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 10ظالمة فاطمة يف املكتبة الشيعية ق  - 35ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  26م ــ 30/8/2016الثالثاء: 

الذي يتحرّك بقّوة ووضوح لِمن مالمح املنهج األبرت كان الحديث يف الحلقات املتقّدمة وبالذات يف الحلقت� السابقت� كان يف  ✤
يف يتتبّع هذا املنهج يف املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ويف الوسط الثقايف الشيعي (يف املراكز الثقافية، يف املساجد والحسينيّات، 

الفضائيات، ب� الدكاترة وأصحاب الع�ئم والشعراء والرواديد، يف الهيئات الحسينية، يف الندوات العاّمة، يف املطبوعات، يف املدارس و 
 كتبنا الشيعية الكث�ة التي تعّج بها املكتبة الشيعية).

عند الصنمية، وتحّدثُت عن أّن األمئة  ).. وقفُت مالمح املنهج األبرتيف الحلقة املاضية كان الحديث يف أطراٍف من هذا املوضوع ( ✤
يف التعامل مع شيعتهم مل يتعاملوا مع خواّص شيعتهم بالطريقة التي علّمْت املؤسسة الدينية الشيعة عليها وهي (أن يتعامل الشيعة 

 مع عل�ئهم بالتقديس دون النقد ودون البحث وراءهم!)
 لصحابة.. وقد ذكرُت لكم يوم أمس هذه الرواية عن رسول الله التي يقول فيها:األمئة عليهم السالم انتقدوا وبيّنوا معايب كبار ا

(يا سل�ن لو ُعرض علمك عىل مقداد لكفر، يا مقداد لو ُعرض علمك عىل سل�ن لكفر)!! وكان الحديث عن عّ�ر وعن سل�ن وعن 
الها، ف� حال عل�ئنا ومراجعنا الراتع� يف الفكر أيب ذر، وعن البقية.. فإذا كانت هذه القمم السامقة يف الوسط الشيعي هذا ح

 الناصبي؟! هل هناك ِمن وجه للُمقايسة بينهم وب� تلك الِقمم التي ُصنعْت عىل عيون املعصوم� صلوات الله عليهم؟!
 ورغم ذلك، هناك األخطاء وهناك النقائص عند كبار أصحاب األمئة وخواّصهم.. هذه هي الطبيعة البرشية!!

ذا النحو الذي تعامل به األمئة مع أصحابهم يجب أن نتعامل مع الرموز الشيعية.. ال أن نُقّدسهم بالكامل، وال نُلغيهم بالكامل به ●
 ك� صنعت السقيفة! فالسقيفة قّدسْت الصحابة بالكامل، وألغْت الذين يُخالفونهم بالكامل!

ِمن صوابهم، وسيّئاتُهم أكرث ِمن حسناتهم! فح� يتحّدث القرآن عن  طبيعة البرش جميعاً مبا فيهم الصحابة أّن خطأهم أكرثُ  ●
اإلنسان يتحّدث عنه بهذا الوصف. بل إّن نسبة الخطأ هي الغالبة يف حياة اإلنسان! سيئاته أكرث ِمن حسانته، واحت�الت ضالله هي 

يه! هذا هو الذي نعلمه من حالنا ومن حال غ�نا األقوى، وسوء العاقبة هي األرجح لنهاية اإلنسان.. جهل اإلنسان هو الحاكم عل
 (من القيادات الشيعية ومن املراجع والعل�ء واملفكّرين... إىل غ� ذلك)!

 )هشام بن الحكم(عرض مثال لشخصية مهّمة جّداً ب� أصحاب األمئة، وهو:  ✤
 حاً ب� أيديكم.سآخذ لكم ُصوراً بحسب ما أعتقد أّن هذ الصور ستفي بالغرض، وستجعل األمر واض

]: (عن يونس بن يعقوب قال: كنُت عند أيب عبد الله عليه السالم فورََد 1رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف :ج ■
عليه رجل ِمن أهل الشام فقال: إّ� رجل صاحب كالم وفقه وفرائض وقد جئُت ملناظرة أصحابك... قال: فورد هشام بن الحكم وهو 

وليس فينا إّال َمن هو أكرب سنّاً منه، قال: فوّسع له أبو عبد الله  -يف أّول شبابه يف السادسة عرشة من عمره  -ل ما اختطْت لحيته أوّ 
 وقال: نارصنا بقلبه ولسانه ويده...).

سع له يف املجلس، ويُعطيه هذا هشام كان نابغة من النوابغ منذ أيّامه األوىل.. كان شاب يف ُمقتبل الُعمر، واإلمام عليه السالم يُوّ 
 الوسام (نارصنا بقلبه ولسانه ويده) يعني نارص لألمئة بكّل يشء.. فأيُّ وساٍم هذا؟!

البّد أن نتعامل مع كالم املعصوم� بحسب لحن قولهم عليهم السالم.. فاإلمام ح� يُطلق هذِه األوصاف عىل هشام، فهو ال  ●
ألّن هشام برش عادي يُخطىء ويُصيب.. ولذا هذه تُؤخذ بحسب هشام، ال بحسب اإلمام الصادق، يُطلقها بلسان الحقيقة املُطلقة؛ 

 وال بحسب الحقائق املطلقة.

 إىل أن يقول عليه السالم وهو يُقيّم نقاش أصحابه يف آخر الكالم بعد أن تّم النقاش، فيقول لهشام: ■
، مثلَك فليكلّم الناس، -يعني أّن رِجالك ال تطأ أرض الَخيبة يف النقاش  -رْت (يا هشام ال تكاد تقع، تلوي رجليك إذا هممَت باألرض ط

 فاتِّق الزلّة، والشفاعُة ِمن ورائها إّن شاء الله).

 قول اإلمام عليه السالم (مثلَك فليكلّم الناس) يعني أنت يا هشام تستطيع أن تُكلّم الناس عنّا.. فأنَت تنقل عنّا صورة جميلة. ●
سنة، واإلمام عليه السالم يقول له: (مثلَك فليُكلّم الناس)، ونحن مراجعنا بلغوا الث�ن� من العمر، وال  16الحكم يف عمره هشام بن 

يُحسنون أن يتكلّموا يف سطرين صحيح�!! (وأتحّدث هنا عن قواعد النحو، وعن القواعد الّلغوية وعن الرتاكيب الّلفظية والنصوص) 
 يعرفون هذه األمور! فاملراجع إىل اآلن ال

قول اإلمام عليه السالم ( فاتِّق الزلّة، والشفاعُة ِمن ورائها) يعني هناك زلّة ومطبّات، فكن حذراً يا هشام.. ولكن أنت مخلص،  ●
 ستنالك الشفاعة! هذه الكلمة خط�ة جّداً.. فهذه الكلمة لّخصْت حياة هشام! 



اً، مع أنّه نشأ عىل فكر اإلمام الصادق! فإذا كان هشام الذي يقول عنه اإلمام الصادق هشام وقع يف زّالت غريبة ومطبّات خط�اً جدّ 
(مثلَك فليُكلّم الناس) وقع يف مطبّات خط�ة! ف� بالك مبن بلغوا السبع� والث�ن� ِمن مراجعنا وهم ال يُحسنون الكالم.. ملاذا 

 تغضبون حين� ننتقدهم ونُشّخص أخطاءهم؟!
 طاءنا وزّالتنا جميعاً العقائدية وغ� العقائدية أكرث بكث� من زّالت هشام.. هذا هو الواقع!عل�ً أّن أخ

 ] باب االضطرار إىل الحّجة:1أيضاً رواية أخرى لإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■
، ومحمد بن النع�ن -شقيق زرارة  -حمران بن أع� (عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أيب عبد الله ج�عة ِمن أصحابه، منهم: 

، وهشام بن سامل، والطيار، وج�عة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، فقال أبو عبد الله: يا هشام أال تُخرب� كيف -مؤمن الطاق -
ه، إّ� أجلّك واستحييك، وال ، وكيف سألته، فقال هشام: يا ابن رسول الل-من رموز املخالف� يف البرصة  -صنعَت بعمرو ابن عبيد 

 يعمل لسا� ب� يديك، فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بيشء فافعلوا...).
اإلمام عليه السالم يُفرحه املنطق السليم والبالغة والفصاحة، ولذا قال لهشام أن يُسمعه ويذكر له النقاش الذي دار ب� هشام وب� 

 حتّى يسمع الحارضون عند اإلمام الصادق ذلك.ذلك املخالف (عمرو ابن عبيد)، 

إىل تقول الرواية، وهي تصف حال اإلمام الصادق عليه السالم بعد أن استمع لحديث هشام وكيف أفحم عمرو بن عبيد إفحاماً  ■
 وألّفته..) : فضحك أبو عبد الله، وقال: يا هشام َمن علّمك هذا؟ قلت: يشٌء أخْذته منك-يونس  -ال مثيل له، تقول: (قال 

 فهو يتعلّم ِمن إمامه من البدايات، ولهذا كان نارصاً لألمئة بقلبه ولسانه ويده، ومع ذلك وقع يف مطبّات خط�ة جّداً!

 أحد املطبّات العقائدية التي وقع فيها هشام بن الحكم، وهشام بن سامل (وهو أحد أصحاب األمئة أيضاً) هو: القول بالتجسيم ✤

باب النهي عن الجسم والصورة] وهو يرد عىل هشام بن  - 1اإلمام الكاظم عليه السالم يف [الكايف الرشيف: جوقفة عند حديث  ■
� قال: قلُت أليب الحسن موىس بن جعفر: إّن هشام بن الحكم زعم  الحكم يف قوله بالتجسيم!: (عن الحسن بن عبد الرحمن الح�َّ

بص�، قادر، متكلّم، ناطق، والكالم والقدرة والعلم يجري مجرًى واحد، ليس يشٌء منها أنَّ الله جسٌم ليس كمثله يشء، عامل، سميع، 
: قاتله الله، أما علم أّن الجسم محدود والكالم غ� املتكلّم؟! معاذ الله وأبرأُ إىل الله ِمن هذا -اإلمام عليه السالم  -مخلوقاً، فقال 

ه مخلوق، إّ�ا تكون األشياء بإرادته ومشيئته ِمن غ� كالم وال ترّدد يف نْفس وال القول، ال جسم وال صورة وال تحديد وكل يشٍء سوا
 نُطْق بلسان). اإلمام عليه السالم مل يربأ ِمن هشام، وإّ�ا برئ ِمن قوله، فهذه زلّة.

جي قال: كتبُت إىل أيب الحسن ]: (عن ُمحّمد بن الفرج الُرخ1أيضاً رواية أخرى لإلمام الكاظم عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■
 اإلمام: -أسأله عّ� قال هشام بن الحكم يف الجسم، وهشام بن سامل يف الصورة فكتب  -أي اإلمام الكاظم عليه السالم -

 دْع عنك ح�ةَ الح�ان، واستعْذ بالله ِمن الشيطان، ليس القول ما قال الهاش�ن).
 هؤالء كبار تالمذة اإلمام الصادق يف التوحيد.هشام بن الحكم، وهشام بن سامل الجواليقي، 

من هنا نُسب التجسيم إىل الشيعة (ِمن أقوال هشام بن الحكم، ومن أقوال هشام بن سامل) والسبب يف قوله� بالتجسيم هو تأثّره� 
 ّرسب الفكر املخالف:بالفكر املخالف! وهذا ما أرشُت إليه يف حلقة يوم أمس ِمن أّن الفكر الناصبي تّرسب إلينا ! وسبب ت

 أّن النواصب يف العدد هم الكرثة املُتكاثرة، والشيعة كانوا قلّة!أوالً:  ●

أّن القّوة والَغلَبة كانت للُمخالف�، والخوف والتقيّة االنحسار عند الشيعة! فاليشء الطبيعي أّن املغلوب ِمن حيث ال يشعر ثانياً :  ●
ب يستطيع أن ينفذ إىل املغلوب من خالل الوسائل واإلمكانات املتوفّرة لديه. فالِفكر الناصبي ينبهر بالغالب بطريق أو بآخر! والغال

 تّرسب إىل الشيعة يف زمان األمئة، ولكّن األمئة موجودون. (يعني جهة التأم� واألمان موجودة) وكذلك الحال يف زمان الَغيبة الصغرى.
 إّن ُمشكلتنا ِمن هنا بدأت (من الساعات األوىل للَغيبة الكربى)!ولذا الحديث ينصب عىل زمان الَغيبة الكربى، ف

 وهشام بن الحكم أتيُت به مثاالً ألقول: إذا كان هشام هكذا حاله، فل�ذا تستغربون أن يتّرسب إىل عل�ئنا ومراجعنا الِفكر املخالف؟!

لشيطان) يعني أّن الشيطان نطق عىل لسان الهاش�ن هنا! قول اإلمام عليه السالم (دْع عنك ح�َة الح�ان، واستعْذ بالله ِمن ا ●
 وهذا هو الذي أقوله حين� أتحّدث عن املؤسسة الدينية، وأّن الشيطان ينطق عىل لسان املؤسسة الدينية!

 نا ومراجعنا؟(ح�ة الح�ان) املُتحّ� الذي عصف به الجهل املركّب، وهؤالء الهاش�ن عصف به� الجهل املركّب ف� بالك بعل�ئ ●

 ]:1أيضاً رواية أخرى لإلمام الكاظم عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ■
قول هشام بن سامل الجواليقي، وحكيُت له قول  -أي اإلمام الكاظم عليه السالم  -(عن ُمحّمد بن حكيم، قال: وصفُت أليب إبراهيم 

يشء، أيُّ فُْحش أو َخناٍء أعظُم ِمن قول ِمن يصف خالق األشياء بجسم أو هشام بن الحكم: أنّه جسم، فقال: إّن الله تعاىل ال يشبهه 
 صورة أو بخلقة أو بتحديد أو أعضاء؟! تعاىل الله عن ذلك علوّاً كب�ا)!

 (أيُّ فُْحش أو َخناٍء) عبارة َخناء هي أشّد عبارة يف الوصف بالُقبح لكالٍم أو فعٍل أو قوٍل أو عقيدة! ●



ع يف هذا الزلّة نتيجة تأثره بالفكر املُخالف، فهشام كان يعمل يف السوق يف التجارة، وكان رشيكه يف التجارة هشام بن الحكم وق ●
فكان يختلط باملخالف�، ودامئاً يقرأ ويستمع إىل حديث املُخالف�، فوقع يف مثل هذه الزلّة ويف غ�ها  -من عل�ء الخوارج  -خارجياً 

 من حيث يشعر أو ال يشعر.

 قفة عند مطب آخر من املطبّات العقائدية التي وقع فيها هشام بن الحكم:و  ✤

باب أّن األرض كلّها لإلمام عليه السالم: (عن الرسي بن الربيع قال: مل يكْن ابُن أيب عم�  -] 1رواية أيضاً يف [الكايف الرشيف :ج ■
، ثّم انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك أّن -زوره ال ينقطع عنه يعني دامئاً ي -يعدل بهشام بن الحكم شيئاً، وكان ال يغبُّ إتيانه 

يف يشٍء  -أي مناقشة شديدة  -، ووقع بينه وب� ابن أيب عم� ُمالحاة -من حاشية هشام  -أبا مالك الحرضمي كان أحَد رجال هشام 
بها ِمن الذين هي يف أيديهم، وقال أبو مالك: ليس كذلك، ِمن اإلمامة، قال ابن أيب عم�: الدنيا كلّها لإلمام عىل جهة املِلك وأنّه أوىل 

يف أمالك الناس لهم إّال ما حكم اللُه به لإلمام ِمن الفيء والُخمس واملُغنم فذلك له، وذلك أيضاً قد بّ� اللُه لإلمام أين يضُعُه وك
عم� فغضب ابن أيب عم� وهجر هشاماً بعد  يصنع به، فرتاضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه، فحكم هشام أليب مالك عىل ابن أيب

ه ذلك). الكالم الذي ذكره ابن أيب عُم� هو العقيدة الحّقة.. فاألمور واضحة عند ابن أيب عم� ألّن ذهنه صايف، وسأبّ� لكم ملاذا ذهن
ن حيث ال يشعر!! فهشام بن صايف.. أّما أبو مالك الحرضمي فيستقي فكره ِمن هشام، وهشام يستقي فكره من الجّو املحيط بِه م

 الحكم مل يكن ُمعانداً لألمئة! ولهذا اإلمام الكاظم تربأ من قولِه ومل يتربأ منه، ونحن أيضاً ك� األمئة ال نتربأ من هشام!

 نحن نعتقد أّن اإلمام هو أوىل بنا من أنفسهم، ك� يف املرسوم القانو� يف بيعة الغدير.. ف� قيمة ما �لك؟! ●

 (عرض لألسباب التي أبقْت عقيدة ابن أيب عُم� سليمة، وجعلْت عقيدة هشام بن الحكم ُمخرتقة ومشّوهة) ✤

 وقفة عند رواية الفضل بن شاذان يف [رجال الكّيش] والتي تُبّ� السبب الذي جعل عقيدة ابن أيب عم� صافية وسليمة. ■
أيب عم� فقال: إنّك لقيَت مشايخ العاّمة فكيف مل تسمْع منهم؟! فقال: قد  ُمحّمد بن -شاذان  -(عن الفضل بن شاذان قال سأل أيب 

فاختلط عليهم، حتّى كانوا يروون  -أي الشيعة  -سمعُت منهم غ� أّ� رأيُت كث�اً ِمن أصحابنا قد سمعوا علم العاّمة وعلم الخاّصة 
، فرتكُت ذلك وأقبلُت عىل هذا حديث العاّمة عن الخاّصة وحديث الخاّصة عن العاّمة، فكرهُت أن ي أي عىل حديث آل  -ختلَط عيلَّ

). محّمد بن أيب عم� ِمن كبار عل�ء ومحّديث الشيعة.. حتّى يف املنظور الرجايل هناك قاعدة يذهب إليها جمٌع ِمن الرجالي� -محّمد 
يب عم� ِمن دون سند، الرجاليون يرونها معتربة) وهي: أّن مراسيل ابن أيب عم� صحيحة موثّقة (يعني الروايات التي ينقلها ابن أ 

 ك� يقولون -ملنزلة ابن أيب عم� العلمية والدينية والتحقيقية 

قول ابن أيب عم� (غ� أّ� رأيُت كث�اً ِمن أصحابنا قد سمعوا علم العاّمة وعلم الخاّصة) هذه املعلومة خط�ة جّداً!! وابن أيب  ●
األصحاب (عن هشام بن الحكم وأمثاله). وأّول اسم سيكون مقصوداً يف كالم ابن أيب عم� هو (هشام  عم� يتحّدث فيها عن كبار

 بن الحكم) ألنّه مل يكن يعدل بهشام بن الحكم أحداً ك� مّر يف رواية الكايف الرشيف.

مر ليس ُمتعّمداً.. وهذا الذي أتحّدث عنه ابن أيب ُعم� يقول أّن هؤالء األصحاب خلطوا ب� حديث العاّمة والخاّصة، يعني أّن األ  ●
د تعلّموا دامئاً ح� أنتقد عل�ئنا ومراجعنا، فأنا ال أتّهمهم بسوء النيّة، وإّ�ا أقول هؤالء اخُرتقوا.. فهم يتعلّمون عند أساتذتهم، وهم ق

 من الجهل املرّكب.عىل الصنمية، فيقبلون كّل ما يقول به أساتذتُهم من دون تدقيق ومناقشة!! فهم يُعانون 
 فهم يف الوقت الذي ُ�زّقون فيه رواة حديث أهل البيت ّرش ممزّق، ح� يأتون إىل عل�ء عرص الَغيبة الكربى ُ�ّجدونهم و�دحونهم!!

عرص فهم يذكرون هم ِمن دون ألقاب، ولكن ح� يتحّدثون عن عل�ء  -حتّى الذين �دحونهم  -وح� يتحّدثون عن أصحاب األمئة 
الَغيبة الكربى يُسطرون لهم األلقاب واملدائح!! وكّل هذا هو فعل إبليس الذي عبث بالشيعة!! (هذا هو الربنامج اإلبلييس الذي 

 طبّقه إبليس يف البداية عىل السقيفة وأتباعها، ثُّم انحرف إلينا يف زمان الَغيبة الكربى!!

 ا لكم ِمن كتاب: رجال الكّيش) (صور رسيعة تتعلّق بشخصية هشام بن الحكم، أنقله ✤

 (هشام ابن الحكم وعدم امتثال وصيّة اإلمام الكاظم له بالسكوت).: 1الصورة  ★

وهو اس�عيل ابن زياد الواسطي عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعته يُؤّدي إىل هشام بن الحكم رسالَة  -(عن أيب يحي  ■
 -تتكلّم، فإنّه قد أمر� أن آمرك أن ال تتكلّم، قال: ف� بال هشام يتكلّم وأنا ال أتكلم؟!  قال: ال -الكاظم عليه السالم  -أيب الحسن 

 قال، أمر� أن آمرك أن ال تتكلّم وأنا رسوله إليك. -يُش� إىل هشام بن سامل الجواليقي
رحمن بن الحجاج، فقال له: سبحان الله يا قال أبو يحيى: أمسَك هشام بن الحكم عن الكالم شهراً مل يتكلّم، ثّم تكلّم! فأتاه عبد ال

 تكلّمت وقد نُهيت عن الكالم؟! قال: مثيل ال يُنهى عن الكالم. -يعني هشام بن الحكم  -أبا ُمحّمد 
قال أبو يحيى: فل� كان ِمن قابل، أتاه عبد الرحمن بن الحجاج، فقال له: يا هشام، قال لك: أيرسّك أن تْرشَُك يف دم امرٍئ مسلم؟ 

حيث  -ما كان  -أي اإلمام الكاظم  -ل: ال، قال: وكيف ترشك يف دمي! فإن سكتَّ وإّال فهو الذبح! ف� سكَت حتّى كان ِمن أمره قا
 ُسجن وقُتل مسموماً صّىل الله عليه وآله).



ُمستنداً لِ� قاله له اإلمام  أنا ال أقول أّن هشام ح� قال (مثيل ال يُنهى عن الكالم) أنّه يعرتض عىل اإلمام، وإّ�ا هو هكذا فهم،
 الصادق عليه السالم (مثلك فليُكلّم الناس).. وشاهد ذلك ما جاء يف حديث آخر أيضًل يف [رجال الكّيش] جاء فيه:

(وزعم يونس أّن هشام بن الحكم قال له: فأمسكُت عن الكالم أصالً حتّى مات املهدي، وإّ�ا قال يل هذه األيّام فأمسْك حتّى مات 
هدي). يعني أّن الذي فهمه هشام هو أن تسكت طيلة أيّام الخليفة املهدي العبّايس الذي حكم بعد الدوانيقي، وهو ابن الدوانيقي امل

 املعروف باملنصور.

 (اإلمام الرضا يأمر بتوّيل هشام بن الحكم، مع اإلشارة إىل الضالل يف عقيدة هشام).: 2الصورة  ★

: ُجعلُت فداك، روى عنك املرشقي، وأبو األسود أنّه� سأالك عن -أي الرضا عليه السالم -حسن الثا� (قال موىس بن الرقي أليب ال ■
، ف� تقول فيه يا سيّدي، نتواله؟ قال: نعم، فأعادا -أي اإلمام الكاظم  -هشام ابن الحكم فقلَت: ضاٌل ُمضل، َرشَك يف دم أيب الحسن 

عم تولّوه، نعم تولّوه، إذ قلُت لك فأعمل به وال تُريد أن تُغالب به، أخرج اآلن فقْل لهم قد عليه نتواله عىل جهة االستقطاع، قال: ن
 أمر� بوالية هشام بن الحكم، فقال املرشقي لنا ب� يديه وهو يسمع: أمل أخربكم أنَّ هذا رأيه يف هشام بن الحكم غ� مرّة؟!)

ات يف عهد اإلمام الكاظم عليه السالم.. بعد تلك الجلسة التي ُعقدْت يف هذه الرواية هي بعد موت هشام بن الحكم، ألّن هشام م
بيت الوزير الربميك، والتي حرضها هارون من وراء ستار! (وقفة قص�ة تصف الذي جرى عىل هشام بعد تلك الجلسة التي حرضها 

 يف بيت الوزير الربميك، وكيف مات بعدها).

معدود يف شيعة أهل البيت عليهم السالم بحيث أّن اإلمام عليه السالم يقول (نعم تولّوه،  أّن هشاماً الخالصة من هذا النص هي:  ●
 نعم تولّوه، إذ قلُت لك فأعمل به وال تُريد أن تُغالب به، أخرج اآلن فقْل لهم قد أمر� بوالية هشام بن الحكم)

قول اإلمام عليه السالم عن هشام أنّه (ضاٌل ُمضّل) هذا ال يعني أّن كّل عقيدته ليسْت صحيحة، وإّ�ا املقصود أّن عنده أفكار  ●
ليسْت صحيحة.. وِمن هنا أقول أنه ُ�كن أن تكون عندنا أخطاء يف عقيدتنا، ألّن سالمة العقل وسالمة العلم وسالمة املنطق بشكل 

 للمعصوم.. وِمن هنا ح� ننتقد عاملاً أو مرجعاً فنحن ننتقده عىل هذا األساس، ألنّه ال �تلك العصمة. كامل ال تكون إّال 
 هذا التصّور املوجود عندكم وهو أّن العامل يجب أن ُ�دح عىل كّل حال فهذا تصّور ناصبي وليس مبنطق أهل البيت عليهم السالم.

لعبارة قالها لإلمام باعتبار أّن الشيعة يف زمن اإلمام الرضا عليه السالم الذين اعتقدوا عبارة (نتواله عىل جهة االستقطاع) هذه ا ●
إمامة الرضا وتابعوه ُسّموا بالقطعية، يعني قطعوا عىل إمامة اإلمام الرضا، وهؤالء يف مقابل الواقفة (الكالب املمطورة)! فاالعتقاد 

ن الحكم مات يف عهد اإلمام الكاظم، ولكن اإلمام الرضا عليه السالم يقول لهم هنا: بإمامة اإلمام الرضا يُسّمونه االستقطاع. هشام ب
ان نعم تولّوه، نعم توّلوه.. ألنّه لو بقي لَ� صار مع الواقفة، فهو يعتقد باألمئة اإلثني عرش. يعني لو بقي إىل زمان اإلمام الرضا لك

 مع الشيعة القطعية الذين هم يف ُمقابل الواقفة.

 (اإلمام الرضا عليه السالم يرتّحم عىل هشام بن الحكم).: 3صورة ال ★

(عن سلي�ن بن جعفر الجعفري، قال: سألُت أبا الحسن الرضا عن هشام بن الحكم؟ قال، فقال يل: رحمُه الله كان عبداً ناصحاً،  ■
 أوذي ِمن قبل أصحابه َحَسداً منهم له). هنا اإلمام يتحّدث عن جهة أخرى..

بن الحكم ظُلم وأُوذي من قِبل شخصيات شيعية َحَسداً منهم له!! والحسد هنا غ� ُمستغرب، فقد كان يف السادسة عرشة هشام  ●
من عمره، واإلمام الصادق يُفسح له ويقول: أهالً بنارصنا بقلبه ولسانه ويده، ويقول له: مثلُك فليُكلّم الناس.. وهناك شيوخ كبار 

 نّه ال يُحسنون الكالم إذا تكلّموا!! (طبّقوا هذه األمور عىل أرض الواقع).اإلمام ينهاهم عن الكالم، أل 

هشام بن الحكم شخصية شيعية األمئة عليهم السالم يُحبّونها، ولكنّه اختلط باملُخالف� وتأثّر بهم، فلم يُحسن الترصّف.. أخذتُه  ●
بالربامكة، نشأ جّواً ِمن املُجاملة، وُدعي إىل ُمحاورات وُمناظرات  األعراف، عاش يف بغداد، وبسبب التجارة واألموال صارْت له عالقة

 أّدْت إىل التعجيل بتسميم اإلمام الكاظم!! هشام مل يكن يُريد أن يتكلّم ولكنّهم صنعوا له مقلباً وفّخاً حتّى يتكلّم!

نّه مل يترصّف بحكمة ودقّة ومل يُخطّط لألمور.. كان قول اإلمام الرضا عليه السالم عن هشام أنّه َرشَك يف دم اإلمام الكاظم، ذلك أل  ●
يُفرتض به أن ينسحب ِمن بغداد ويذهب إىل مكان آخر. (وهذه الفكرة هو فكّر فيها يف آخر األمر، ولكن بعد خراب البرصة!! فقال 

وكانْت هذه املرّة  -ة أذهب فيها لبعض أصحابه: إنّني أتخّوف ِمن هؤالء الربامكة وِمن ندواتهم التي يدعونني إليها، وهذه آخر مّر 
 األخ�ة التي ذهب فيها هي التي قصمْت كّل األمور!!)

عالقتي بإمام زما� أُلّخصها بهذه الجملة، وهي: أنّني ال أطلُب رضا اإلمام الحّجة، وال أسعى لرضاه.. ألّ� أعتقد أساساً أّن هذا  ✤
خال الرسور يكون بْعد الرضا، إنّني أطلُب عفو إمام زما�.. ولطاملا يعفو السيّد عن األمر لن يتحّقق، فضالً عن إدخال الرسور، ألّن إد

 عبده وهو عنه غ� راٍض (هذا هو منطق األدعية).. نحُن نطلُب عفو إمام زماننا ألّن النقص يُالحقنا يف كّل مكان.
 أفعاله ونواياه صحيحة.. فهل يُوجد أحٌد فينا بهذه املواصفات؟!الذي يطلب الرضا البّد أن يكون َمرضياً، واملَريض البّد أن تكون أقواله و 

أّما الذي ذكرته بعض الروايات ِمن هذا األمر الكذايئ يُدخل الرسور عىل قلوب أهل البيت.. فنحن نتمنّى يكون إدخاالً للرسور بنحٍو 
 جزيئ (بدرجة من الدرجات، وحيثية من الحيثيات).



ق عليه السالم يف كتاب [رجال الكّيش] التي يذكر فيه حال الواقع الشيعي يف زمان اإلمام الصادق، وقفة عند حديث اإلمام الصاد ✤
 وأنّه كان ُمخرتقاً وفيه عدد كث� ِمن ُمرجئة الشيعة!

الله بن (قال حّدثني الحسن الوّشاء عن بعض أصحابنا عن أيب عبدالله عليه السالم قال : قال يل أبو عبد الله : شهدَت جنازةَ عبد 
 )!من ُمرجئة الّشيعة كث�اأيب يعفور؟ قلُت: نعم، وكان فيها ناس كث�، قال : أما إنّك سرتى فيها 

 عبدالله بن أيب يعفور شخصية شيعية مرموقة جّداً، ِمن أصحاب إمامنا الصادق عليه السالم.

ذه العبارة خط�ة جّداً.. ألّن الحديث فيها هو يف زمان قول اإلمام عليه السالم (أما إنّك سرتى فيها من ُمرجئة الّشيعة كث�ا) ه ●
 األمئة! ومع كونه زمان األمئة، فاإلمام يُخربنا عن وجود ُمرجئة يف الشيعة عددهم كث�.. فكيف بزمان الَغيبة الكُربى؟!

سواء كانوا (مراجع، عل�ء، : هم املُنحرف� عن املنهج الصحيح!! هؤالء الذين اخرتق الفكر القطبي عقولهم، ُمرجئة الشيعة  ●
خطباء، ُحسينيات، فضائيات، شعراء، رواديد،... الفكر القطبي يصول ويجول يف ساحتنا الثقافية الشيعية) وقد وجد الفكر القطبي 

 قاعدة له يف مؤسستنا الدينية وهي (الفكر الشافعي)!!

وقفة عند رواية أخرى تُعطي صورة عن الواقع الشيعي يف زمان اإلمام الكاظم عليه السالم، ووجود مراجع كبار ُمنحرف� يف عرص  ✤
 قول اإلمام الكاظم للبطائني: (يا عيل إّ�ا أنت وأصحابك أشباه الحم�)!!اإلمام الكاظم!! 

والبطائني مرجع كب� يف عهد اإلمام الكاظم، ومع ذلك اإلمام يقول له: أنت  هذا الكالم قاله اإلمام الكاظم للبطائني قبل أن يُسجن..
 وأصحابك أشباه الحم�! ف� تقولون ونحن يف زمان غيبة اإلمام الحّجة عليه السالم؟!

 ال؟!)فهل هذه املعا� لها وجود يف زمان الَغيبة الكربى أو ال؟! (هل هناك ُمرجئة وأشباه حم� ِمن املراجع أو 
 وحتّى لو قلتم أنّه ال وجود لها.. فهل هناك إمكانية لوجودها أو ال؟!

املنهجية البطائنية هي منهجية (أشباه الحم�)، الذين قّرصوا يف حّق أمئتهم عليهم السالم! هؤالء هم املُرجئة، هم الواقفة (وهؤالء  ●
 بقطع األمئة!! هم املُقّرصة)! فالتقص� تارة يكون مع نفس األمئة، وترة يكون

 سؤال: َمن هو املُنتفع ِمن إغالق باب االنتقاد؟! ✤
: املُنتفع بالدرجة األوىل هو إبليس؛ ألنّه بهذا يُشيّد برنامجاً واضحاً ملنع االصالح والتصحيح والتمهيد لإلمام الحّجة، ويعمل الجواب

 وتفتح أبواب النجف له، وتُغلقها يف وجه إمام زماننا!!لتهيئة املُقّدمات إلنشاء املجموعات البرتية التي ستوايل السفيا� 

 نحن وظيفتنا أن ُ�هّد إلمامنا، والعنوان األّول يف التمهيد إلمامنا هو إحياء أمرهم، والعنوان األّول يف إحياء أمرهم هو نرش فكرهم ●
يان املعائب، وكشف الخطأ يف العقيدة والفهم وِذكرهم وحديثهم (توعية الشيعة)! وهذه التوعية ال تتم إّال عن طريق االنتقاد وب

والفتوى عند مراجعنا، وكيف أنّهم خالفوا آل محّمد وكرعوا يف الفكر الناصبي، يك ينتبه اآلخرون فيعودوا إىل أمئتهم إىل أحضان 
 الكتاب والعرتة، ويفرّون بعيداً عن املسار الناصبي!

 شام بن الحكم.غداً سأدرس لكم الشيخ املفيد ك� درسُت لكم ه ✤
 


