا إمامِ  بوجوِ 
 وذكرِىم فكرِىم نشرُ  ىو أمرِىم إحياءِ  يف األوَّل والعنوان! أمرِىم إحياءُ  ىو األوَّل والعنوان إلماِمنا،

 وبيانِ  االنتقادِ  طريقِ  عن إالَّ  تتمّ  ال الّتوعيةُ  وىذه وظيفتُنا، ىي ىذه الش يعةِ  توعيةُ  الوعي، ونشرُ  وحديِثهم،
م وكيف مراجِعنا، عند والفتوى والفهمِ  العقيدةِ  يف اخلطأِ  وكشفِ  ادلعائب،  يف وكرعوا زُلَمَّدٍ  آلَ  خالفوا أّنَّ

 بعيداً  ويفّرون والعرتة، الكتابِ  أحضانِ  وإىل أِئمَِّتهم إىل فيعودوا اآلخرون ينتبوَ  كي وذلك النَّاصب ، الفكرِ 
ينيَّةَ  ادلؤسَّسةَ  لكنَّ  النَّاصب ، ادلسارِ  عن ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  رفضت فإذا ذلك، ترفضُ  الد   أنَّنا يعين ىذا ىل الد 

 منطقٍ  أيُّ  بواجِبنا؟ طلُِلُّ  أيضاً  أنَّنا يعين ىذا فهل بواجِبهم، أخلُّوا ىم إذا واجِبنا؟ عن نسُكتَ  أن نسُكت؟
 !؟..ىذا

 زُلَمَّد آللِ  شيعةٌ  أنتم زُلَمَّد، آلل بشيعةٍ  أنتم ما احلقيقةِ  ويف زُلَمَّد، آللِ  شيعةً  كنتم إنْ  زُلَمَّد آل شيعة يا
 وصف كما أقول، العبارةِ  بصريح!! زُلَمَّد آل ِضدُّ  فأنتم واأليدي والعقول األلسنة أمَّا بالنَّوايا، فقط بالنَّوايا،
 قلوهَبم إنَّ : فقال الشيعة، عن َكربَلء إىل طريقوِ  يف وىو الشُّهداء سّيدُ  سألوُ  حٌن الكوفةِ  أىلَ  الفرزدقُ 
 والعقول األلسنة ولكن احُلجَّة اإلمام مع النَّوايا كذلك، وأنتم! عليك األسياف ولكن معك، القلوب معك،
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! آخر اذّباهٍ  يف ىو ذلك كلّ  تبذلونو الَّيت العضلي واجلهد واأليدي واألموال والقلوب واحلواس والعيون
 زِنوا األموَر، وقّوموا زُلَمَّد آلِ  منطقَ  تعلَّموا تعلَّموا، لذلك! اجلهد؟ من تبذلون كم احلسينّيون أنتم ُخصوصاً 

 من وال ادلخالفٌن، كتبِ  من ال حديثاً  عليكم تلوتُ  ما أنا زُلَمَّد، آل منطقُ  ىو و زُلَمَّد، آل دبنطقِ  األمورَ 
 يعلمون ال وىم منها ينقلون اخلطباء اآلن بدأ الَّيت اإلنرتنت، مواقع من حبديثٍ  جئُتكم وال الشَّخصّي، جيب

 ومن الشَّريف الكايف من لكم نقلُتها الر وايات ُكلّ  معروفة، غًن مصادر من لكم نقلتُ  وال تنقل، أين من
اً  معروفة شيعيَّة ومصادر معروفة شيعيَّة كتب وىذه الكش ي رجال اً، جدَّ  ىو وىذا حديثُهم ىو ىذا جدَّ

  .منطُقهم
 بالل أسألكم أنا الشَّيطاين، وادلنطق الرَّمحاين ادلنطق دبيزانِ  األمور زِنوا: سابقاً  قلت كما لكم أقول ودائماً 
 ىذا أنفسكم وبٌن بينكم فيما! شيطايني؟ أم رمحايني  منطقٌ  أيديكم بٌن عرضتوُ  الَّذي ادلنطق ىذا عليكم
 إذا ولكن أحرار، فأنتم شيطاين منطقٌ  ادلنطق ىذا إنَّ  َتعتقدون كنتم إذا شيطايني؟ منطقٌ  أم رمحايني  منطقٌ 
 ىذا أنفَسكم سلوا دلاذا؟ الشَّيطايّن؟ ادلنطقَ  تُناصرون دلاذا إذاً  رمحايني  منطقٌ  ادلنطقَ  ىذا أنَّ  تعتقدون ُكنتم

 !السؤال؟
 من شيئاً  قرأتُ  أنَّين باعتبار ادلفيد، الشَّيخِ  عن ُأحد ثكم أنْ  أُريد ألنَّين احلديث يف أستمرَّ  أنْ  بودي كان

 لكم درستُ  مثلما ادلفيد الشَّيخَ  لكم سأدرس ادلفيد، الشَّيخَ  انتقدتُ  أنَّين وباعتبار إليو ُوج هت الَّيت الرسائل
ثُتكم األمور هبا وزنتُ  الَّيت ادلوازين أنَّ  تعرفوا كي احلكم، ابن ىشامَ   وما زُلَمَّد، آلِ  موازينُ  ىي هبا وحدَّ

! السَّقيفة منهجيَّةِ  موازينُ  تلك! النَّواصب موازينُ  تلك! الشَّياطٌن موازينُ  فتلك أخرى أماكنَ  من تسمعونوُ 
 ذلك غًنَ  تقولون وإذا وبي نٌة، وصرػلةٌ  واضحةٌ  األدلَّةُ  وىذه زُلَمَّد، آلِ  موازينَ  الربنامج ىذا يف تسمعون ىنا
 ودقَّقوىا ادلصادرَ  راجعوا أيديكم، بٌن احلقائقُ  ىي ىذه ىي؟ أين أدلََّتكم، فاعرضوا أدلَّيت، عرضتُ  قد فأنا

 .مقايل صدقِ  من وتأكَّدوا
 تعاىل الل رضوان ادلفيد الشَّيخ أجواءِ  يف لقاؤنا يتجدَّدُ  غداً  غٍد، يوم تأتينا احلديث تتمَّةُ  انتهى الربنامج وقتُ 
تٍ  يف وقع والَّذي ويده ولسانوِ  بقلبو زُلَمَّد آلل النَّاصرِ  احلكم ابن ىشام مع اآلن وقتاً  عشنا مثلما عليو،  زالَّ

ت  الر ضا إماُمنا قال كما - ُمَحمَّدِآِللِِِنَاِصَحاًَِِعْبَداًَِِكانَِِاهللِرَِحَموُِ - انتظارهِ  يف الشَّفاعة ولكنَّ  وزالَّ
 : ىذا ىو فمنهجي عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ 
ُهمِبَ َلَغِنيِِفَيَماُِمَحمَّد،ِآلُِِقَاَلوَُِِماِاأَلْشَياءَِجِميعِِِِفيِمِّنِّيِاْلَقولُِ ُلْغِنيَِلمَِوِفيَماَِعن ْ َِوِفيَماَِأَسّرواِِفيَماِيَ ب ْ
  .َأْعَلُنوا
 عليو ترّضيتُ  الر ضا ِإماُمنا عليو وترحَّمِ  ترضَّى وحٌن قولِو، من تربَّأتُ  ىشامٍ  قولِ  من الكاظمُ  اإلمام تربّأ فحٌن

 .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زُلَمَّدٍ  آلِ  ِدينُ  إنَّوُ  ديين، ىو ىذا عليو، وترمّحتُ 
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  ... الَقَمر رَِعايَةِ  يف  أَْترُكُكم
 هُشَبىِدِّنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف ... لَوَس َّب ... احلُسَني أَخِْهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ اإلًْخَسًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب

 المَوَس شَبشَتِ عَلََ حرتٍ فبطوت ّب لبَّْهِ حَلَمبثُ دَاهج هب ٌّمٍ وُلِّ يف غَداً ّخددَّدُ ًاللِّمبءُ ... خَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن

  ... اهلل أهَبىِ يف ... الفَضَبئَِّْت
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ِ:وفيِالختام
وى  ذاِالمطب  وعِّلِّلِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  ام ِكم  اِى  يِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  ام ِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
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