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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 
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 عفوَك � بقّية هللا .. 
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 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد ..

 َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..

 .. َسالٌم عليُكم مجيعاً 
 ...  بني أيديكم هذا الرب�مج : بصراحة

 :يشتمُل على عدَّة عناوين

 .. الدم  حةُ ئها رارائحتُ  الرمسّية صفحاٌت من أتريخ املؤّسسة الدينّية الشيعّية : ثَّالثال العنوانُ 

 ..احللقُة احلادية بعد العاشرة 

مشكلتاِن يف غاية  ,شكلتانضحت عند� مُ ج اتّ من خالِل ما متَّ عرضُه يف احللقاِت املتقدِّمِة من هذا الرب�م
 :يت قّدمتها وابلواثئق وابحلقائقاخلطورة من كلِّ التفاصيل الَّ 

ٍد وآِل ُحمَمَّد صلواتُ ة يف عالقتها مع حمَُ ة الرمسيّ ة الشيعيّ الدينيّ  سةُ عاين منه املؤسّ ناك خلٌل عقائدٌي واضح تُ هُ   مِّ
م من حلقاٍت فصلُت فيها ، فما تقدّ ويتجّلى هذا يف مراجع الشيعةاضح ، هناك خلٌل عقائدٌي و  عليهمهللاِ 

نذ بدا�ِت عصر الغيبة الكربى وإىل كلُّ اخللل العقائدي كان عند كبار مراجع الشيعة مُ   ,جتاههذا االالقول يف 
عتها على وضيت نكر تلك احلقائق الَّ يُ  كابر أو أن، ال يستطيُع أحٌد أن يُ يومنا هذا إىل مراجعنا املعاصرين

املشكلُة واضحٌة جدًا ويف غاية اخلطورة  فهذهِ ، , ابلدقائقابحلقائق ,من كتبهم ابلواثئق الطاولِة بني أيديكم
هذا اخللُل العقائدي يطاُل  ,لًة مبراجع الشيعةتمثّ ة مُ ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ خلٌل عقائدٌي يف عالقة املؤسّ 

تلٌة بنحو عقائدٍي فكرٍي واضح ال أريد أن خمُ  فالعالقةُ  ,ٍد وآِل ُحمَمَّدمَّ حَ سة مبُ املؤسّ  عالقة املراجع عالقة هذهِ 
 .األوىل الواضحة هذه هي املشكلةُ ،  الكالم ومّر احلديثمثلة فقد مرّ أب آتيكم

، بل مراجع الشيعةة ومن قِ ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ بل املؤسّ هناك استحماٌر للشيعة من قِ  :املشكلة الثانية
، قد يشتد هذا واحلقائق وقد جئتكم ابألمثلة والنماذج والواثئق ,يومهذا الهناك استحماٌر واضح وال زال إىل 

استحماٌر ديين.  ،استحماٌر للشيعة كولكن ابجململ هنا ,أخرى يضعف يف جهةٍ  دتحماُر يف جهٍة وقاالس
  :االستحمار إىل نوعني متُ ين قسّ فإنَّ  تاحللقا والذين اتبعوا هذهِ 

 !  دنيوياستحمارٌ  -
 واستحماٌر ديين! -
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 ,يت مرت يف حلقات هذا الرب�مج هااتن املشكلتان واضحتان وإىل هذه اللحظة التفاصيل الَّ من خالِل كلّ 
ناك خلٌل عقائدي واضح يف ، هُ عن احلاضر وعن اللحظة الراهنة أحتدثُ  ينين ال أحتدث عن املاضي إنَّ إنَّ 

 .ل ُحمَمَّد كتبهم شاهدٌة على ذلكوآ دٍ مَّ حَ عالقِة مراجع الشيعة مبُ 

خرى ولكن أبجع للشيعة بدرجة وراة ومن قبل نفس املمسيّ الر ة يعيّ شسة الدينية البل املؤسّ قِ  من اروهناك استحم
 .اضح جداً استحمار دييناٌر و هناك استحمار واستحم

 :جاًء اعرضوا لنا الوثيقة الدخييةر 

األمساء ، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو اريد أجيب : مكمال احليدريسيِّد  ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -: توصل إطمئّنن تركبهم اف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال: آخمستعجل؟ قلت له

: ال ، قال يل، هاي قبل مخس سنواتعالمواحد ِمن األ، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
ـيد به أالغ  گـي ميـچ، اين مردم أالغه آقا ميشيند يشيينم ، يعين أالغه أقالك؟ تركبتستعجل، وشدا أقول 

ه، ألنَّه ماريد أجيب ن على ثقة وكلكم تعرفونكه حركت بكنه؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش، نص عبارته، ك
  .ديخ األمساء، عرفت هاه, قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال

  .: عنده علم إمجايلأحد الطلبة

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع ، واقع الشيعة: ال مو علم إمجايل هذا واقعالسيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

 رجعٍ مكمال احليدري نقله نقلُه عن سيِّد  ال ,كمال احليدريسيِّد  ال يقول قائل من أن هذا الكالم من قبل ال
خ هلم وقال يَّ عن مرجٍع آخر ركب على الشيعة ودَ  ثهُ يضاً حدَّ وهو أ سيِّد احليدري،م نصيحًة للقدِّ من املراجع يُ 

 يف تأىنّ ي كمال احليدري وكان يطلُب منه أنسيِّد  اصِح للند هذا املرجع النَّ ليست واقفًة عةُ والقضيّ ، هلم ديخ
نتيجة هذه ابل؟ , على شنو مستعجلال تستعجل :ستعجًال فقال لهكمال كان مُ سيِّد  فال ,إىل املرجعية سعيهِ 

، , وهنيئًا للشيعة بدخييتهم، هنيئًا هلمفإنك سرتكب وتقول هلم ديخ ،ظهور الشيعة الظهور مهيأة للركوب
  .واقُع الشيعة، تلك هي احلقيقة هذا هو كمال احليدري ويقول إنّ سيِّد  مثلما يُقسم الوتلك هي احلقيقة 

الوثيقة  ( :يت أطلقت عليها هذه التسميةوثيقة الَّ ال ذهِ ا جئت هبأعود إىل كالمي الذي كنت بصددِه وإمنّ 
 .ا شاهداً يف مجلِة تفاصيل حديثيجئت هب ,) الدخيية

 :فهناك مشكلتان
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يَّ فعليه أن يراجع لَ عَ  ٍد وآل ُحمَمَّد ومن يُنكرُ مَّ حَ العقائدي يف عالقة مراجع الشيعة مبُ  اخلللُ  :شكلة األوىلامل
ٍد وآل مَّ حَ وعالقتهم مبُ  ةراجع الشيعم ذلك اخللل اهلائل يف عقيدة لِّ لى كُ يب عجيُ  احللقات السابقة وعليه أن

 .اً  ذلك اخللل القبيح والقبيح جدَّ لِّ عن كُ  يب، عليه أن جيُحمَمَّد

الوثيقة الدخيية يغنيين  واضح يف هذهِ  ، وأعتقد ما جاء بشكلٍ هي ظاهرُة االستحمار الديين :واملشكلة الثانية
 .رب�مجهذا الم من حلقاِت ت كثرياً عن ظاهرة االستحمار فيما تقدّ ثُ حتدَّ  ينعن تفصيل القول مع أنَّ 

ُث عن الشيعي ، ال أحتدَّ يُث عن الشيعي الصنمين ال أحتدَّ وعلى هذا األساس البد للشيعي الواعي إنَّ 
ابلنتيجة هناك شيٌء يقع ، الديين، بقصٍد أو من دون قصد رس عليه بر�مج االستحمارار الذي ميُ املستحمَ 

فعلي وحقيقي كان مقصودًا من  تحمارٌ ساع هو ق على أرض الواهذا الشيء الذي يقعُ  ,ض الواقعلى أر ع
فت لكم يف قد عرَّ لية استحمار و م، لكن على أرض احلقيقة هناك عآخر ذلك أمرٌ  مل يكن مقصوداً  ,املراجع

الشيعي ، الشيعي الواعي فخطايب مع ،لكم الوعي ال أعيد الكالم فتُ ار وعرَّ ستحملقات السابقة االاحل
ة البد ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ ويف واقع املؤسّ  ,الشيعي عقوجود هاتني املشكلتني الكبريتني يف الوا الواعي مع

ل العقائدي ومع وجود املؤسسة مع وجود اخلل بل هذهِ أن يكون على حذٍر يف التعاطي مع ما يصل إليه من قِ 
ستثول الشيعي امل ،رالشيعي املستحمَ  ،الشيعي الصنمي، عي الواعيحديثي مع الشي، ارحالة االستحم

لشيعي فعلى ا،  على الشيعي الواعيين حريصٌ ، لكنَّ نفسه ن يل به هو حٌر يفابلتثويل املغناطيسي ال شأ
ة ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ  تيه من هذهِ ما �ن يكون على حذٍر فيأ نيتلالواعي مع وجود هاتني املشك

أن ومن اخللل املوجود فيها فيجب عليه  اذًا على إصالِح جانٍب من فسادها هإذا كان قادر  ,وإذا كان قادراً 
 عليهم وسالمهُ  هللاِ  د صلواتُ ُحمَمَّ آل و  دٍ مَّ اخللل العقائدي يف العالقِة مع حمَُ  ، ألنَّ يبادر إىل ذلك إذا كان قادراً 

 . الويالتالويالت وقد جرّ  أمجعني جيرُّ 

 :خذكم إىل حديث أهل البيتآ •

ث البحراين حدِّ للمُ ), العوامل ( ، هذا هو كتاُب اههاخذكم ابجتّ  اجلهة آوال أعتقد أنَّ جهًة أفضل من هذهِ 
 /  عليهوسالمهُ  هللاِ  عوامل اإلمام املهدي صلواتُ وهذا هو اجلزء اخلامس من جمموعة  / يخ عبد هللا البحراينالشَّ 

يف قم القدسة /  /عليه  هللاِ  مؤسسة اإلمام املهدي صلواتُ  هجري قمري / 1432شعبان  /الطبعة األوىل
عن إمامنا الصادق   ابن عمرلُ خذ منه موطن احلاجة يرويه املفضّ ل آمفصّ  حديٌث طويلٌ  )77(صفحة 
عن و  رةِ قصِّ مُ ـابن عمر عن ال م حّدث املفضلَ تقدِّ الصادُق يف حديٍث مُ  اإلمامُ ،  عليهوسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

م كُ بِ  ونَ قُ لحَ  يَ َال  ينَ ذِ ة الَّ رَ صِّ قَ مُ ـال كرِ  ذِ َىل ي إِ وَال  مَ  �َ ع ِيب ارجِ فَ  :، ولذا املفضل يقول لإلمام الصادقةاصبالنَّ 
فَارِجع ِيب َ� َموَالي ِإَىل ِذكِر  -رة وهناك �صبة قصِّ فهناك مُ  - ةبَ اصِ م النَّكُ ائِ دَ عْ أَ  نيَ بَ م وَ هُ ينَـ رق بَ الفَ وَ 
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َرة الَِّذيَن َال يَلَحُقوَن ِبُكم َوالَفرق بَينَـُهم َوَبَني  - احلديث إىل الفرق بينهم يف وارجع يب ينيع - الـُمَقصِّ
 ,يعةالش أعداءُ  اصبةُ النَّ  - اؤُكمدَ عْ أَ  ةُ بَ اصِ النَّ  ,لضَّ فَ  مُ �َ  :المالسَّ  يهِ لَ عَ  قُ ادِ الصَّ  الَ قَ  َأْعَداِئُكم النَّاِصَبة،

 آلَ ًا وَ دَ مَّ حمَُ  ضُ غِ بْ  أُ ّينِ ال إِ ن قَ مَ  بُ اصِ النَّ  يسَ لَ  : (كما يف روا�ت وأحاديث أهل البيت  ,الناصبة أعداؤكم
 اءدَ ب العَ صَ ن نَ ب مَ اصِ النَّ  نَّ كِ لَ و د مَّ حمَُ  دًا وآلَ مَّ حمَُ  ضُ غِ بْ  أُ ّينِ ول إِ قُ يَـ  أحداً  اسلنَّا ِيف  دُ  جتَِ ك َال إنَّ د فَ مَّ حمَُ 

هو منطق أهل البيت يف تعريف  اذه ,) انَ ائدَ عْ ن أَ ون مِ ءُ َربَّ تَ تَـ  وَ و�َ ولُّ تَ كم تَـ نَّ أَ  مُ لَ عْ و يَـ هُ ة وَ يعَ للشِّ  َلُكم
يف  فير عتهذا العنا األجالء ال يعتمدون مراج ,راجعنا األجالءم عىن ال يعتمدهُ هذا املوقطعًا  ,اصبالنَّ 

 - �َ اؤُ دَ عْ أَ  ةُ رَ صِّ قَ مُ ـالوَ  َأْعَداؤُكم النَّاِصَبةُ  ,: َ� ُمَفضَّلقَاَل الصَّاِدقُ  -يف الكتب الفقهية و  الرسائل العملية
من الشيعة،  رةُ رة املقصِّ ا املقصِّ أمَّ ، خمالفون ألهل البيت م، هفهم نواصب ةُ ا الناصبأمَّ  ,من الشيعة رةُ املقصِّ 

فهم منكم من الشيعة هم  ا املقصرةأيها الشيعة وأمَّ  كمالناصبة أعداؤ  إنَّ : فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال
َرُة َأْعَداُؤ�َ  َأْعَداؤُكم النَّاِصَبةُ  ,: َ� ُمَفضَّلقَاَل الصَّاِدقُ  -أعداؤ�   ألنَّ : يبني اإلمام فيقول ُمثَّ  - َوالـُمَقصِّ

 ؟اصبة ماذا تريدالنَّ  - اً يئَ ا شَ ِلنضْ ن فَ مِ  او فُ عرِ  يَ َال ان وَ مَ ثْ عُ ر وَ مَ عُ وَ  كرٍ  بَ ابَ ا أَ نَ يلَ وا عَ مُ دِّ قَ تُـ  نْ م أَ كُ بُ الِ طَ تُ  ةَ بَ اصِ النَّ 
ُموا َعَليَنا َأاَب َبكٍر َوُعَمر َوُعْثَمان َوَال يَعِرفُو  ألنَّ النَّاِصَبةَ  -  ةُ رَ صِّ قَ مُ ـالوَ  ِمن َفْضِلنا َشيَئًا، اُتَطالُِبُكم َأْن تـَُقدِّ
، وهدُ حَ جَ وَ  وهُ رُ كَ نْ أَ ا فَ نَ قَّ حَ ا وَ نَ لَ ضْ وا فَ فُ رَ عَ  وَ ر�َ كَ ن ذَ ِممَّ  ةِ اءَ لربََ ا ىلَ م عَ وكُ قُ افَـ د وَ قَ  - شيعةلمن ا رةُ املقصِّ  -
املراجع ومن أقواِل كبار مراجع الشيعة أال يقع  من أقوالِ  مَ ما تقدّ  - ناثلُ ٌر مِ شَ م بَ �َُّ م ِألَ هلَُ  يسَ ا لَ ذَ وا هَ الُ قَ وَ 

 .كالمي  وهم اإلمام الصادق هذا ما هذا كال !؟كالم؟ يقع أو ال يقعهذا الحتت 

َرُة َأْعَداُؤ�َ  َأْعَداؤُكم النَّاِصَبةُ  ,َ� ُمَفضَّل:  قراءة كالم اإلمام الصادقأعيدُ  ألنَّ النَّاِصَبة ُتَطالُِبُكم َأْن  ,َوالـُمَقصِّ
ُموا َعَليَنا َأاَب َبكٍر َوُعَمر َوُعْثَمان َوَال يَعِرفُو  َرةُ ِمن َفْضِلنا َشيَئًا،  - هؤالء الناصبة - اتـَُقدِّ َقد  َوالـُمَقصِّ

َنا َفَأْنَكُروه َوَجَحُدوهَوافـَُقوُكم َعَلى الَربَاَءِة ِممَّن ذََكرَ� َوَعَرفُوا َفْضَلَنا َوحَ  ُم َبَشٌر َوقَالُوا َهَذا لَيَس هلَُ  قَّ م ِألَ�َّ
ِه يِ �َ رِه وَ مْ ن أَ ا مِ ينَ لَ إِ  ضهُ وِّ فَ ا يُـ هللا مبِ   أنَّ الَّ م إِ هُ ثلَ مِ  رٌ شَ ا بَ نوا أنَّ قُ دَ د صَ قَ وَ  -يقول اإلمام  - واقُ دَ د صَ قَ وَ  ,ِمثلُنا

  .احلديث طويل - ه بِ ا�َ فَ طَ صْ د اِ قَ  كَ نتُه لَ يَّ حتُه وبَـ رَ ا شَ مَ  لَّ ِه كُ نِ ذْ إبِ  لُ عَ فْ حُن نَـ نَ فَـ 

  :رةقصِّ إذاً هناك �صبة وهناك مُ 

  ! اإلمام أوصافهمنيَّ أعداء الشيعة وبَ  اصبةُ فالنَّ  -
  إمامنا الصادق أوصافهم أيضاً!نيَّ رة أعداء أهل البيت أعداء إمام زماننا وقد بَ واملقصُّ  -

 لِ ضْ  فَ َىل م هللا إِ اهُ دَ هَ  ينَ ذِ الَّ  مهَ  رةُ صِّ قَ مُ ـال ,لضَّ فَ  مُ �َ  الَ قَ : )60(يف نفس هذا املعىن املضمون يف صفحة 
رُة هُ َ�  - من الشيعة هؤالء - �َ رَّ م سِ يهِ لَ ى إِ ضَ فْ أَ ا وَ نَ مِ لْ عِ  م الَِّذيَن َهَداُهم هللا ِإَىل َفْضِل ُمَفضَّل الـُمَقصِّ

قال هلم ذين يُ جهة ال، يف يف جهة أهل العلم ؟إذاً يف أي جهة رةُ صِّ ق، فاملهؤالء معدودون يف العلماء -ِعْلِمَنا 
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رُة هُ َ� ُمَفضَّل -علماء  ا ينَ وا فِ كُّ شَ فَ  م الَِّذيَن َهَداُهم هللا ِإَىل َفْضِل ِعْلِمَنا َوَأْفَضى ِإلَيِهم ِسرَّ�َ , الـُمَقصِّ
 لِّ نطق هو هو منطُق كُ هذا املن أال تالحظو  - هتَ رَ دْ قُ ه وَ انُ طَ لْ م سُ هُ يَـ عطِ يُ ن هللا لِ كُ يَ  وا ملَ الُ قَ ا وَ نَ لَ ضْ وا فَ رُ كُ نْ أَ وَ 

 .رةهم املقصِّ  ، هؤالءِ مةذكرهم وحديثهم يف احللقات املتقدِّ  الذين مرَّ 

 من ,وهم علماء الشيعة - رةُ صِّ قَ مُ ـوال:  عليهوسالمهُ  هللاِ  إلمامنا الصادق صلواتُ  واحلديثُ  )61(صفحة 
ا مبَِ  ارِ رَ قْـ اإلِ وَ  انَ بِ  اقِ حلَْ إلِ ا َىل م إِ وهُ عُ دْ نَ  ةُ رَ صِّ قَ مُ ـالوَ  -أهل العلم من الشيعة حبسب ما مر البيان قبل قليل 

ا�َُّ ألَ  - ؟ملاذا - انَ بِ  قُ لحَ  يَ َال ع وَ رجِ  يَ َال يب وَ جِ تَ سْ ال يَ وَ  دُهماحِ ت وَ ثبُ ال يَ فَ  هبِ  ا هللاُ نَ لَ ضَّ فَ   لُ عَ فْ  نَـ و�ُ أَ رَ  م َلمَّ
 ىتَّ ه حَ انِ طَ لْ سُ ه وَ تِ رَ دْ ن قُ م مِ يهِ لَ ض إِ رَ ا فَـ مَ م وَ هُ صَ صَ قَ  صَّ قَ ه وَ ابِ تَ  كِ ِيف  م هللاُ هُ رَ كَ ا ذَ ا ِممَّ نَ لَ بْـ ني قَـ يِّ بِ النَ  الَ عَ فْـ أَ 

م وهتِ يُ  بُـ ِيف  ونَ رُ خِ دَّ يَ ون وَ بُ شرَ يَ ون وَ لُ كُ ا �َ مبِ  اسَ أوا النَّ بَّ نَـ ص وَ رَ بْـ األَ ه وَ مَ كْ وا األَ ءُ رَ بْـ أَ وا وَ قُ زَ رَ يوا وَ حْ أَ وا وَ قُ لَ خَ 
، من ؟ هؤالء املقصرة - ماهلَُ عَ فْـ ني أَ يِّ بِ  النَ َىل وا إِ مُ لَّ سَ ، وَ هللا نِ ذْ ة إبِ مَ َياالقِ  ومِ  يَ َىل إِ ون كُ ا يَ مَ وَ  انَ ا كَ ون مَ مُ لَ عْ يَـ وَ 

َوَسلَُّموا ِإَىل الَنِبيِّني  -وا د توقفمَّ كن حني وصل احلديث إىل آل حمَُ ا احلال لذبياء هم على هنقالوا نعم األ
 - اينَ فِ وَ  انَ لَ   هللاُ هُ لَ عَ ا جَ ى مَ لَ ا عَ نَ ًا لَ دَ سَ حَ ا وَ ينَ لَ ًا عَ غيَ بَ  و�َ دُ حَ جَ ك وَ لِ ذَ م بِ هلَُ  وارُّ قَـ أَ م هللا وَ هُ فَ صَ وَ  امَ و  َأفْـَعاَهلُم

، من أخطِر من , هذا من أمراض علماء الشيعة؟ نعمالبيت لهأ  الشيعة حيسدون يسأل سائل علماءُ قد 
 ،يف جو� الشيعي الكالم هو هو ث اآلنتحدَّ  ننُ ، وحنالدين عمومًا هو مرض احلسدأخطر أمراض علماء 

، فتنة العلماء ة هو احلسدة الرمسيّ ة الشيعيّ الدينيّ  سةِ من أخطر أمراض املؤسّ  ,من أخطر أمراض املراجع والعلماء
هل أليت يبتلى هبا علماء الشيعة هو حسدهم أنواع احلسد الَّ  أخطرُ  ,أنواع احلسد وأخطرُ  احلسد،يف الكبرية 

ال يستطيع أن يفعل ذلك علنًا  ولكن يف نفس الوقت هو ,ن حيسدهُ نتقص ِممَّ ي د أنرييُ  ، واحلاسدُ البيت
 هللاِ  يدخل من خالهلا لالنتقاص منهم صلواتُ  زاوية كي جيد ثغرةً  لِّ يبحث يف كُ  هُ الوالء هلم ولكنَّ و  ظهر احملبةفيُ 

م من احللقات  ما تقدَّ لِّ نة يف كُ يَّ وجليًة وبَـ اً واضحًة جدَّ  ظاهرة كانتال هذهِ  نَّ وأعتقد أ ,عليهم أمجعني وسالمهُ 
 السابقة.

ِممَّا َأْعَطاُه هللا ِلَساِئِر الَنِبيِّني والـُمْرَسِلني  َوَجَحُدوَ� بَغَيًا َعَليَنا َوَحَسَدًا لََنا َعَلى َما َجَعَلُه ُهللا لََنا َوِفيَنا
ه وقَالُوا  والصَّاِحلني واْزَداَد� ِمن َفْضِلِه َما َمل يـُْعِطِهم رُة الشيعة من الذين قالوا -إ�َّ وقَالُوا َما أُِعِطَي  -؟ مقصِّ

َزَهلَا ِيف  قْـَناَها وَأقْـَرْرَ� هِبَا َهلُم ألنَّ هللا أَنـْ َا َصدَّ  َكَتاِبه وَلو َعِلُموا الَنِبيُّون ِمن َهِذِه الُقْدرَة الَِّيت َأْظَهُروَها إمنَّ
َزَلُه يف َسائِر ُكُتِبه َوَوَصَفَنا به ِلِه َشيَئًا إالَّ َ� ِمن َفضْ َوَحيُهم أنَّ هللا َما َأْعَطا لعلمائنا وهم  ولكن ماذا نفعلُ  - َأنـْ

 ما جاء يف حديث إمامنا إىل آخرِ  رآن حبسب منهِج أهل البيت؟!رآن وأن يفهموا القُ ال يريدون أن يُفّسروا القُ 
 .الصادق

  ة .هناك �صبٌة وهناك مقّصر اخلالصة ما هي ؟ 
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  !هم أعداء الشيعة :الّناصبةُ  -
 !فهم أعداء إمام زماننا :وأّما املقّصرةُ  -

رُة هم علماء الشيعة ، ال أحتّدث عن اجلميع ولكّنين عرضت لكم التقصري الواضح يف االعتقاِد ويف والـُمقصِّ
خالل  خالل كتبهم ومن، وقد بّينُت ذلك من د عند كبار وكبار مراجع الشيعةالعالقِة مبَُحمٍَّد وآل ُحمَمَّ 
 .الواثئق واحلقائق والدقائق

مراجع  والذي يرفضُه أكثرُ  عليه وسالمهُ  إمامنا العسكري صلواُت هللاِ  الكتاب الذي بني يدي هو تفسريُ 
 ، ال شأن يل أبقواهلم هذهِ الكتاب ويطعنون فيه طعناً شديداً ، وخصوصاً املعاصرون منهم يرفضون هذا الشيعة

، ماذا يقول إمامنا العسكري وهو لناصيب املأخوذ من العيون القذرةيت أشبعت ابلفكر اّق والَّ البعيدة عن احل
 ؟عن إمامنا الصادقحيدثنا 

ا رواية مركزيّ الرواية ملاذا تسمعون مين هذهِ  راً يف رواية التقليد ومرارًا وكرا الشيعة بنو ثقافتهم يف  لو أنَّ  ,ة؟ أل�َّ
، فاإلمام الصادُق هنا يرسم لنا رمسية لتغريت األوضاع بشكٍل كبرية اليّ ة الشيعسة الدينيّ عالقتهم مع املؤسّ 

خذ بكاملها وإمنا آ، ال أريد أن اقرأ عليكم الرواية منيز العلماء والفقهاء واملراجع خارطة طريقٍة واضحة كي
ُهم : طرحتُه بني أيديكم يف هذه احللقةمنها مقطعًا يتناسب مع حديثي الذي  نـْ  نمو من فقهاء الشيعة  -َومِّ

ُهم -ث عن مراجع التقليد وعن فقهاء الشيعة مراجع التقليد ألنَّ الرواية تتحدّ  نـْ قوٌم  -َقوٌم ُنصَّاب  َومِّ
ُهم - !يف اصطالحات أهل البيت هناك ُنصاٌب شيعة ,ث هنا عن املخالفنيُنّصاب ال نتحدّ  نـْ َقوٌم  َومِّ

قطعًا ليس احلديث عن سين �يت  -بَعَض ُعُلوِمنا الصَِّحيَحة  ُنصَّاب ال يـَْقِدرُون َعَلى الَقْدِح ِفيَنا يـَتَـَعلَُّمونَ 
ء عن كبار علما ,، الكالم هنا عن مراجع التقليد عن فقهاء الشيعةتعلم بعض علوم أهل البيت الصحيحةي

فَأمَّا َمن َكاَن  : (قليلة مثلما جاء يف نفس الرواية ملمدوحني نسبتهم، ألنَّ االشيعة وعن النسبة األكرب منهم
ظًَا ِلِديِنه ُخمَاِلَفًا ِهلََواه ُمِطيَعًا ِألَْمِر َموَاله فـَْللَعوامِّ أن يـَُقلُِّدوه َوَذِلَك ال َيُكون َهاِء َصائَِنًا ِلَنفِسِه َحافِ ِمن الُفقَ 

يَعة ال مجَِ  ، املرضيون اً واضٌح جدّ عليه  وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ  فكالُم صادق العرتةِ  ,)يَعُهم إالَّ بـَْعض فـَُقَهاء الشِّ
 .القلة على طول اخلط وذمِّ الكثرةرآن يف مدح ة وهذا هو منطق القُ عندهم قّلة الّصاحلون قلّ 

ُهم نـْ ُهوَن ِبهِ بَعَض ُعُلوِمن َعَلى الَقْدِح ِفيَنا يـَتَـَعلَُّمونَ  َقوٌم ُنصَّاب ال يـَْقِدرُونَ  َومِّ ِعْنَد  ا الصَِّحيَحة فـََيتوجَّ
َتِقُصوَن بَِنا ِعْنَد ُنصَّاِبنا  َتِقُصوَن بَِنا ِعْنَد ُنصَّابِنَ  -مع حاشيتهم اخلاصة  ,مع تالمذهتم -ِشيَعِتَنا ويـَنـْ ا مثَُّ ويـَنـْ

منهج  األكاذيب يؤتى هبا من خارجِ  فهذهِ  -أْضَعاَفُه وَأْضَعاَف أْضَعاِفِه ِمن اَألَكاِذيِب َعَليَنا  ُيِضيُفوَن ِإلَيهِ 
مثَُّ ُيِضيُفوَن  -من ِقبل نفس العالـِم أو املرجع  ا من استحسا�ت وآراء شخصية حبتهأهل البيت أو يؤتى هب

َها فـَيَـتَـَقبـَّلُهُ الـُمَسلِّ  نـْ ويف ُنسخٍة:  -ُمون ِإلَيه أْضَعاَفُه وَأْضَعاَف أْضَعاِفِه ِمن اَألَكاِذيِب َعَليَنا الَّيت َحنُن بـَُراٌء مِّ
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وُهم َأَضّر  -؟ هؤالء ما هو وصفهم -الـُمْسَتْسِلُمون ) ِمن ِشيَعِتنا َعَلى أنَُّه ِمن ُعُلوِمنا َفَضلُّوا وَأَضلُّوُهم ( 
 .إىل آخر الرواية -َعَلى ُضَعَفاِء ِشيَعِتنا ِمن َجيش َيزيد َعَلى احلَُسِني ابِن َعِلي وَأْصَحاِبه 

عليكم من   ، الكالم هنا هو شرٌح عملٌي ومصداق واضح ملا مر من حديٍث قرأتهُ اً حة جدّ صارت الصورة واض
الشيعة  أعداءُ  فالّناصبةُ  ,احلديث الَّذي فّصل فيه إمامنا الصادق ما بني الناصبة واملقّصرة) العوامل ( كتاب 
 . عليهم أمجعنيوسالمهُ  هللاِ  أعداء األَئِمَّة صلواتُ  واملقّصرةُ 

عن خلٍل وصفته ابلتقصري ُمثَّ بعد ذلك وصفت هؤالء الذين  ,ث عن خلٍل كبريواضحة تتحدَّ الروا�ت 
م أعداءُ  م أعداءُ  أهل البيتيعانون من هذا اخللل أب�َّ  اذ، وه عليهوسالمهُ  هللاِ  مر صلواتُ صاحب األ ، أب�َّ

م أضّر على ضعفاء الشيعة  من جيش يزيد على احلسني اخللل جتلى أكثر يف حديث إمامنا الصادق من أ�َّ
 .حلسني وعلى آله وأصحابه الطاهرينعلى ا هللاِ  وأصحابه صلواتُ 

يف  آاثراً كبريًة على الواقع النفسي للشخص وعلى الواقع العملي يف احلياة اليوميةِ  العقائدي سيرتكُ  هذا اخلللُ 
ا بشأن اإلنسان بشكل مباشر وإمنَّ  ، فهناك شؤوٌن دينويٌة قد ال ترتبطُ يت ترتبُط بدين اإلنساناجلوانب الَّ 

 . مباشربدين اإلنسان بشكلٍ  يت ترتبطُ ث عن الشؤون الدنيوية الَّ أحتدَّ 

 :حكايٌة حقيقية وقصٌة قد وقعت

قبسات من حياة السيِّد ( القصة منقولة عن السيِّد املرعشي وأثبتها يف كتابِه السيِّد عادل العلوي  هذهِ 
واملراد ابلسيِّد املرعشي السيِّد  ,كتاب قبسات من حياة السيِّد املرعشي  يف,  97و  96، صفحة )املرعشي 

ن السيِّد ، فماذا جاء ععشي النجفي الذي كان من مراجع قم، من مراجع قم يف الثمانيناتشهاب الدين املر 
كان والدي حيضر : سيِّد شهاب الدين املرعشي النجفي؟ الاملرعشي يف هذا الكتاب؟ هكذا يقول، من

؟ املرجع السّيد من الذي يتحّدث - يف الطريق وكنت أرافقهُ  صاحب الكفاية س احملقق اآلخونددر 
 أرافقهُ  كان والدي حيضر درس احملقق اآلخوند صاحب الكفاية وكنتُ  -املرعشي يتحدث عن أ�م صباه 

 :عليه قائالً يدعو و  وكان يرى شخصًا ممن تلبس بزي أهل العلم وما كان يراه والدي إالَّ  ,يف الطريق
 لنفرةا ملاذا هذه - اخذله يف الدنيا واآلخرة ومسعت ذلك منه مرارًا فسألته يومًا عن سبِب ذلك !! مَّ هُ اللَّ 

: هذا الذي تراه كان حيضر مع شيٍخ آخر فقال والدي -؟ لدعاء عليها من هذا الرجل املعّمم وملاذا هذا
 ,والذي كان - هذا الذي تراه -ول لولدِه شهاب الدين والد السيِّد املرعشي يق -من بلدته درس اآلخوند 

من  - دتهلب آخر من ر مع شيخٍ ضاه كان حير هذا الذي ت -يدعو عليه والد السيِّد املرعشي يتنفر منه و 
وكان األستاذ ميدح صاحبه ابلذكاء  -لنجف ا ودرس اآلخوند يف - درس اآلخوند -إيران كا� قد قدما 
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عنده  ابلزكام وكنتُ  ابتلي صاحبهُ ويف يوٍم  ,يخهذا الشَّ  ت فتيلة احلسد يف وجودِ إذا به اشتعلو  ,والفطنة
 وبعد سويعةٍ  ،و�وله مبسحوق ووضعه يف إ�ءٍ  فجاءهُ  ,عندي دواؤك :قال لهو  يخادتِه فدخل هذا الشَّ يعل

م وذلك من شدة السُ  سقاهُ  هُ وبعد ساعاٍت ارحتل إىل جوار ربه وعلمنا أنَّ   لونهُ أ وتغّري يتقيّ  كنيُ املس أخذَ 
املؤسسة الدينية الشيعية داخل جرميُة قتٍل بتمام املعىن  - د يتم أربعة أطفال من حنان األبوق حسدهِ 
كي حيضرا دروس   ,ان إىل العراقما من إير قد ,واحدة من منطقةٍ  ,، رجالن من رجال الدين الشيعةالرمسية

أن قام أحدمها فقتل ؟ فعل احلسد فماذا، ظم اخلراساينيخ كاالشَّ احلوزة وكا� حيضران عند صاحب الكفاية 
 !!نفلونزا، قتل الرجل بدٍم ابردمرض االقد جاءه بدواٍء لِ  نهُ مُه بعد أن خدعه أباآلخر فسمّ 

رج إىل دائرة األفكار كن قد خي مل ,نفسي يف حدٍّ  ,شخصي جرام يف حدٍّ هذا اإلإن كان و  هذا اإلجرام
وقتل اإلنسان ، اً ، هناك وقائع وأحداث كثرية جدَّ ا هو حسداحلسد مب ،هو احلسد، الدافُع لقتلِه واملعتقدات

 :ت وأحاديث أهل البيتعلى نوعني يف روا�

 .الةهذه احلهناك قتٌل مادي مثل  -
 .املعنوي هو أشد من القتل املاديويف الروا�ت إن القتل  ,هناك قتٌل معنويو  -

 ,القضية قضيٌة تتخصص هبا مكاتب مراجعنا الكرام وهذهِ  ,اإلنسان؟ هو قتُل مسعة ما املراد من القتل املعنوي
خصيصٌة معروفة واضحة  ابلنتيجة هذهِ  ,، ويتخصص هبا وكالء املراجعخصص هبا أحزابنا الشيعّيُة الدينّيةوتت

 .ةالرمسيّ  ةِ الشيعيّ ة الدينيّ سة يف املؤسّ 

صفحة  ,حسن الكشمرييسيِّد ف الاملعرو  ينللخطيب احلسي ,) جولة يف دهاليز مظلمة ( هذا كتاب
؟ ة السابقة نقلها منعقالوا ,مثلما الواقعة السابقة ,حسن الكشمرييسيِّد ، الواقعة ينقلها نفس ال)334(

سيِّد باشر عن المُ  ملرعشي نقلها بشكلٍ اسيِّد عادل العلوي وهو حٌي يرزق يف كتابه عن السيِّد نقلها ال
, ة عن أبيهعقاملرعشي نقل الواسيِّد وال ،املرعشيسيِّد لا من تالمذة عادل العلوي كانسيِّد فال، املرعشي

 . حكايٌة حقيقيٌة ابمتيازك احلكايةُ ، فتلوالشخوص كانوا موجودين

حسن سيِّد ، ماذا يقول ال)جولٌة يف دهاليز مظلمة (حسن الكشمريي سيِّد من كتاب ال )334(صفحة 
اين تقات واليكنت يف دمشق يف منتصف الثمانين  وهنا أذكر قصة جرت معي وهو أينّ الكشمريي؟: 

 والتقاين -اخلوئي أبيب مجال سيِّد ولذلك يكىن ال ,االبن األكرب - املرحوم ابن اإلمام اخلوئي مجال الدين
 صيب ابلسرطانوكان قد أ ,جف األشرفوئي مجال الدين وهو صديٌق يل من النَّ املرحوم ابن اإلمام اخل

؟ مىت جئت من إيران: فقال يل،  األخريةمهُ يعيش أ�َّ  هُ ، وكان يبدو عليه أنَّ وعاد لتوه من العالج يف أملانيا
مجال سيِّد أبو عماد كنية ال - ادتفضل أبو عم :، قلتأريد منك مطلباً : فقال ،قبل يومني :قلت له
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 - املرجع - ريازيد الشِّ حممَّ د سيِّ أريد رقم اهلاتف اخلاص لل :، فقالتفضل أبو عماد :قلت -اخلوئي 
لذا فال  , ابلسنة مرةقم إالَّ  ةنوال أتردد على مدي نة مشهدحاليًا يف مدي سكنأ� أ :تُ لفاعتذرت إليه وق

ناك يوجد األمني وهُ  رعهنا يف شا مكتبهُ  إنَّ  ,موالي :لت لهُ قُ  مثَُّ  , الرجل قليالً فتحريَّ ، ف رقم هاتفهِ ر عأ
كنين أن لذا ميُ  ,هاشم القزويين وهو خال زوجيتسيِّد لهناك ا كما أنَّ   ,ثلهُ اخلامتي ممُ حمسن سيِّد ال

هاشم سيِّد م التقيت الوبعد أ�َّ ، تف منهماى رقم اهللل عل لكم ذلك أو تبعثون أحدًا حيصاستحص
 ,بن اإلمام اخلوئيلقد التقاين ا :م وقالستريازي فابالشِّ سيِّد رقم هاتف الن القزويين أبو عد�ن فسألتُه ع

 :يل مث قال - ريازيد الشِّ حممَّ سيِّد ما أراد رقم اهلاتف اخلاص ابللِ  -؟ علم ِلما أراد ذلكهل ت: قال يل مثَُّ 
وتطلب منه سيِّد جاٍء شديد وقال أن تتصل ابلر بطلب مين  لقد :قال ،ال :قلت؟ ما أراد ذلكهل تعلم لِ 

, ريازيد الشِّ مَّ سيِّد حم؟ من النالدين اخلوئي يطلب العفو واملساحمة ِممَّ  لامجسيِّد يعين ال - العفو واملساحمة
 أن يَّ لَ د عَ وأكَّ  ,اهب لهُ صنعناها والوالد العلم  ابسم والدي حننُ  يت صدرت ضدهُ الَّ �ت ايألنَّ الب -؟ ملاذا

سيِّد ثون عن أنَّ اليتحدَّ  ق أولئك الذينصدِّ نُ  ؟ق منصدِّ ال ندري نُ  حننُ  - الشريازيسيِّد من ال توهب لهُ سا
ابحلقيقة كان  ؟!ق صاحب القرار مجال الدين اخلوئيصدِّ أم نُ ، البيا�ت والفتاوى اراخلوئي كان دقيقاً يف إصد

اخلوئي ومرجع سيِّد الشيعة مرجعهم ال ،اخلوئي يرجع إىل مجال الدين اخلوئيسيِّد اهي وكان الهو اآلمر النّ 
 ق من؟!صدِّ نُ ، مجال الدينيِّد سي هو ولدُه الئو اخلسيِّد ال

 ال أعتقد ، أ�ن علم والدِه، أ� ال أعتقُد ذلكلبيا�ت من دو ام هم الذين صنعوا هذا منطق ابن املرجع من أ�َّ 
 كلعد ذفعًال هو ب ,يران�يت إىل إ كان يريد أن  هُ ال أدري ألنَّ  ,لديه هناك أمرٌ  ,لديه ا هناك غايةٌ مبَّ رُ ، ذلك

يات ثمانينواسط البه يف أ يحسن الكشمري سيِّد يت التقى الالَّ  هذه هو يف سفرته ,جاء إىل إيران وتويف يف إيران
 ؟ب منكذِّ من ونُ  قُ صدِّ ، فنحُن نُ لدين اخلوئيا مجالسيِّد يران وتويف يف إيران الجاء بعد ذلك إىل إ

ريازي الشِّ حممَّد سيِّد الاخلوئي قتلت مسعة سيِّد ال منيت صدرت ، البيا�ت الَّ  قتٍل للسمعةالعملية عمليةُ  هذهِ 
 ، ففي هذهِ ةريازيني خيافون من وطأة تلك البيا�ت إىل هذه اللحظال زال رموز الشِّ  ,ريازيون، وال زال الشِّ قتالً 

ابلنحو  عملية قتلٍ  وهناك ,وهناك استحماٌر للشيعة ,دمَّ اجلانب العقائدي مع آل حمَُ  املؤسسة هناك خلٌل يف
د حممَّ سيِّد وابلنحو املعنوي يف مثال مجال الدين اخلوئي وال ,لإليه قبل قلي املادي يف املثال الذي أشرتُ 

 . صغريٍة وكبريةلِّ ملرجع يف كُ ا طالب الشيعة أن يتابعوادي الكربالئي يُ يخ عبد املهوالشَّ ريازي، الشِّ 

والفتاوى صدرت ليس من  مت واألحكاالبيا� ذهِ دين اخلوئي صحيح من أن هإذا كان فعًال كالم مجال ال
، إذا كان احلال هكذا ه هم الذين أصدروا هذه البيا�تا هو مجال الدين اخلوئي ومن معمنَّ اخلوئي وإسيِّد ال

 ستحمار داخل البيت املرجعي!عملية ا ، هذهِ رجع قد استحمر أابهابن امل أنَّ  ,حاشية املرجع فهذا يعين أنَّ 
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على : �يت السؤال نااخلوئي وهُ سيِّد ت من الا�ا فعًال صدرت هذه البيإمنّ و  قضية ليست كذلكوإذا كانت ال
 مات مزيفةو هناك معل ؟!ةيحلقيقا املعلومات كلوهو ال ميت بيا�تال هذهِ ي ئو اخلسيِّد صدر ال أأي أساسٍ 

حممَّد سيِّد البيا�ت أدت إىل قتل مسعة ال هذهِ و  ,صدر البيا�تئي وعلى ضوءها أو اخلسيِّد صلت إىل الو 
ن فعًال على وجه اس اإلندمُ  سفكُ وقتل السمعة أشد وأشد وأشد بكثري من القتل املادي حينما يُ  ,ريازيالشِّ 

يت بني يدي الكتب الَّ  هذهِ  كثرية موجودة يف نفس  ذجاهناك من ,نفردةالصور ليست صورًا مُ  ، هذهِ األرض
 .تقصاءلست يف مقام االس ينولكن

 ذهِ ه، على ذلك املشكلة واضحة يف اخللل العقائدي ويف مسألة االستحمار وما يرتتب ،إذاً املشكلة واضحة
ر على طول الوقائع تتكرَّ  نفردة هذهِ الوقائع ليست مُ  وهذهِ  ,حقيقية يت عرضتها بني أيديكم وقائعالوقائع الَّ 

, عن القتل املعنوي قتلني عن القتل اجلسدي وعنال ث عنماء وعملية القتل وأحتدَّ ، عمليُة سفك الدِّ اخلط
املؤسسة الدينية ريخ حدثت يف ات يتعند اجلرائم الكبرية الَّ احللقة ال تكفي ألن أقف ابلتفصيل ، قتل السمعة

 .ث بشكٍل جمملن أن أحتدَّ  ميكين، لكنَّ الشيعية الرمسية

  !احملقق الكركي: مثالً 

لإلسالم  كان شيخاً   ,مبثابة رئيس الوزراء ينيع ,والذي كان شيخاً لإلسالم يلكركابن عبد العايل امليسي ا عليّ 
هارِه وإعالنه إبظ يخ الكركيرف الشَّ ، عُ شاه طهماسبن الصفوي اليف زمان السلطا ,الدولة الصفوية يف

ا لرمبَّ ، و صوصاً فيما يرتبط أبقطاب السقيفة املشؤومة أعين سقيقة بين ساعدة، وخُ هل البيتللرباءة من أعداء أ
اجلبت  ن( نفحات الالهوت يف لع :كتابه كتابُه هذا  اذ به على قويل هذا هو هكن أن استدلّ مي من أدلِّ ما

العايل  كتاٌب معروف للمحقق علي ابن عبد  ,تنفحات الالهوت يف لعِن اجلبت والطاغو  ,والطاغوت )
تل يف ه قُ قطة من أنَّ لال شري إىل هذهِ ا فقط أُ وإمنَّ  ث عن اترخيه، ال أريد أن أحتدَّ  عليههللاِ  امليسي الكركي رمحةُ 

وللناس  ماءل، وقدم اهلدا� للعديرية جاء زائرًا أمري املؤمننيكان شيخ اإلسالم يف إيران ويف الز�رة الغ  ,جفالنَّ 
د الغدير جف بعد أن دعي إىل وليمٍة مبناسبة عينَّ مؤامرة لقتلِه فعًال قتلوه يف ال هناك، واحلكاية فيها تفصيل

، متت عملية قتلِه ة يف عيد الغديريف الطعام وقتلوه يف اليوم الثامن عشر من شهر ذي احلجّ  وضعوا السم لهُ 
وتصفيتِه اجلسدية توافق فيما بني بعض العمائم وبني بعض رجاالت الدولة من الذين كانوا ال يراتحون 

قق الكركي وال تقف عند زمانه احمل ال تقُف عنداحلكاية ذا املنصب يف منصب مشيخة اإلسالم,  يف هلوجودهِ 
 فقط.

 !!يخ فضل هللا النوري الشَّ 
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د أن ال أري، السياسية يف إيران اءيخ كاظم اخلراساين فيما يرتبط ابألجو كان موافقًا لصاحب الكفاية الشَّ 
بر�مج سياسي  هُ احب الكفاية كان ليخ كاظم اخلراساين ص، ولكن الشَّ لكاملث عن تفاصيل الوقائع ابأحتدَّ 

اد من املشروطة يعين امللكية املر ، )و بنهضة املشروطة أ ( ابحلركة املشروطة :رفتعُ  يتفيما يرتبط ابحلركة الَّ 
يخ كاظم اخلراساين  الشَّ ، ه امللكية بوجود الدستورجود هذو مشروط و ية ولكنها حمكومة أك ملينيع ,الدستورية

اظم يخ كوري يف البداية كان موافقًا للشَّ  النيخ فضل هللالشَّ  ،كة املشروطةاه احلر ه ابجتّ اعمل هبذا االجتّ ي كان
عًا لمط يسجف ليخ كاظم اخلراساين كان موجوداً يف النَّ الشَّ  !منطقي لسببٍ  وبعد ذلك اختلف معهُ  يناخلراسا

يف العاصمة  وحتديداً يران إالنوري كان موجودًا يف  يخ فضل هللابينما الشَّ  ،على تفاصيل ما يقع يف إيران
م اخلراساين اظيخ كلذلك اختلف مع الشَّ ، لتفاصيلا عالقات واسعة فكان مطلعًا على كانت لهُ و  ,طهران

القضية قضية  هذهِ و  ,م اخلرساين فتوى بتفسيقهِ اظيخ كبسبب هذا االختالف أصدر الشَّ ، احب الكفايةص
قُه فسّ ع ويُ ة فيخرج هذا الرجل أو ذاك من التشيُّ طرين أو ثالثد املراجع �يت بورقة يكتب فيها سسهلة عن

من زمان صاحب الكفاية إىل  عتُه إىل احلدِّ مسُ  قُتلت ,يخ فضل هللا النوريفهو قتل مسعة الشَّ  ويقتل مسعتُه!
اجلو الشيعي لعن ويسب يف وري يُ الن يخ فضل هللاية كان الشَّ مالثورة اإلسالاخلميين وانتصار سيِّد زمان ال

 ليه القبائح!وتنسب إ

حلقيقي ا ة احلكم بدأ اإلعالم اإليراين يكشف عن الوجهدَّ هللا عليه إىل سُ  اخلميين رمحةُ سيِّد لكن َلمَّا وصل ال
الشخصية شخصية  مان كانت هذهِ ، فعرب تلك العقود من الزّ  هللا النورييخ فضلُ وعن املوقف السليم للشَّ 

  هذا قتٌل للسمعة!ف ,هت مسعتهوّ شُ م اخلراساين ظايخ ك، بسبب فتوى الشَّ هةمشوّ 

 ، أعدموه شنقاً يف ميدان من أكربأعدموه كل بعد ذُمثَّ  وهلملفاً واعتق الفتوى بعد ذلك صنعوا لهُ  وبسبب هذهِ 
� أن نبحث عن أسباب قتله ذا أردإ ،يخ فضل هللا النوريتل الشَّ قُ و  ك يف وسط طهراناذامليادين يف طهران آن

ة هذا قتٌل ولكن وابلنتيج ،قتلوهو  ك فسقته ففتحت الباب ألعدائهاذت من املرجعية آنيت صدر توى الَّ فال هي
 .ليس بنحٍو مباشر

 ,سة الشيخيةر دامل وما جرى على ,بارينيورد مناذج عديدة ما جرى على اإلخمثل هذه احلكاية ميكنين أن أ
زا يت ارتكبت حبق املري اريني اجلرمية الَّ بخأبرز أبرز جرمية ارتكبت حبق اإل لكن ,وحكاية اإلخبارييني طويلة

جف ومراجع كربالء مراجع النَّ هبا الذين أمروا  ,بعد احلدود بشعة إىل أةٌ ميوهي جر  ،عليه اإلخباري رمحُة هللاِ 
 .تهم على قتل هذا الرجلماظمية اجتمعت كلومراجع الك

رشد إىل أُ  ين للدخول يف تفاصيلها لكنَّ ويف املدرسة الشيخية عمليات القتل لرموزهم وشخصياهتم ال أجد جماالً 
 ,) الشيخية نشأهتا وتطورها ومصادر دراستها(  :كتاب تناول تفاصيل تلك اجلرائمهذا الف، هذا الكتاب
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، هذا الكتاب كان بودي وتالحظون وضعت عالمات كان بودي أن اقرأ د حسن آل الطالقاينحممَّ سيِّد  ال
 .كنختصار يف هذه احللقة بقدر ما أمتز واالمن هذا الكتاب لكنين أحاول اإلجيا

  !!مرجٍع شيعي حبقِّ  ةُ ة الشيعيّ يت ارتكبتها املرجعيّ من أبشع اجلرائم الدموية الَّ 

 ديخ حممَّ مة الكبري اإلمام الشَّ عّال لأتليف ا ,) العنربية يف الطبقات اجلعفرية العبقاتُ ( الكتاب الذي بني يدي 
/ توزيع بيسان  ميالدي 1998 /الطبعة األوىل  /ويين ز الق ر جودتو الدكتحتقيق  / احلسني كاشف الغطاء

د يخ حممَّ ، هذا الكتاب من أتليف املرجع املعروف الشَّ )86(صفحة  لبنان / /ريوت ب للنشر والتوزيع /
 ؟ ما املراد من الطبقات اجلعفرية ,) لعنربية يف الطبقات اجلعفريةاالعبقات  ( :هنعنوا اءحسني كاشف الغط

، دهِ د حسني كاشف الغطاء وألواليخ حممَّ الشَّ  يخ جعفر كاشف الغطاء جدّ خ للشَّ يؤرِّ  با هذا الكتاملراد أنَّ 
 .ادهوأحف يخ جعفر وأوالدهُ يعين الشَّ  ،يخ جعفر كاشف الغطاءطبقات وأنسال الشَّ  ينالطبقات اجلعفرية يع

مع مريزا  ,يعين الشَّيخ جعفر ,يخالشَّ  عئقاو  ذكر: ( عنوان إليها حتت يت أشرتُ ن الطبعة الَّ م ,)86(صفحة 
أنَّ  -يخ جعفر كاشف الغطاء الشَّ  ,الشيخ جعفر؟ من هو - يخشَّ  النَّ أ: , إىل أن يقول) د اإلخباريحممَّ 

د هِّ وممُ  عر ج الشّ ستاذِه مروِّ املتأخرين تبعًا أل على مجاعة االخباريني خصوصاً الشَّيخ كان شديد التعصب 
م الواقع يت كانت تتزعّ ة الَّ ع املدرسة اإلخباريمَ األغا البهبهاين هذا هو الذي قَ  - األغا البهبهاينالشريعة 
كان شديد التعصب على مجاعة  -؟ يخ جعفر كيف كانفالشَّ ،  هلااً كانت كربالء مقرَّ و  آنذاكالشيعي 

فلماذا هذا  ؟ة الشيعةالشيعة أم من خارج دائر فهل اإلخباريون من  - االخباريني خصوصًا املتأخرين
قبل ظهور  - شري إىل االخبارينييُ  - الفرقةُ  وقد كانت هذهِ  - ؟!د على هؤالء القومتشدّ هذا الب و التعصّ 
قبل ظهور  الفرقةُ  وقد كانت هذهِ  - أستاذ جعفر كاشف الغطاء ويقصد ابألغا الوحيد البهبهاين - األغا

يعة ش ؟ اإلخباريون منملاذا - العواءو  باحر منهم هبا النُّوكثُ قد مألت األقطار واألحناء  أمرهِ  األغا وانتشار
سة األصولية من ر دملشكلون على ايُ  ,من املتمسكني حبديث أهل البيت , أهل البيتيبِّ من حمُ  ,أهل البيت

، يها عن  نفسهاألصولية أن تنفتلك حقيقة ال تستطيع املدرسة ا، روا ابلفكر الناصيب وتلك حقيقةم قد أتثَّ أ�َّ 
ع الشيعي منذ قاكم للواعون من أنَّ الفكر األصويل واملنهج األصويل هو املنهج احلة يتوقّ الكثري من الشيع

فرتة تكون بيد  يت، وأتخباريينية بيد اإلة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ أتيت فرتة تكون املؤسّ  ,أبداً ت البدا�
زت املدرسة م من قرنني من الزمان تركّ يف زماننا هذا وما تقدّ ، اآلن تكون بيد األصولينيفرتة وأتيت ، يخينيالشّ 

 .قوي يف الواقع الشيعي ولية بشكلٍ األص

ر األغا و قة قبل ظهر فال وقد كانت هذهِ  -د حسني كاشف الغطاء يخ حممَّ إىل كالم الشَّ  ,نعود إىل كالمه
 ألرض الفسادا واء وجعلوا يسعون يفباح والعُ النُّ  هبا ر منهموكثُ  وانتشار أمره قد مألت األقطار واألحناء
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 إىل طريق يدون عباد هللاوا يسعون يف األرض الفساد وحيُ لعوج - ؟!ما هو الفساد الذي سعو فيه -
بذلوا كل  اإلخباريني يعين أنَّ  - لوا جهدًا يف هدم دعائم احلق� الرشاد فلم قالضالل �كبني عن طري

دين األصولية حنن ما  - صولية يف جنبهم كالعدمم وصار دين األحىت هتدّ  - دعائم احلقّ  جهدهم يف هدمِ 
يخ كاشف ث عن الشَّ األصولية هذا الذي يتحدَّ  دين فهل ،دمَّ حمَُ  والِ  دٍ مَّ حمَُ   دين واحد هو دينُ الَّ د� إنع

ات من احلقائق والواثئق ميكنكم أن لقحلم من ادّ ق؟ ما تآخر د أم هو دينمَّ حمَُ  وآلُ  دٍ مَّ  حمَُ الغطاء هو دينُ 
 .نفسكمأب نتجوا النتيجةتوميكنكم أن تس تعودوا إليه

لبًا أشدهم أ - يخ جعفرالشَّ  ينيع - وكان شيخنا :ءيل وأ� ال أريد أن اقرأ كل شيو إىل أن يقول الكالم ط
 هللا زل رمحهُ ي فلمهم على نقض حباهلم املربمة وأحرص -ث عن اإلخبارييني يتحدَّ  -على تلك الشرذمة 

ث ما هو من الوهابية الذي يتحدّ ث ؟ هذا الذي يتحدَّ ظلمهذا الا ذا؟ ململاذا - يهم وينفيهمفنيُ يستقصيهم ف
ث يف بيان و يتحدّ هالغطاء و كاشف يخ جعفر  ث عن جده الشَّ يتحدَّ  ءاد حسني كاشف الغطيخ حممَّ الشَّ  هو

، إىل أن صار االخباريني كثرية يف  بحخباريني وقعت مذايف اإل، هذه مناقب، وفعًال وقعت مذابح كثرية مناقبهِ 
ائل يف  إىل اليوم هناك عو  ,، أتعلمون إىل اليومقتليُ  إخباري ألنه هُ ف عنه أنَّ ر عي لى نفسه أناإلخباري خياف ع

السنني  هذهِ  لِّ خبارييني أل�م ميارسون التقية عرب كُ م من اإلن عنهم أ�َّ و فكربالء من اإلخباريني جريا�م ال يعر 
هذا ال  ,هذا ال يعين أن اإلخباريني محائم سالم أبداً  سة األصولية!ر دجرام مراجع املإ ابقة بسببِ الطويلة السَّ 

ت وُسفك ضت الناس عليهمصولية فهي قد فتكت هبم وحرَّ سة األر د السطوة بيد امليعين ذلك ولكن ألنَّ 
ث عن ف الغطاء يتحدَّ شاد حسني كحممَّ  يخالشَّ  ,ثمنطق مرجع من املراجع هو الذي يتحدَّ  اذوه ,اءمد

 ىهم علرصأحو  بًا على تلك الشرذمةأشدهم أل - شيخ جعفر الينيع - وكان شيخنا - يخ جعفرجده الشَّ 
 نياريبيستقصي الشيعة اإلخ - يستقصيهم -يخ جعفر الشَّ  ينيع - هللا نقض حباهلم املربمة فلم يزل رمحهُ 

 ،) ّشف سوءتهو وكَ ف أوكشَ ( ف سوءته الشيطاُن نبعته وكشَ  طلعَ وينفيهم حىت أتقصيهم فيفنيهم يس -
 ؟رفون ما معىن سلحةأتع - كّشف سوءته ونبش حىت أظهر يف الكوِن سلحتهو  حىت أطلع الشيطان نبعته

 هي السلحة هذهِ  ، يعين الغائط السائلال الشديدالسلحة هي الغائط الذي خيرج من اإلنسان يف حالة اإلسه
خباري رمحة شيعي هو املريزا اإل مرجعاألوصاف لِ  ؟ هذهِ مناف لِ وصاأل هذهِ  - حىت أطلع الشيطان نبعته -
 من ن العاملَ لحته فتعفّ كون سِ لحىت أظهر يف ا  نبعته وكّشف سوءته ونبشيطانُ لشَّ ا حىت أطلع - عليه هللا
ب على ؤلِّ ب ويُ ؤنِّ ، ويُ ارجّ ات الكفرة الفُ ِمس لماء األبرار بسماتِه بث أقواله فجعل يرمي العُ أفعاله وخُ  نتِ نَ 

 !!..  للديناجملتهدين عداوةً 
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 لدَ جس وُ ا الرِّ ذه سبب تلك العداوة أنَّ و ء: ف الغطااشد حسني كيخ حممَّ يف كالمه الشَّ  د ذلك يستمرّ بع
 من ثقافةٍ  من علمٍ  هُ لحّصل ما حّصل يعين ما � - األقطار يف اهلند ونشأ هبا وحّصل ما حّصل وهو بتلكَ 

 مذهب قدمائهم الفالسفة املنكرين للمعاد اجلاحدين لربِّ  ىأغلب أهل اهلند عل نَّ ومن املعلوم أ -
ضمر ويُ  لسانهِ ظهر اإلسالم بكان يُ و  ، وسلك بذلك املسلكريقةالط على تلكَ  فنشأ الرجلُ  ,العباد

دعوة الرجل كانت  ،الرجل موجودة كتب،  وفر ع، اتريخ الرجل مها أكاذيبلُّ كُ   هذهِ  وهللاِ  - الكفر جبنانه
 ،مٍن بعيدنذ ز تل مُ خباري قُ واملريزا اإلزا اإلخباري، املري به هذا كل الذي طالب  ،بيتيث أهل للدك حبللتمسُّ 

 الحظوا شدة العداء واحلقد رغم مرور زمن بعيد ,يدميال 1954سنة  ؟ تويفيخ كاشف الغطاء مىت تويفالشَّ 
 ،هناك مراجع جمرمون !اجملرمةة الشيعيّ ة يعا اإلخباري ظلمًا أبوامر من املرجًا على قتل املريز وطويل جدَّ 

 اجع اجملرمني مراجع جمرمون قتلة!الء املر ؤ ث عن هسنتحدّ 

 ما استطاع، ما هُ خباري ولكنَّ تل املريزا اإلقي جهدِه ألجل أن لَّ فر كاشف الغطاء قد بذل كُ يخ جعالشَّ 
 :استطاع لسببني

حىت الشيخ جعفر كانت ، و وثيقة ابلشاه القاجاري يف إيران عالقة خباري كانت لهُ اإلاملريزا  :لالسبب األوَّ 
لذلك  ,اً رَّ الوضع مستقيخ موسى مل يكن العراق كان مستقراً ليس كما يف زمان ولدِه الشَّ  ، والوضع يف عالقةلهُ 

، ويف بغداد حتديداً يف العراق  اخل السلطة احلاكمةكان هناك خالف د،  يقتل املريزا اإلخباري استطاع أن
يخ موسى كاشف شَّ الولذلك صار  ,ت األوضاع فوضىالعثمانية فكان ةة الدولك حتت سلطوكان العراق آنذا

 . احلكايةيتوقتل املريزا اإلخباري وستأجترأ وجاء إىل بغداد و الغطاء بطًال 

لقة أن أوجز احل هذهِ يف  أ� أردتُ  ,أ كل شيءكم أن تراجعوها ال أستطيع أن اقر هناك تفاصيل كثرية ميكن
لواعي ال ا مة حىت تكون الصورة واضحة لدى الشيعيدِّ ق املتينلية تتعاضد مع املعامالكالم وأن آيت أبمثلة ع

 .املستثولر أو شأن يل ابلصنمي وال شأن يل بذلك املستحمَ 

 ؟يخ جعفرشَّ ليخ كاشف الغطاء عن أبناء وأحفاد اث الشَّ ماذا يتحدَّ 

من الطائفة اجلعفرية يعين من  - يف الطبقة الثانية من الطائفة اجلعفرية :الباب الثاين :)181(حة يف صف
 هو يشتمل علىو  - ام الصادقمجلعفرية نسبة إىل اإلا ث عنيدأوالد جعفر كاشف الغطاء ليس احل جمموعة

ور النُّ  ,راملطهّ  الطاهرُ  ,والكربيت األمحر ,األكرب االكسريُ  :هلموأوّ  ,بعة الزاكيةالنّ  لطبقة الثانية من هذهِ ا
إمام  ,لعصرا هر ووحيد الدَّ فريدُ  ,األكرب اإلمامُ  ,ة اإلسالميةورئيس امللَّ  ,الطائفة اجلعفرية عميدُ  ,األزهر
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يخ شَّ ال اذه - لعاليةا الزاكية وأعلى لديه درجاته س هللا روحهُ جعفر قدّ  موسى ابنُ  ,ةمَّ ئِ الفقهاء وفقيه األَ 
 . أوصافهُ ، هذهِ االخباري از ى هو اجملرم الذي قتل املري موس

إذا   - األمحر والكربيتُ  ,األكرب كسريُ اال  :هلموأوَّ  :د حسني كاشف الغطاءيخ حممَّ أقرأ عليكم ماذا قال الشَّ 
 مات والدماء تتدفُق منو  بل خير خريرًا من دبرهِ  يسيلُ  يخ موسى والدمُ كان اكسريًا أكرب فلماذا تويف الشَّ 

الطاهر  ,األمحر والكربيتُ  ,األكرب كسريُ اال  :هلموأوَّ  –! الة؟فلماذا مل يستطع أن يعاجل هذه احل دبره؟
 والكربيتُ  ,األكرب كسريُ اال  -! ؟ ز�رةذه الهب اآلن مننيؤ ري أزور أمري املأ� ال أد -النور األزهر  ,راملطهّ 

 ,األكرب اإلمامُ  ,ةة اإلسالميرئيس امللَّ و  ,ةياجلعفر   الطائفةعميدُ  ,النور األزهر ,الطاهُر املطّهر ,األمحر
أعلى و  س هللا روحه الزاكيةدّ موسى ابن جعفر ق ,إماُم الفقهاء وفقيه األئِمَّة ,فريد الدهر ووحيد العصر

 )181(صفحة ، شيء لَّ طيع أن اقرأ كُ تسأ� ما أ ,هلراءا اذوطبعًا يستمر يف ه -  درجاته العاليةلديهِ 
  .راءهذا اهلتتابعوا  إبمكانكم أن

، وما ذلك بغريٍب من خبارييقتل املريزا اإل يخ جعفر كاشف الغطاء حاول وبذل أقصى جهدِه يف أنالشَّ 
خباري بسبِب ، املريزا اإلاحلسد يقلب املوازين ،يخ جعفر أو من سرية مراجعنا احلسد احلسد احلسدالشَّ 

ث عن أكاذيب آل كاشف ن أحتدَّ ، أ� ال أريد أالواسعة وبسبب صفاء نفسهِ  العالية وبسبب ثقافتهِ  أخالقهِ 
ة الشيعيّ ة قها املرجعيّ لفِّ يت تُ الَّ  تخباري وعن الدعا�يف هذا الكتاب خبصوص املريزا اإل دةو الغطاء املوج

املرجعية  مون أنَّ أتعل ،حىت وحىت بعد قتلهِ و  ث عن زمانهأحتدّ  ,خباريجف خبصوص املريزا اإللنَّ ا صولية يفاألُ 
 ,هنيّ لِ استلبوا حُ  ,هنليّ حُ عائلته واستلبوا و  عت نساءهخباري تتبّ جف أوًال بعد أن قتلت املريزا اإليف النَّ 

ت يف ن استقرّ ا إىل أهة على وجهلالعائ، ففرت خباريصغريًا للمريزا اإل، وطاردوا ولدًا عن ذلك مكسأحدث
، فروا على ى سوق الشيوخ يف جنوب العراق، كانت منطقة �ئيةن قر م منطقة �ئية يف ذلك الوقت يف قريةٍ 

 خباري كانت لهُ  املريزا اإللُّ ذلك حسداً ألنَّ كُ   األهوار خوفًا من املرجعية! من مرجعية النجف،وجوههم عرب 
عالقة ًال يف أن تكون هلم جف كانوا يقتلون أنفسهم قتلنّ ا راجعمجف لماء النّ وعُ  ,منزلة عند الشاه اإليراين

لكبار ء اايت كان العلمات الَّ بلكم املخاط أن اقرأ ينأ� إبمكا !ك املخاطباتاه إيران والدليل على ذلشحسنة ب
 .وأبي أسلوب اطبون شاهات إيران أبي طريقةخيُ 

،  ًا ابلكاد يستطيع أن يقرأ ويكتبميّ ، كان رجًال أُ القاجاري كان رجًال عدمي الثقافةه اش والسلطان فتح عليّ 
من  ,جهها مراجع الشيعة من املدرسة اإلخباريةيت يو ن رجًال جاهًال ولكن حني نقرأ الرسائل واخلطاابت الَّ كا
طب يصفونه خُ و  بيا�ت ,يخ جعفرسة األصولية نفس الشَّ ر دمن امل ,يخ االحسائيسة الشيخية نفس الشَّ ر دامل

نعم هناك أوصاف  ,هناك أوصاف أعلىإذا كانت ، ة أو أعلى منهاجَّ ا هي أوصاف اإلمام احلُ أبوصاف إمَّ 



17 

 

سب ولكن حب ةجَّ  ال توجد أوصاف أعلى من أوصاف اإلمام احلُ ، وإالَّ األصولية أعلى حبسب ثقافة املدرسة
ينسى   هُ عليه ينسى وكيف أنَّ  وسالمهُ  هللاِ  ف أن اإلمام املعصوم صلواتُ يك علينا  ومرَّ  ,سة األصوليةر دثقافة امل

 .يت مرتلتفاصيل األخرى الَّ إىل سائر افاتِه تصرّ كثرياً من مُ 

؟ أهداه إىل جعفر وأهداه ملن يخفه الشَّ ألّ  ,) اءكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّ   ( هذا الكتاب هو
هذا هو اجلزء األول حتقيق مكتب  ,ولهذا هو اجلزء األ ,مة، يف املقدِّ شاه القاجاري السلطان فتح عليّ 

ث النوري يف فضل ق ينقل شيئًا من كالم احملدِّ مة احملقِّ ، يف املقدِّ الرضوي عالم اإلسالمي فرع خراساناإل
 ؟النوري عن شيخ جعفر كاشف الغطاء ثماذا يقول احملدِّ  ,يخ جعفرالشَّ 

ر عن دركها العقول يت تقصُ وهو من آ�ت هللا العجيبة الَّ  - يخ جعفرالشَّ  - وهو من آ�ت هللا العجيبة( 
! ؟ةعليكم هذه كرام ابهلل كثريًا!  كلُ كان �  هُ ته أنَّ اامر ك  , من مجلةويعدد من كراماته -وعن وصفها األلسن 

 امُ طع ,طعام اجلشب -  اجلشبهللا ما كان �كل إالَّ  كله وإن كان رمحهُ هر من كثرة أومع ما اشتُ  -
 ا�كل كثرياً فإذ كانإذا كان من الطعام اجلشب   عليكم ، فبا هللالطعام املتواضع، اجلشب يعين الطعام اخلشن

استحمار أو ليس  !! هذاهل هذه كرامة ؟!صنعيوضعت أمامه مائدة فيها صنوف الطعام الطيب ماذا 
 !؟..، ماذا تقولون أنتم ابستحمار خربو�

ومع ما  : إىل أن يقول - عن دركها العقول وعن وصفها األلسن ريت تقصو من آ�ت هللا العجيبة الَّ وه
ورثه امللل اخلشن فال تُ   اجلشب وال يلبس إالَّ �كل إالَّ  هللا ما كان إن كان رمحهُ و  كلههر من كثرة أشتُ ا
كان �كل كثرياً من الطعام (   :يعين الكرامة هي هنا - والسهر �بةواإل عا كان عليه من التضرُّ الكسل عمَّ و 

ضية راجعة الكم انتم كرامة هاي قكرامة ليست    ، ما أدري هذهِ )اجلشب ولكن ال يصبه امللل والكسل 
 .سبوها أ� ما يل شغل هبذه القضيةلون تردون حتسبوها حاش

يف  )208(صفحة  / ة البيضاءدار احملج /يخ مالك وهيب ترمجة الشَّ  / ينللمريزا التنكاب /ص العلماء يف قص
اقرأ هذا  ),208(، صفحة )31(كتاب رقم هذا الطويلة يف  وهي ترمجة ,يخ جعفر كاشف الغطاءترمجة الشَّ 

اجلماعة وجيمع املال بذيل  جيول بني صفوف أن -شيخ جعفر  الينيع - يخوكانت عادة الشَّ  :املقطع
م قيّ ار ويكون ضيفًا عليهم يُ جملس جتُ  جاء إىل وكان إذا ,ء ويعطيهم املالار  للفقمن دراهم ود�نري عبائته

السفرة هي لصاحب البيت ولكن هكذا كان يفعل  - ها لصاحب البيتيعالسفرة ويب األطعمة بعد مدّ 
 ,أعطين قيمة الوليمة :م الوليمة ويقول لهقيّ يخ جعفر حينما يدعى إىل وليمة مينع الناس من األكل يُ الشَّ 

إذا كان ، يمة فتكاً لك ابلو سيفت و�كل هو وقطعاً  ,كلوا� اس أنة الوليمة بعد ذلك �ذن للنَّ يمفيأخذ ق
يخ ثر�ء وقد دعوا إليها الشَّ يف بيوت األ من الطعام اجلشب �كل الكثري فما ابلك بوليمةٍ يخ جعفر �كل الشَّ 
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 ,إىل بيتك و شخصاً  أنت تدعينيع هذا؟ هذا شنو من بالأ� ما أدري  ،مةجعفر سينقلون إليه أطايب األطع
ا ذ، هدفع املاليُ  ىل أنإقيمة الطعام ومينع الناس من األكل  حيكم عليك أن تدفع لهُ  ,ام والوليمةالطع يئ لهُ هتُ 

 !؟ ماتاكر   ! هذهِ ؟! ماذا تقولون أنتم ؟حمارتساستحمار أو ليس اب

 ويبيعها لصاحب البيتة ر  السفم األطعمة بعد مدِّ قيّ ار ويكون ضيفًا عليهم يُ س جتُّ لوكان إذا جاء إىل جم
ويبيعها لصاحب البيت و�خذ  - ما أدري أ� ؟شرعي بيع بيعٌ الهذا  ، ال ميلكهُ  شيئاً  عُ ييبهو  - و�خذ
إىل أن كان ضيفًا يف مكان وكانت قيمة الطعام تساوي ثالثني  ،ر بتناول الغداءو ض �ذن للحمثَُّ  ,العوض
أخذ و  توما�ً  نيمة الطعام تساوي ثالثوكانت قي - ثالثون تومان يف ذلك الزمان مبلغ هائل هائل - تومان
 إنَّ  :قال صاحب البيتو  بقي تومان واحدو  - تومان 29استلم  ينتومان واحد يع - وبقي توماناملال 

 دالتومان بع أخذفلم يرضى الشيخ حىت  ,باقياء أدفع التومان الهألكل يربد فكلوا اآلن وبعد االنتا
  هذهِ  ,حاللى أي ع - على الفقراء ذي كان �خذهُ ، وكان يصرف ذلك البتناول الطعام للناس ذلك أذن
مينع الناس من أكل  ,الناس جالس، األكل  ؟!حىت لو كان يصرفها على الفقراء هي هذه كراماتكرامات؟ 

والرجل صاحب  ،اً واملبلغ هائل ثالثون تومان مبلغ كبري جدَّ  ,الوليمة تكاد تفسد ,واألكل يكاد يربد ,الطعام
، فلم يقبل حىت وبعد الوليمة أ� أعطي التومانعشرين تومان بقي تومان واحد وقال كلوا الوليمة دفع تسعة و 

و �كل كثريًا مثلما بني لنا هتمًا وفتك هبا, فلسفرة حا بعد ذلك هجم علىو  ووضعه يف جيبه خذ التومانأ
، ألموال ويعطيها للفقراءا هذه وكان جيمع ,عليه هللاِ  يخ جعفر كاشف الغطاء رمحةُ ي كرامات الشَّ ر و ث الندِّ احمل

 .قعد وكسر والليايل بعاداعود 

هي  ,ء )اد عدو العلمكشف الغطاء عن معايب مريزا حممَّ ( :يت أن اقرأ عليكم من رسالة عنوا�اكان يف نيّ 
كشف الغطاء عن   (هناك  ،) الغطاء كشفُ (   :ذا العنوانيخ جعفر عنده كتاابن هبفالشَّ  ,يخ جعفرأيضاً للشَّ 
خباري, اإل املريزا ,) د عدو العلماءكشف الغطاء عن معايب مريزا حممَّ   ( وهناك ,) الشريعة الغراء مبهمات

يب اكشف الغطاء عن مع(   :أحد الرسالتني هذا عنوان ن رسالتان,هاات صغري, لديه رسالتان والرسالة كتابٌ 
  ).مريزا حمّمد عدو العلماء 

 ,لقلي قبل إليها شرت أيتهو اجلزء الرابع حبسب الطبعة الَّ  وهذا)  ءاكشف الغط(  م من كتاب كاقرأ علي
؟ جيوز له ملن  - جيوز له هُ أنَّ  - من هذه األحكام - ومنها: دات املاليةابفيما يرتبط ابلع )135(صفحة 
 ىوز له أن جيربهم علجي - حلقوق الشرعيةا نعيما - مانعي احلقوق ه جيوز له جربُ أنَّ  -للفقيه  ,للمجتهد

شيء طبيعي الذي يفرض  - إبعانة ظامل يتوصل إىل أخذها - وإذا امتنعوا - عومع االمتنا  دفع احلقوق
 ا حىتطعامهم وأن ال يسمح هلم أن �كلو  اس أن يبيع عليهملنّ ا الذي يفرض على، عيوايعلى الناس أن يب
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ال و  صل شرعيتصرف له أ، ال ذلك الشيء طبيعي يصدر لنا هذه الفتاوى ،يعطوه قيمة الطعام وهي وليمة
بع املراجع إذا ما نت ؟اهلراءذا ه املراجع يف بعهل نتّ  ملراجع!ا تبعواويقولون لنا ا صرف له أصل شرعي!تهذا ال

  د.مَّ ل حمَُ ساروا بسرية آ

عن إمامنا  :مثالً آتيكم ببعض هذه الروا�ت !!يعيشت ال تطرح يف اجلو الروا�هذه الت �روا تعلمون عند�أ
ن بِه مِ لْ ن قَـ اٍء مِ فَ صَ بِ ن هللا وَ وٍر مِ نُ يء بِ ضِ تَ سْ  يَ ىتَّ ام حَ رَ الٍل أو حَ  حَ  ِيف فِيت يُ  نٍد أَ حَ لُّ ِأل  حيَ َال  : (الصادق

ص يف اجلو وال أي شخأنتم  وال �أال و  وهللا وال واحد؟ صفةذه الزون هبن يتميّ و ملراجع املوجودا, ) نهِ طِ ابَ 
َال َحيلُّ ِألَحٍد َأن يُفِيت (  ,، لو كان لبان، أقول هذا عن خربة وعن جتربةهذه األوصافالشيعي تنطبق عليه 

عاين هذه امل ,) َوِبَصَفاٍء ِمن اَبِطنِه ِمن قـَْلبهِ  -بنوٍر من ربِّه  -ِيف َحالٍل أو َحَرام َحىتَّ َيْسَتِضيء بُِنوٍر ِمن هللا
 ؟موجودة على أرض الواقع

 هآلِ يه وَ لَ عَ  ى هللاُ لَّ ٍد صَ مَّ حمَُ  ِيبِّ ة النَّ سريَ اس بِ ه النَّ بَ شْ ون أَ كُ  يَ ىتَّ رام حَ حَ ٍل وَ َال  حَ  ِيف ِيت فْ  أن يُـ دٍ حَ ِألَ  لُّ حيَِ  َال ( 
ابقون كانوا يذكرو�ا يف  لسَّ ا ءاوا�ت ابملناسبة العلمالرِّ  وهذهِ  ,روا�ت هذهِ  ،املعاين موجودة هذهِ  ,) هيّ صِ وَ وَ 

 .وا�تيف كتبنا يف كتبنا القدمية موجودة هذه الرِّ  موجودة، هذه الروا�ت آلن ال وجود هلا بح، اكتبهم

اع يتوصل إىل المتنا معو  قو جرب مانعي احلق جيوز لهُ  هُ ومنها أنَّ  :طبق عليها هذه املعاينهل هذه السرية تن
حلقوق ا م صدام كي جيرب الشيعي كي �خذ منهيعين يذهب إىل مثًال األمن أ�َّ  - نة ظاملاعأخذها إب
 الشرعية.

شاشات وعرب ال فمي وعلى أ� أقوهلا مبلءو  ,ن تعرفوها � شباب الشيعةة البد أة مهمَّ يّ وابملناسبة هناك قض
 لعلماءا واأقوهلا لكم مبلء الفم وحتدّ ، ظلمة ال يسمعين أحدال أحتدث يف زاوية مُ  ينإنَّ  ,األقمار الصناعية

 تو� بروايةٍ � أن ,ن �تو� برواية واحدةة أالرمسيّ ة ة الشيعيّ الدينيّ سة ملؤسّ ا واوحتدّ  واملراجع وأصحاب العمائم
ما  اً من أنَّ حقَّ : واحدة تقول و� بروايةٍ �ت ن، أاصيبت علم الرجال النّ ار واحدة ولو كانت ضعيفة حبسب قذا

، رجل الدينة تدفع إىل أن الصدقات املستحبّ  :مثالً  ،أصناف األمواليف أيِّ صنف من  ,�َّ كانالدين ألرجل 
ع مقصودي تدفع فدت ,الدين الصدقات تدفع إىل رجال احدة أنَّ و  ةايند� وال رو ، ما عروايةوهللا ما عند� وال 

أن يدفع الصدقة له  ينيع ,دق أحد على رجل الدينصيت كن أنمي وإالَّ  ,ف فيهاإىل رجال الدين للتصرُّ 
ما للفقراء  جهةإىل  ها مثالً دفعها دافع يتالتصرف يف الصدقات الَّ ث عن دَّ ، هذا شيء أ� أحتحلاجتهِ  شخصياً 

  أ�ًَّ  الدين لاة تعطى لرجصدقات املستحبّ  المن أنَّ  :ة تقولايال رو و  د�نما ع ،ذي عنونهللمحتاجني للعنوان ال
قول من أنَّ ت توكم برواية� أنة الدينيّ وا املؤسسة ، وأنتم حتدّ ية مرجع أو غري مرجعمسة تكانوا حتت أيَّ 
 .فوا فيهارّ اجع كي يتصفع إىل املر دتُ  ستحبةالصدقات امل
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ما  يت ليست موقوفة لشخصٍ األوقاف الَّ  ,أبنَّ النذور مثًال واألوقاف :تقول ،ما عند�، ثًال عند� روايةأو م
ة أو املساعدات أو ة الشيعبذل لعامّ يت تُ و اهلدا� الَّ من أن األوقاف أو النذور أ ,العامةاألوقاف  ,من املراجع

 وال رواية أصًال! ال روايةما عند� و وهللا  ,م ملرجع الدينسلَّ تُ  ن هذهِ من أت العامة لعامة الشيعة اإلعا�

م سلَّ زكاة تُ لأموال ا من أنَّ  , ما عند� وال رواية,م إىل املرجعسلَّ من أنَّ األمخاس تُ  :ت مثًال تقولد� روا�أو عن
، فدية الصيام املرجع وهللا ما عند� وال روايةم إىل سلَّ الكفارات تُ  ، من أنَّ وهللا وال روايةملرجع ما عند� ا إىل

 لاألوان األموال الدينية أو األمو  أي لون من ،وال رواية ملرجع وهللا ما عند�ا م إىلسلَّ ا تُ أو فدية التأخري من أ�َّ 
وما عند�  ,الدين لام إىل رجلّ ستُ  اجع أوم إىل املر سلّ تُ موال األ هذهِ الشرعية ما عند� وال رواية واحدة تقول 

 أصناف هذهِ  لِّ األموال بكُ  ف هبذهِ الوالية يف التصرُّ  احلق ولهُ  جل الدين لهُ  ر من أنَّ  :قولت ة واحدةايوال رو 
 هِ شري إىل هذة تُ ايبرو أن أتتيين ة ة الرمسيّ الشيعيّ ة يّ نالدي سةى املؤسّ أ� أحتدّ و  !ةايال رو و ما عند�  وهللاِ  ,موالاأل

 !!عند� ، ما موجود ما موجودة ,املعاين

وإذا   ,هي احلقيقة هذهِ ، ألوان االستحمار ليس أكثر من ذلكلون من  اذاس هضع يف رؤوس النَّ هذا الذي وُ 
ال ، عانداً مُ  وهللا لستُ  ,عانداً أ� لست مُ  ,ين لست معانداً أعود ألنَّ س كان كالمي ليس صائبًا أرشدوين وأ�

ت وأحاديث عن أهل هم روا�د، إذا كان عنةة الرمسيّ ة الشيعيّ الدينيّ سة عاند املؤسّ بيت وال أُ لعاند منهج أهل اأُ 
ت الروا� أين هذهِ ت، هذه الروا� يَّ لَ عَ  ع فلرمبا خفيتمتشرّ  ينعي أبنَّ وأدّ  ي، أ� شيعأقبل هبا أ� ت وهللابيلا

 ينيو ز لفالت لبثّ ا زيله منكالم سأُ هذا ال ذٍ وحينئ ,أ� أقبلهاو  إىل املصادر ,رشدوين إىل الكتبأ ؟أين هذه األدلة
ا ذنت جاهًال يف هأخطأت كُ  ينكان سأعتذر وأقول من أنَّ هذا امليف نفس و  ,ولن يكون على االنرتنت

ة ينيّ صنفًا من أصناف األموال الد من أنَّ  :رواية واحدة تقول ين، أعطو  يل األمر خالف ذلكع وتبّني و ضاملو 
من  الدين ابتدءاً  الج، أي صنف من أصناف ر ا إىل رجال الدينسلمهن نُ ة أمرو� أبمَّ األئِ  ،األموال الشرعية

ن أب تقول ةايحبسب علمي ما عند� وال رو   ما عند� وال رواية�ما عند وهللا ,املرجع وانتهاء أبي صنف آخر
ا عند� وال وم ,د الواجب أو كانت يف احلد املندوباحل يف إن كانت ّيةناألموال الدي لون من ألوان م أيَّ سلِّ نُ 

  نعم إذا، الدينيةلرجل الدين احلق يف التصرف ابألموال تقول إن  مالهم السعلي تيلبأهل ااية واحدة عن رو 
الدين  لماءعشرعية فيوكل أمر صرفها إىل عامل من لأن يصرف األموال ا يف نفسهِ  كفاءةً   جيدُ  الكان الشيعي 

 إذا ,حىت من عامة املؤمنني أو ،دهُ ذي يقللَّ ا رجعملا أو غري هُ دقلِّ رجع الذي يُ لنظر هل هو املا بغضّ  ,بهق يث
هذا املرجع  داً من أنَّ تأكِّ كون مُ ي ولكن بشرط أن احلالة جيوز لهُ  يف هذهِ  ,صحيحاً  تصرفاً  فيتصر  هُ وثق به وأنَّ 

 وكالؤه أصهارهُ  ع أوالدهُ جر املذا شبهة من أن ه هناك كانتا إذا  أمَّ  ،تصرفاً صحيحاً  فؤمن سيتصر هذا املأو 
حماسب  ,ال جيوز، رجعهذا املإىل  لشرعيةال او مم فلساً واحداً من األسلِّ يُ  ن للشيعي أال جيوزُ  يعبثون ابألموال

 ئوٌل عنالشيعي مس !فكرٌة شيطانية هذهِ  ,) ا برقبة عامل واطلع منها سامل( حطه :، هذه الفكرةهو حماسب
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ف فيها ابلشكل الصحيح تصرَّ ي يت جيب عليه أنألمول الشرعية الَّ ا عن لٌ مسئو  ,مسئوٌل عن صالتهِ  ,دينهِ 
يبحث عن ، ماً عمَّ رة أن يكون مُ و ر لضناسب ليس ابيبحث عن الشخص امل كلًا عن ذر ان قاصك، إن  بنفسه

أقوله وإذا يرفضونه  كالم أ�ال هذا ،للمرجعية ؤسسة اتبعةً امل هذهِ ون تك رة أنو ر ، ليس ابلضمناسبة مؤسسةٍ 
لية الشرعية على نفس الشيعي و ، املسئبطل كالمي هذاومن حديث العرتة يُ  با شرعية من الكتةٍ أبدلَّ  ينفليأتو 

ل يتصرف هبا بشكل يكموال مثالً الو األ هذهِ  شبهة يف أنَّ  هناك عطي أمواله للمرجع إذا كانتيُ  أن وال جيوز لهُ 
 وهو وهللا ال جيوز لهُ  ال جيوز لهُ ،  سيءفون هبا بشكلٍ ر صيتاملرجع  أبناء املرجع أو أصهار سيء أو أنَّ 

ت العبادا،  الشيعييُنفذها نفسُ  نشرتط فيها أدات املالية يُ ابوالع ,عبادات مالية ، األموال الدينية هذهِ حماسب
ان ف إبتيكلّ ؟ مثلما هو مُ صيامه إىل أحد كلُ و يُ  ؟ىل أحدإ صالتهُ  كلُ فهل الشيعي يُو  ,املالية كالصالة كالصيام

 .ه الشرعية بنفسهف أموالبصر  فٌ كلَّ ن صيامه هو مُ  إبتيافٌ كلَّ صالته هو مُ 

، قد يكون صديقًا من كون مرجعاً ي ورة أنر أخرى وليس ابلض ذا مل يكن قادرًا األمر ينتقل إىل جهةٍ إنعم 
للمراجع عطي وتُ  ا أن تؤخذ األموال، أمَّ صحيح بشكلٍ تصرف هبا ي األصدقاء من الذين يثق هبم ويستطيع أن

ها برقبة عامل ( حط :عدةا أو ليس صحيحًا اعتماداً على قصرف سيكون صحيحاً والشيعي ال يعلم هل أن ال
ىل إ، هذا مثل الذي يقوم ملالية ابطلةعبادة اال هذهِ ، دة املالية ابطلة ابطلة ابطلةابالع هذهِ  ,)واطلع منها سامل 

صلى من دون وضوء،  ،ابطلة ، صالتهُ مثًال صلى خالف القبلة، كن قد جاء بشروط الصالةي صالتِه ومل
، العبادات املالية انني الصالةو قمل �يت ب ,لواجباتاب يت� مل ,مل �يت ابألركان ,ط�يت ابلشرو  ، ملصالته ابطلة

األموال ستصرف  هذهِ  ف أنَّ ر عكذا من دون أن يلقيها ها أن يُ أمَّ  ،هبا يت� أن، جيب على الشيعي واننيهلا ق
ولذا أ� أقول ، املالية قت منه العبادةكون قد حتقَّ ي نوضع أمواله هكذا من دون أوهللا قد ف يحح صبشكلٍ 

ب الصنمي وال ال أخاط ,الواعي شيعيلا خطايب مع نَّ إ :احلقائق ومن البداية قلت ألبنائي وبناتين هذهِ 
 ,ألحاديث، طالبوهم ابلروا�ت واشيعي الواعي، أخاطب التثول ال شأن يل هبؤالءسأخاطب املستحمر وامل

 لدين لهُ ان عامل ومن أ رجعيت تقول من أن املت الَّ أين هي الروا� ،تروا�يث والدديننا دين اآل�ت واألحا
ة مَّ لية عن األئِ واضحة وجو  ا�ت صرحيةو أعطو� ر  روا�ت؟!هذه الأين الدينية ف يف األموال تصرّ ي احلق أن

كنتم   أنتم إذا، قد يرقعون لكم يف الكالم ترقيعاً  :� أقول لكمأ ,تد روا�ما توج ,تما توجد روا�، املعصومني
 درجة من الوعي ىإذا كنتم علالعلوي،  من الوعي على درجةٍ  ولكن إذا كنتم ,كمنتصدقون ابلرتقيع هذا شأ

ن نصوص مثلما أ� أسأل ع ،الرتقيع ال قيمة لهُ  ،من الرتقيعفعليكم أن تسخروا ة عالية احلسيين على درج
 .صرحية وواضحة تبروا� مكمثلما أحدث ,آتيكم بنصوص

مانعي  جربُ  جيوز لهُ  هُ ومنها أنَّ  -فقه االستحماري هذا الهو  !ستحماريهذا الفقه اال - جيوز هُ ومنها أنَّ 
ل شكِّ جذور تُ  أال تالحظون هذهِ  -و مبعونة اجلند ل إىل أخذها إبعانة ظامل أع يتوصّ ا احلقوق ومع االمتن
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ل ذوقاً يف العنف شكِّ تُ  ,ل ذوقاً إجرامياشكِّ جذور تُ  هذهِ  خباري؟!ياً ولذلك سعى يف قتل املريزا اإلذوقاً إجرام
هؤالء كتب وّجمد ال هذهِ ّجمد  :يقولون يل ، ُمثَّ بظامل كي �خذ األموال من الشيعييستعني  ,ظلموال والدكتاتورية

  كرامات ..!!ويقولون هذهِ  تالماء ويستحمروننا بسخافاملراجع وّجمد هؤالء العُ 

عقائدي يف عالقة مراجعنا مع  هناك خللٌ ، شكلتان وقلت هناك م لذا أعود مثلما بدأت يف بداية الرب�مج
، وأ� , بنحو ضعيفيدبنحو شد ,حمار من قبلهم للشيعة بشكٍل وآبخروهناك ظاهرة است !دمَّ حمَُ  آلِ  و دٍ مَّ حمَُ 

 .قائق تعضد كالمي بشكل واضٍح وجلياحل هذهِ صور و ال هذهِ اللقطات و  هذهِ  أعتقد أنَّ 

د حسني كاشف يخ حممَّ للمرجع الكبري الشَّ ) العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ( اب أعود بكم إىل كت
يخ الشَّ  - يخ موسىفتوى الشَّ ( : عنوان) حتت 185(صفحة أجداده, و  ثنا عن اتريخ آابئهدِّ هو حيُ و  الغطاء

ة مرت األلقاب العظيمة والكبري  يذهذا الف الغطاء شايخ جعفر كيخ موسى ابن الشَّ موسى هو الشَّ 
وكان هو املرجع  - ا موسى ابن جعفروأمَّ  :) خباريملريزا اإليخ موسى يف قتل افتوى الشَّ  -خبصوصِه 

الر�ض بل هو د اجملاهد من آل صاحب حممَّ  ,كان من مراجع كربالءو  - هدد اجملاوحممَّ  -جف األعلى يف النَّ 
لر�ض ابن ا بابن صاحد اجملاهد حممَّ ء و اشف الغطسى ابن جعفر ابن جعفر كامو  ,ابن صاحب الر�ض

املرجع يف   - جملاهدا دوحممَّ  -جف ع األعلى يف النَّ جاملر  - ا موسى ابن جعفرمَّ وأ -علي الطباطبائي سيِّد 
فبقي كلٌّ منهما يسعى يف هتيئة أسباب قتل  -يخ موسى كاشف العطاء على وفاق مع الشَّ  وكان كربالء

 - لذي كان قاطنًا يف الكاظميةا باريخد اإلحممَّ ي املريزا يعشاملرجع ال ؟من هو العدو -اهد عدوه وجي
جملاهد رتبوها ا ديعين حممَّ  - يخ حاصلهُ صورة استفتاء من الشَّ  - جملاهدا دحممَّ سيِّد ال - سيِّدفكتب ال

الغطاء يف كاشف يخ موسى  شَّ الاجملاهد مرجع يف كربالء كتب استفتاًء يستفيت حممَّد سيِّد الف !بيناهتم يعين
 !!ة هللا على خلقهجَّ حُ  يخ موسى هوالشَّ  ينيع - ة هللا على خلقهجَّ ما رأي حُ  -؟ ماذا كتب له، جفالنَّ 

نعرف نقاط  حننُ  ,�س عاديون؟ ما هم أوصافاأل هذهِ قون يعين هؤالء املراجع يستح، ضحك على الذقون
 يسري يف الشارع أو جالس يف من الشيعةِ  شخصٍ  لفون عن أيِّ ، ال خيت أحواهلم �س عاديونعرفُ نو  ضعفهم

، من من درس علم التاريخ، س علم الطبر د، خصوصيتهم كخصوصية من ةأيَّة خصوصي بيته ليست هلم
ة هللا على جَّ حُ  ما رأيُ  -صوصية وراء ذلك خ ةوجد أيَّ ، ال ترعيةاألحكام الش هم درسوا ,ةدرس اهلندس
ب ؤلِّ يُ  يف أرضه يف رجلٍ  نهِ على خلقِه وأمي ة هللاِ جَّ حُ  ما رأيُ  -مني هللا ز�رة أ هذهِ  - يف أرضه خلقه وأمينهِ 

 ،هِ الرجل كان لوحد ؟كيف يسعى لقتلهم  وحدهِ هو الرجل كان ل - الصاحلني ويسعى يف قتلهم ءاالعلم ىلع
ا مبَّ ، رُ طالب بهيُ  الذي كانصولية إىل منهج أهل البيت هذا سة األر دء املاعلم عو طالب برجيُ  الرجل كان

 رتطهُ ا هذا األمر اش رمبَّ دولتهِ  يف خباريني هي السائدةجيعل طريقة اإل شاه القاجاري أن طلب من فتح عليّ 
 شاه فتح عليّ ، فا لهشاه القاجاري ما و  ولكن فتح عليّ  بوعدهِ  خباري لهُ اإلاملريزا  ووفا هلا تفصيل حلادثةٍ 
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ال ي قر ازا اإلخبواملري ، نامن إير  جزأً  من قائد اجليش الروسي الذي احتلّ  القاجاري كان خائفاً جداً ومضطرابً 
ئل وجيء برأس م قال�َّ ، أمنع :فقال؟ إيران له إذا خلصتك منه هل تساعدين يف نشر املنهج االخباري يف

، اآلخرون عدوها هذا عمل ابلسحر ,خباريعدها كرامة من أنصار املريزا اإل بعض، القائد اجليش الروسي
، ال هي وتدبريه وختطيطهِ  طيط وتوصل إىل ذلك حبكمتهِ  والتخعلى التدبري قدرة كلولكن الرجل كان ميت
 وتدبري حكمة ية كانت، القض األموروأمثال هذهِ ات وال هي قضية سحر وطلسمات يقضية كرامات وغيب

ي شاه القاجاري ولكن فتح لع! فاملريزا اإلخباري وفا لفتح ، فهل من عيٍب يف ذلك؟استعان عليها ابلدعاءو 
حالوا فيما بينه  صولية يف حاشيتهسة األر دزا اإلخباري لكن أتباع امليفي للمري  علي شاه القاجاري أراد أن

من املريزا خباري فطلب فتح علي شاه القاجاري فوه من املريزا اإلوخوّ ، ا تفاصيلهفي ةيوبني ذلك والقض
بعد ي راد أنالشاه اإليراين إذا ما أعند  تعارفاً شيء كان مُ  اذ، وهة العتباتر يذهب إىل العراق لز� أناإلخباري 

لعتبات ا يذهب إىل ز�رةطلب منه أن يو  األسباب لهُ هيء ء أو شخصيًة من الشخصيات يامًا من العلمعالِ 
، أ� لعراق وذهب إىل الكاظميةا خباري وخرج إىلمر وخاف على نفسه املريزا اإل، ففهم األسة يف العراقاملقدّ 

تكتمل  كل التفاصيل ولكن بعض األحيان بعض املعلومات اضطر إىل ذكرها كي  كرهنا ال أريد أن أذ 
 .الصورة

قتلهم  الصاحلني ويسعى يف ءاالعلم  ىلعب يؤلِّ  يف أرضه يف رجلٍ  على خلقه وأمينهِ  ة هللاِ حجَّ  ما رأيُ  
هو رجل  - النفس واملال يف قتلهِ  اٍل أن يبذلَ و ومُ  حمبٍّ  لِّ كُ   ىعل جيبُ  :فوقع حتته - ؟لنور الدين اطفاءً 

 يف رجل واحد كان يسكن يف بيتٍ ، ه جيشما كان عند ,رجل واحد ما كان عنده واحد رجل واجد هو
 ,ار يف الكاظميةصمن أن وما كان لهُ ، ن وال يوجد شيء آخر وعائلة الرجلمااديف بيته ولدان وخ ,الكاظمية
ا ذأال تالحظون ه، عود إىل إيراني ق أنراعال ج منر خي أن و�ً وكان � لوحدهِ  تباع رجل واحدأ من ما كان لهُ 

 ! ار للشيعة ..؟ون واستحمقالذضحك على 

قتلهم  يسعى يفو  الصاحلني ءاالعلم ب علىؤلِّ يُ  أرضه يف رجلٍ يف  على خلقه وأمينهِ  ة هللاِ جَّ حُ  رأيُ ما 
  فال صالةقتله النفس واملال وإالَّ  يبذل يف واٍل أنومُ  بٍّ حمُ كلِّ   ىعل جيبُ  :ع حتتهفوقَّ ، لنور الدين اطفاءً 

 جهنم واجلنة مال ،أبوك جهنم لما ؟ينك يعهي جهنم ما اللي خلفو  - م له وليتبوأ من جهنم منزلهوال صيا
اريخ الترت يف هذه القضا� تكرَّ و  ,مراجع هذا هو املرجع األعلىاوى هذه فت!! أبوك انت تقسم بيها بكيفك

هو  - وأمضاه يخحكم الشَّ  - دهد اجملاحممَّ  السيِّد ينيع - سيِّدفأخذ ال -الشيعي وميكن أن تتكرر اآلن 
ر نفس قرَّ  ,مضاه أيضاً جاب شيخ موسى هو أوَلمَّا أ، الذي سأل هو ؟، لعبة أال تالحظون لعبةسأل ذيال

عبد هللا شرب كان سيِّد ال - عبد هللا شربسيِّد لا إىل أمضاه وبعثهُ و  يخحكم الشَّ سيِّد خذ الفأ -احلكم 
 - وفني هنالكر عامل ءايخ وكذلك فعل ابقي العلمباع حكم الشَّ فحكم بوجوب اتّ  -لكاظمية ا يف مرجعاً 
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يعين اتفق مراجع  - احلكم يخ أسد هللا فلما َمتَّ والشَّ  ,ب احملصولحمسن صاحسيِّد كال - لكاظميةا يف
، كان ما بني حمضاً  و حبتاً  عبد هللا شرب مل يكن أصولياً سيِّد ال ،اجع كربالء مع مراجع الكاظميةر مجف مع النَّ 

د بسبب ميوله دَّ رت شرب أن ي عبد هللاد يِّ س ولكن املصاحل ولذا شيخ موسى خاف من ,خباريةاألصولية واإل
قة كان لطيت كانت معبد هللا شرب والَّ سيِّد ة وخطب ابنة اليمالكاظ جف إىلسرعًا من النّ فجاء مُ  ,خبارينيلإل

إىل الكاظمية وخطب  سرعاً مُ  راكضاً  الشَّيخ موسى ءارجال الدين قد تزوجها وطلقها فج ابن عمها أيضاً من
عبد هللا سيِّد خباري ليضمن موقف الاإل از شرب واتفقوا على أنَّ الزواج يتم بعد قتل املري ابنة السيِّد عبد هللا 

 .شرب

كالم كله هذا ال ؟ن أنتمو ماذا تقول ؟!ت مراجعافصر تصرفات تصرفات عصاابت أو ت أال تالحظون هذهِ 
 الذين قتلوا املريزا نيلة اجملرم، أ� اقرأ من نفس سالخبارينيومل أنقل عن اإل هنا أ� مل أنقل عن الوهابيةموجود 

 ذهِ ن هبو فا يتصر م حينمنيهؤالء جمرمون أو ليسوا مبجر  !كلمةال هذهِ  َعَليَّ  كثرون سيستبعاً ، طاإلخباري
رجل كان ضاًال فهل حيل هذا ال ض أنَّ لنفرت  ,حىت لو كان ضاالً  ؟!يف الرأياختلف معهم  رجلٍ  لتيقة لقر طال

وكان  الرجل كان �بغة ,احلسد وخافوا من فكرهِ ، احلسد ،بيته يف الكاظمية؟ رجل يعيش لوحده يف ذلك هلم
أ� ف ,إلجراما اذهإىل هم إىل هذا ، احلسد هو الذي دفعاحلسد، احلسد ،، احلسدصيالً ميلك فكراً أ كانو  ذكياً 

لطبقات ا يف ةيرب نلعالعبقات ا( ب االكت راجعوا، ريخباني الذين قتلوا املريزا اإلمأقرا من كتب أحفاد نفس اجملر 
م عظَّ و : شيخ موسىلعبد هللا شرب لسيِّد قبال الث عن استيتحدَّ ), 184(هذا موجودة يف صفحة ) اجلعفرية 

ا وإمنَّ  -يجة على امرأٍة من أسرتِه ابلنت - بنته وقيل على أخته ىعل كرمه غاية اإلكرام وعقد لهُ يخ وأالشَّ 
عبد سيِّد تزوج من أسرة الي يف أن - يخ يف ذلكغب الشَّ ا رَ وإمنَّ  -ألي شيء ؟  - يخ يف ذلكرغب الشَّ 

ناك قطعًا لو كانت ه -لى قتل عدوه عالناس يف الكاظمية فيستعني هبم  قلوب لهُ  لتجلب - هللا شرب
صراع بني الوايل الذي ، كان هناك أ لكن ما كانت حكومة كانت فوضىر حكومة ما كان أي واحد منهم جي

اع طَّ قُ ص و وكان اللصو  الد فوضىانت البدة فكو خالفات موج اً الوايل الذي كان سابق ول وبنيبعتثه اسنطب
  .ت يعيثون فساداً يف البالدرق والعصاابطال

 امضوا مجيعاً و  رتبوه أحسن هيئة يعينعلى مت احلكم  )185(يف صفحة  - حسن هيئة احلكم على أا َمتَّ فلمَّ 
كم على احلُ  ا َمتَّ فلمَّ  -لى بنتِه عكاشف الغطاء يخ موسى  شرب للشَّ عبد هللا سيِّد الاتفقوا فيما بينهم وعقد و 
والعام  خلاصا نشر لدى العوام وقرئ على - تعملية االستحمار اشتغل - حسن هيئة نشر لدى العوامأ

 يخ �فذٌ حكم الشَّ  إنَّ و  -؟ ل هلميقو وماذا  - امتثالهاس إىل عبد هللا شرب يدعو النَّ سيِّد الوكان بيد رسول 
قود إىل ضالل واإلجرام يقود طبعاً الضالل ي ،ةجَّ مام احلُ اإل حىت على ينيع - !الوجود ةمن يف دائر  لِّ على كُ 

من  لِّ كُ   ىعل يخ �فذٌ كم الشَّ حُ  وإنَّ  - !خباريريزا اإلمن جرمية قتل امل جرمية أكرب ، هذهِ جرام أكرب منهإىل إ
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يخ �فذ على هللا هللا أيضًا يف دائرة الوجود - الوجود دائرةيف   ِه!ينستحمار بعاالهذا هو  ؟!يعين حكم الشَّ
، ما أ� اقرا من كتابهِ  رها أيضًا مرجع!قرِّ ويُ ا تهثبِّ ويُ اس رها مراجع بني النَّ ينشتحمارية الثقافة االس هي هذهِ 

عبد املهدي  يخصغرية وكبرية مثل ما يقول الشَّ  لِّ وا املراجع يف كُ بعتّ اوبعد ذلك يقولون للشيعة تعالوا 
 !!..ابمتياز  دخييٌة دخييٌة دخييةٌ  هذهِ  ، وهللاِ , كل شيئيةةيعاجتما ,ويةبتر  ,سياسية ,عقائدية ,فقهية :كربالئيال

 :لنا الوثيقة الدخيية اعرضوها لنارجاًء اعرضوا  •

ستعجل؟ على شنو : أنت على شنو م: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يلكمال احليدري  سيِّد ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -: توصل إطمئّنن تركبهم مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال عالمواحد ِمن األ، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
ـيد به أالغ  گـي ميـچا ميشيند يشيين ، اين مردم أالغه آقم ، يعين أالغه أقاتستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب

ه، ألنَّه ماريد أجيب ن على ثقة وكلكم تعرفونكه حركت بكنه؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش، نص عبارته، ك
 .ديخ األمساء، عرفت هاه قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال

  .عنده علم إمجايل: أحد الطلبة

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع اقع الشيعة، و : ال مو علم إمجايل هذا واقعالسيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

عبد هللا شرب بعد أن ضمن قضية سيِّد لفكان التبليغ هكذا من قبل ا ),185(من صفحة  مكال زلت أقرأ علي
  من يفلِّ على كُ  حكم الشيخ �فذ وإنَّ : ، فصار التبليغ هكذاصاهرًا للمرجع األعلىسيكون مُ  هُ أنَّ و  دالعق

مبنزلة  -يف الكاظمية  يعين -م ظاالك هلسيِّد عبد هللا كما عرفت أوًال عند أوكان ال ,ائرة الوجودد
يهجموا على دار اإلخباري ليًال ويرحيوا  فعزموا على أن -التصنيم الذي نعرفُه  ,تصنيمهذا هو ال - اإلمام

 - يت استحمرهتم استحمارا حقيقياً الَّ  �تايبال هذهِ الشيعة بعد ما وصلتهم ؟ من الذين عزموا - منه الناس
اقرأ من  - وا منه الناس فاجتمع ثالثة أنفار منهمحيير و  ليالً  خباريأن يهجموا عل دار اإلعلى فعزموا 
روا الدار عليه نصف فاجتمع ثالثة أنفار منهم من املعروفني ابإلقدام والبأس فتسوّ : )186(صفحة 

 بذل يف قتلهِ ي ٍب ومواٍل أنحمُ على كل  جيبُ (  :يقةر طهبذه ال الفتوى تكون إذًا ما احلاجة إىل أنَّ  - الليل
هذا فما الداعي إىل هبذا  ومواإذا كان ثالثة أنفار ميكن أن يق ,)ال صيام له و   فال صالةفس واملال وإالَّ النّ 
 ث عنه!ستحمار الذي أحتدّ العيب وهذا هو اهي األال ؟! هذهِ جلميعا وجوب العيين علىال
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اوات كانوا شقوفني ابإلقدام والبأس ر عمن امل - منهم من املعروفني ابإلقداِم والبأس جتمع ثالثة أنفارفا
 هم منأنفار من ةثفاجتمع ثال - موعة من البلطجية حنن والقصةجمث عن حدّ ، بلطجية هو يتبلطجية

ما  - ابب داره فلم جيدوهاىل م أتوا إا الدار عليه نصف الليل أل�َّ و ر والبأس فتسوّ  فني ابإلقدامو ر عامل
، مراجع  أكاذيب املراجعهذهِ  كاذيب املراجع!الحظوا أ - أعشاهم بسحره هُ ألنَّ  - ؟ملاذا الباب وجدوا
دحسني  حممَّ  يخرجع الشَّ هذا املمرجع إىل أن يكذب علينا  كاذيب ينقلها مرجع عناأل هذهِ وتبقى  نو بيكذ

أتوا إىل  مثَُّ  ،أعشاهم بسحره هُ نَّ ىل ابب داره فلم جيدوها ألإم أتوا أل�َّ  -األكاذيب  هذهِ  ،غطاءشف الاك
 مثَُّ ا يسرياً و فة تريد أن تبتلعهم فتوقات فاغر وا الباب فوجدوا عفاريت وحيّ عليت هو فيها وقاحلجرة الَّ 

فريون لباب ا دوا متجربين ومل يزالوا يهجمون علىتفرتسهم فار ي يريد أن بهجموا اثنيًة فوجدوا ليثًا ابلبا
أكاذيب  هذهِ  ,كلها أكاذيب  هذهِ  ؟!د هؤالءواليقني عنان كم هو اإلمي  - سحرهِ  و هوهلم من شعبذاتهِ ي ما

  !ينر دياستحما !هنمير جا، هذا استحميقةر طذه الا هبو با يكذّ و بكذّ ي أن يريدون ام، املراجع حيناملراجع

، أتليف العالمة الكبري اإلمام الشَّيخ املرجع من كتب ما أ� اقرأ ؟نو بملاذا تقول مراجع يكذ :يقول قائل قد
 ., ما أ� اقرأ من هذا الكتابحممَّد احلسني كاشف الغطاء

الباب فريون ما يهوهلم من  ن علىو ين ومل يزالوا يهجمرب فرتسهم فارتدوا متجي د أنيابلباب ير  وا ليثاً فوجد
يخ حسن الشَّ  ون كيف ّمتت عملية قتلتتذكر  - فيِه على احلجرة ح وحفرواطا السفصعدو سحره  و بعذاتهِ ش

ت إليهم جحلجرة فخر ا ا فيه علىو ر ا السطح وحفو دفصع -قف وحفروا السقف الس شحاته صعدوا على
 ة ملنأ� ضامن على هللا اجلنّ : يخ موسى يقولمن الشَّ  مسعتُ  ينّ إ ,� قوم :واحد منهم فقال ,نريان ملتهبة

،  شرب هللاعبد سيِّد لا يعين - سيِّدوقد صدقه ال - د هللا شرببع ينالشربي يع - حبضور الشربي يقتل هذا
لكن ؟ و ةيضمن اجلنّ  من هو حىت؟ ةسه اجلنّ وسى يضمن لنفيخ م، هو نفسه الشَّ ال اهباهتممة ما أدري اجلنَّ 

شقاوات ال يصلي ال يصوم ال هذا رجل من - فقال واحٌد منهم -تحمار سا هو االذي األكاذيب وههذه ه
 -ت الكاظمية خباري شقاوات شقاوااملريزا اإل ذين قتلوان ال، ألرجع يضحك عليههذا املو  ينما عنده د

على هللا  امنٌ أ� ض :ليخ موسى يقو لشَّ من ا  مسعتُ إينّ  -ء البلطجية من هؤال - � قوم :فقال واحٌد منهم
احب ذنوب كبرية ص أ�و  سيِّد,ه القدّ حبضور الشربي وقد ص -خباري يقتل اإل - اذاجلنة ملن يقتل ه
فلعلي  -فتحوها يف السقف  يتيت خترج من الفتحة الَّ النار الَّ  - نارال هذهِ  يف ضو اخل وقد عزمت على

بهائم ها هم املراجع ال هذهِ لدواعش يضللون ا مثلما هذا هو الفكر الداعشي نفسُه! - اتى بعدها جبنّ أحظ
جتدون فارقًا يف ذلك ما هو  ؟شيعية ما هو الفارق م سنية وهذه هبائمتلك هبائ !يضللون هذه البهائمهنا 

هؤالء  نمرجٍع هو اب باأ� اقرأ من كت ,ب الوهابيةت، وأ� ال أقرأ من كهذه حقائق ,هوا احلقيقة؟ واجفارقال
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جتري  ر فلعلي أحظى بعدها جبناتٍ انال هذهِ على اخلوض يف  وقد عزمتُ  -اجلرمية  راجع الذين قاموا هبذهِ امل
ئكم تان فسأنبا شعبذة وهبأن تبني أ�َّ و  مأبنفسكم وال تيتموا أطفالك فاجنو تيناأل�ار فإن أحرقمن حتتها 

 فاقتحم النار -املريزا اإلخباري وعائلتِه  وا بقتلركشا - ا ابلفوز مبا لديركو وشا يَّ لَ ا عَ و لادخف كلبذ
 ءاسني كاشف الغطحد يخ حممَّ أكاذيب من الشَّ  عا هذهِ بط - سالماو  مهم إمامًا فقيل � �ر كوين برداً تقدَّ و 
أو بعبارة أخرى  ،راقية هذا خنبعللهجة الا ى يفيخ كما يسمّ هذا خنب من الشَّ  يعين، كاذيكن موجودًا آن مل

؟ ال ندري من الذي قال - بردًا وسالما ينّدمهم إماما فقيل � �ر كو قفاقتحم النار وت - تطيري فيالة هذا
بخراته بني يديه وت - خبارييعين اإلخباري املريزا اإل - فوجدوا اخلبيث فدخلوا عليهفنادى أصحابه  -

 :حىتَّ قال هلم زل يرتقى هلم يف ذلكي لم يقبلوا وملف ,ون ألف ذهبر ي ولكم عشخلوا سبيل :مهلفقال 
خذوها  ر فقالبسط وجدران وفرش تتألأل ذهبًا أمحومجيع ما فيها من  يهأنظروا احلجرة فنظروها وإذا 

 ىات علهيهات هيه :، فقالواأن ال أرجع بعد إىل بالدكم يَّ لَ م العهد عَ  أجنو بنفسي ولكينأمجع ودعو 
ز ابلرضون فوقع هللا اجلنان والفو  على منت لناا حنُن فقد ضُ كذبيات والشعبذات وأمَّ ال هذهِ ه غري� موّ 
لعنة ويوم الدنيا  ذهِ هوأتبعناهم يف  ,حلمد هلل رب العاملنيع دابر القوم الذين ظلموا وقيل اطاحلق وقُ 

 -ة ابهلدى فما رحبت جتاربتهم وما كانوا مهتدين لضاللا ئك الذين اشرتوالو امة هم من املقبوحني أيالق
 .د حسني كاشف الغطاءيخ حممَّ كالم كله من الشَّ هذا ال

ا و ر ه إىل أن عثالشيعة يبحثون عن قرب  ودفن سراً وبقي له قرب يزورُه حمبوه ومراجع ، 1233احلادثة وقعت سنة 
، من أثر يبقوا لقربهِ  املتأخرة عثروا على قربِه فساووه مع األرض وملات املرجعي بعيد من على قربه وليس يف زمنٍ 

اآلن املرجعية فس نية املراجع السابقني، ن هؤالء املراجع كانوا على ين، يع هذا بعد أكثر من مئة سنةينيع
شرون يف كثري حيُ   �يت يوم القيامة ومعه مجعٌ  لو  املقتحنن عند� يف الروا�ت أنَّ  ؟ميةر اجل من هذهِ  أاملوجودة تتربّ 
ضائهم وعن رضوا بقتلِه وصدرت منهم كلمات تنم عن ر  هؤالء ألنَّ  ؟ملاذا ,قتله واحد  الذيقتلته مع أنَّ 
الغطاء  آل كاشف ؟أ من هذه اجلرميةتتربّ املوجودة يات الشيعية ع، اآلن املرجء يف دمهِ ا، فهم شركفرحهم بقتله

ب ، أكاذيواضحة، وفوق هذه اجلرمية أكاذيب جرمية ؟هم يتربءون من هذه اجلرمية أو الأوالدهم أحفاد
 .أكاذيب

اري خبل املريزا اإلتث عن الذي حدث بعد مققبل أن نتحدَّ  خباري ما الذي حدث ؟تل املريزا اإلن قُ بعد أ
هذا كالم القاتل قرأته من  ,جملرم كالم القاتلكالم كالم اهذا ال، ضحيةعن الدعوين أحدثكم عن القتيل 

الشكل،  اذمل تقع هب احلادثة ,؟ أبداً ، هل فعًال هكذا وقعت احلادثةية هذا كالم اجملرمني القتلةرب نات العقالعب
ا و ءل ما بدءوا بدأوّ  ,ه ضيوف يف بيتهِ ، وكان عندالظهر على دار املريزا اإلخباري د صالةهجموا �ارًا بع

؟ فكانوا اطبهم ما الذي تريدون يف بيتِه خيُ كٍ ااإلخباري رأسه من شباملريزا ، فاخرج داره ابحلجارة برجم ابب
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ولكن الذين كانوا يقودون  ،جمموعة كبرية من الناس ,م جاؤوا لقتلهون من أ�َّ ر هباب ويظابلشتائم والسُ  هجييبون
خباري كان عمره آنذاك ِه وكسروا الباب ودخل املريزا اإلبيت ىفهجموا عل ،جملموعة شقاوات الكاظميةا هذهِ 

، كسروا دودذه احل، ولكن هبيف بداية الستينات، هناك اختالف يف التواريخ 54و  52ا بني رمبا يقدر م
ء  ن هؤالك معهم ولكالكبري أمحد والضيوف يف عر ا خباري مع ولدهلبيت فدخل املريزا اإلباب ودخلوا إىل اال

 حيملون سيوف وقامات، اطالقات �رية موجودة ون أسلحة �رية كانتلكانوا حيملون أسلحة وحيم
لوا ؟ قتكة ما الذي حدث�اية املعر  ،تكافئة، دارت معركة غري ما من محلهِ و شيء كانوا قد متكن لّ وسكاكني وكُ 

وهجموا  بعضًا من ضيوفِه والبقية أسروهم ولده أمحد وقتلوا ، وقتلوالوا جبثتهومثّ  خباري وقطعوا رأسهاملريزا اإل
روا كذلك من بقي من سروا النساء وأسوأ ,النساء او بوضر  ,ليهنخباري وسلبوا النساء حُ ى عائلة املريزا اإلعل

ا أمحد فقد ه علي، أمَّ مسولد صغري ا الخباري بقي لهُ ا املريزا، قتلهم مجيعاً  ى، وكانوا ينوون علالضيوف أحياء
من أاثث من فرش  تي يف البشيءٍ  لّ لبيت مزقوا الكتب واستلبوا كُ ا او بهجموا على البيت وخر ، ل مع أبيهقت

لعائلة أن تفر مبساعدة بعض الناس من أهل ا، بعد ذلك استطاعت غنائم ابلنتيجة هذه حرب، من أواين
ة سوق من مدين خباري يف منطقة قريبةاإل تقرت عائلة املريزاسااتبعوها إىل أن فرت العائلة و  ،الكاظمية

 يف ركضوني ,دون األهازيج اهلوساتردّ لوا جبثتِه ورفعوا رأسه ورأس ولده وراحوا يُ ، مثّ الشيوخ يف جنوب العراق
هكذا جرت  ،رأس ولدهِ و  خبارييرفعهون رأس املريزا اإل ىل الصحن الكاظمي وهمرع الكاظمية ودخلوا إاشو 

  و ملء، قطعًا هاد حسني كاشف الغطيخ حممَّ لكبري الشَّ ا املرجعيت سطرها كاذيب الَّ األ هذهِ احلادثة ليس ك
ء اكاذيب أخذها من كذابني من العلماأل هذهِ  ا ضخمها بتعابريه األدبية وإالَّ نفسه رمبَّ  يسطرها من عند

 .السابقني واملراجع

 تهِ م إقامج أ�ّ زوّ ت مثَُّ : )215(ف الغطاء صفحة شايخ كثنا الشدِّ اجلرمية ما الذي حدث هو حيُ  ذهِ هبعد ف
جذاًب  خباري وكان قد عقد عليها قبل قتلهِ اإل عد ما قتل املريزاب وعلمها وذلكَ  هاملا ببنت عمنيظالكاب

، ما زال أكو يضًا مستعدينشعراء الشيعة مستعدين والرواديد أ -واجتمع شعراء الشيعة  اسلقلوب النَّ 
 - ت األفراحأقاموا الليايل املالح ومتّ و  املدائحرئت واجتمعوا ونظموا األشعار وقُ  - !خردة مستعدين

 .هذا هو الذي جرى على أرض الواقع ،ألف ليلة وليلة تجراميٌة من حكا�حكايٌة إ

ثون عنه اآلن يف وسائل م رموزها هذا التصنيم الذي تتحدَّ صنِّ وهذا أترخيها تريدون منا أن نُ  هذا حاهلا مؤسسةٌ 
ة دينية فيها اخلطأ وفيها مؤسس  عليه ..؟!المهُ سو  هللاِ  ة صلواتُ جَّ م احلُ انة لإلمخيا ست هذهِ ألي ,اإلعالم
، �س كبقية الناس ،فيها الفسادو  يها التقوىف ،ها اجلهلالعلم وفي فيها ،، فيها احلالل وفيها احلرامالصواب

 ,يف احلياةمعها بشكل عادي إىل أبعد احلدود مثلما حنرتم صاحب أي كفاءة من الكفاءت  علينا أن نتعامل
قاً يف الفكر ر اا إذا كان غأمَّ  ,تيالب منهج أهل ىثق به إذا كان علاصل معه وننتو  ,لكفاءته م الديينـم العالِ حنرت 
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 اذ، هه� وال شأن لنا بر و نعطيه ظهو  عرض عنهنُ ية يلعب علينا لعبته الدخي الشافعي ويف الفكر القطيب ويريد أن
 .منطق شيطاين اذطق ههذا املنا د أمَّ مَّ هو منطق آل حمَُ 

 - يخيد مرض الشَّ ابعد األلف واملئتني تز  - )230(أقرأ من صفحة  - نيعرباألو  ا كانت سنة الواحدمَّ ولَ 
ا ز ، املري خباريابلضبط بعد أن قتل املريزا اإل - من وفاتهِ  ق به قبل سننيالذي تعلّ  - يخ موسىشَّ  الينيع

خباري من رأس املريزا اإل مثلما سفك الدم ,يخ موسى ابلدمفانفتح دبر الشَّ ,  1235االخباري قتلوه سنة 
 نيعواألرب ا كانت سنة الواحدمَّ لَ و  -وبشكل قوي  الدم بدأ ينسفك من دبره أبنَّ  عليه هللا ابتاله هللا رمحةُ 

ار مرض البواسري فصته وهو وفا ق به قبل سنني منيخ الذي تعلَّ الشَّ  مرضُ  ني تزايدئتملاف و بعد األل
ا بدأ ذه - اوزينته ، سئم احلياة الدنيالستنيا م الكثري وكان قد قارب عمرهدروج ال فيوم خليوماً  يضعفُ 

ال والبنني من األمو وزينتها  الدنيا سئم احلياة - ف الغطاءاشكد حسني  يخ حممَّ ري من الشَّ طساخلنب والت
الزكية إىل ابريها وهوت دعائم الشريعة م نفسه أد�ه فسلّ و  به إليهىل لقاه فقرّ ق إاواستام جوار ربه واشت

 باء تبكيه وصعق الكتالمواألرامل والعُ  فطفق الدين يندبهُ  ) أركان اهلدى وهللا متهتدّ  (مت مبانيها وهتدّ 
 .راءهذا اهلوإىل آخر  ... راثيهمشعراء واألدابء تنشد وال املبني ينشده

! خير الدم من دبره عقوبة له؟ جمرم قاتل مرجعٍ عق ملوِت الكتاب املبني صُ  ,أكاذيب أكاذيب واضحة هذهِ 
 .ن هي هذه احلقيقة هذه هي احلقيقةولك ,صراحيت مزعجة !؟صعق هكذاالكتاب املبني يُ 

مباشر من نفس مراجع  قتل مباشر وإجرام ,خباري كانت جرمية مباشرةاملريزا اإل املثال الذي ذكرته لكم عن
، ءاشف الغطاد حسني كيخ حممَّ شَّ لرأهتا عليكم من كتاب املرجع ات قاملو واملع ,جف وكربالء والكاظميةالنّ 

بل زوير من قِ ات والتهناك الكثري من األكاذيب والكثري من االفرتاء، هتا عليكموهناك أشياء كثرية أ� ما قرأ
املراجع أين أ� أقول هؤالء ، رهاقرّ ويُ  تهاثبّ وهو يُ  د حسني كاشف الغطاءيخ حممَّ اجع األجالء ينقلها الشَّ ر امل

 !؟..ة هلم جَّ ال أين تسديد اإلمام احلُ ذا احلة هلم إذا كانوا هبجَّ تسديُد اإلمام احلُ 

وال نقلتها من كتب  ,النرتنتا ليس معروفًا على أ� ما نقلتها من موقعٍ  ؟ هذه الصورنتم ماذا تقولونأ
من كبار مراجع  مرجعٍ ب امن كت لكم نقلتها، أ� اإلخباري صار املريزانوال نقلتها كذلك من كتب أ ,الوهابية

 والكتاب موجود ما هو، صحاب اجلرميةوآابؤه وأجداده هم أ د حسني كاشف الغطاءيخ حممَّ الشيعة الشَّ 
 .)ربية يف الطبقات اجلعفرية نالعبقات الع( ات تبموجود يف املك ,خبفي

  ب مباشر:و ليس أبسل ,أبسلوٍب مباشر كم إىل مثاٍل حلالة قتل ولكن ليسسآخذ  •
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العارف ، )واملسرية يف حقائق وواثئق  د ابقر الصدر السريةحممَّ عليكم من اجلزء الرابع من ( موسوعة أ� اقرأ 
من هذه املطالب  قرأ كثرياً ،كان بودي أن أ)244(زيد العاملي ، صفحة  وب، أمحد عبد هللا أللمطبوعات 

معلومة و  د ابقر الصدر هناك معلومةمَّ سيِّد حمبعد اعتقال ال :ابملختصرسأختصرها لكم ابملختصر,  ينولكنَّ 
، قة عليهاي أنقل لكم معلومًة لن أستطيع أن آيت بوثعتقدوا أينّ تخطرية جدًا وموجودة مذكورة يف املصادر ال 

من قبله  ، الذي أعطى الضوء األخضر بل أكثر من الضوء األخضر كان هناك إحلاحوثقةمعلومة امل هذهِ و 
دراء سوأ مُ جف من أنتخب مدير أمن للنّ عادة كان يُ و  جفملسئولني البعثيني وعلى مدير األمن يف النّ على ا

ناك من ولكن هُ ، ًا أبداً ريِّ مدير األمن كان خَ  أنَّ  ينيع ناك من ضغط على مدير األمن ال، هُ األمن يف العراق
مجال اخلوئي موجودة سيِّد ال، اخلوئيمجال سيِّد ال؟ , أتعلمون من هوضغط من داخل جو املرجعية اخلوئية

ورة االسالمية انتصار الثّ  مجال اخلوئي بعدسيِّد ال، طلب وابملصادرهذا املتناول مر رمبا أهذا األمصادر على 
يف ثورة اإلسالمية و د ابقر الصدر نشاطًا واضحًا يف أتييد المَّ حم سيِّدميين إىل إيران وبدأ الاخلُ سيِّد لا ورجوع
من الذين ، صدر تراقبهد ابقر الحممَّ سيِّد اه الة توجهت أنظارها ابجتّ لطالس، احلماس يف نفوس أتباعهِ إاثرة 
ر كرّ وئي وكان يخلا صدر هو مجالد ابقر الحممَّ سيِّد ملسئولني البعثيني إىل اعتقال الدير األمن وابمب دفعوا

ولكن حينما  ,بعلٍم من السيِّد اخلوئي وضوعهذا املكون ي ا قد النحني يقول إنَّ ، نانَّ  من أأمامهم دائماً 
يف  يناثيكون هناك مخيين  ننا ال نريد أمن أنَّ  ،اخلوئي السيِّد دهيير هذا األمر  يتحّدث هو فهم يفهمون أنَّ 

 يلتقي ومياً ، يف بعض األحيان يتقاء هبملهو كثري االو  ماً ئهذا الكالم كان يردده على مسامعهم دا جف!النّ 
 األمن لامجال وبني رجسيِّد فيما بني ال ،هدا� فيما بينهمو  جلسات ووالئم ودعوات أسبوع مثالً ة م ملدّ هب

 ذلك واملظاهرات واعتقال السيِّد يت سبقت األحداث بعديف اإلرهاصات الَّ  لتقى هبم هذهِ ّلما اك، فنيوالبعثي
خلوئي هكذا ا مجال من أنَّ  ونيكتب ىل بغدادانوا يكتبون إكوهم   م دائماً هر يذك وقت االرهاصات كانيف 

 هكذا ئيو اخلسيِّد أ� ال أقول ال ،عن هذا املوضوع اخلوئي هو راضٍ سيِّد ، هم هكذا فهموا من أن اليقول
 لاعتقا ض فيها رجال األمن على، حرَّ صحيحة ودقيقة ولكن ابلنسبة للسيِّد مجال اخلوئي هناك معلومات

، ولكن البعثيون حني خذون اإلذن من مجال اخلوئي أبداً � البعثييني إنَّ  لو ، وأ� ال أقصدرد ابقر الحممَّ سيِّد لا
شجعون سيتو  ل األمر عليهم كثرياً سهِّ هذا يُ  هبذا املوضوع فإنَّ  بايلتية العليا يف النجف ال املرجع ن أنَّ و فيعر 

  .كلام أبكثر من ذيالق على

 .صدرد ابقر الحممَّ سيِّد لمجال اخلوئي كان له يد يف قضية اعتقال ا :لييتو ئعلى مسوهلا قوأ� أ

، كان هناك )ق وواثئق ائيف حق ةد ابقر الصدر السرية واملسري حممَّ ( من اجلزء الرابع من  )244(صفحة 
ار نت تصل األخباكالصدر يف اإلقامة اجلربية و سيِّد جف بعد ما وضع اليف النَّ  رو ر وهو تصور أكيد وشعتصوُّ 

، هناك تفاصيل كثرية لست للحد الذي ما كانوا جيدون طعاماً ، يت كانت تعيشها عائلتهعن احلالة املأساوية الَّ 
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صدامية على الشيعة ما جرى يف الفرتة ال بصدد احلديث عنها لكن لو سنحت فرصة للحديث عن أتريخ
يضًا ابلواثئق وأ ما مسعتم هبان املعلومات رّمبا بتفاصيل كثرية والكثري مث فرتة وأن أحتدَّ ال ذهِ كنين أن أؤرخ هلميُ 

، ابقر الصدرحممَّد سيِّد اليت عليها عائلة ساوية الَّ احلالة املأ جف عن، فكانت األخبار تنتشر يف النّ وابملصادر
فماذا  لبعثياويف ظل احلكم  تيجة هي إقامة جربيةطفالُه كانوا يعانون بناتُه ولده جعفر ابلنّ أمه كانت مريضة وأ

صدر أوًال ال يستطيع أحد د ابقر المَّ حمسيِّد اخلوئي يذهب إىل ز�رة السيِّد ال نَّ و ألفكان هناك تصور  نتوقع؟
سيِّد فلو ذهب ال ,روآبخ شكلة بشكلٍ امل هذهِ ص من أيضاً هي تريد أن تتخلّ  احلكومة، نعهُ مي من احلكومة أن

راجع لعدة أ�م يزورونه امل كلذ ابقر الصدر وبعد دحممَّ  سيِّدفع عن الاحلصار سريُ  اخلوئي وكسر احلصار فإنَّ 
كان   ،د ابقر الصدرمَّ سيِّد حمط إلخراج الكان هناك بر�مج وخمطّ و  خصوصاً ، شكلةفلرمبا تنتهي امل تيإىل الب

ابقر حممَّد سيِّد على ال ير مرتضى العسكسيِّد وقد أحل المن قبل السيِّد مرتضى العسكري  هناك بر�مج مرتب
سيِّد وكان هناك بر�مج مرتب من قبل ال ،الصدر يف البداية رفض ولكن بعد ذلك صارت له رغبة ابخلروج

 هذهِ دخل يف اآلن ال أريد أن أي حال أ� ، على أصدر من العراقد ابقر المَّ سيِّد حماخلميين إلخراج ال
، اخلوئي رفض، رفض أن يذهبسيِّد ال اخلوئي لو ذهب،سيِّد ال تصور موجود من أنَّ هذا ال، فكان تفاصيلال

 ري رمحةُ و لسبزاا ألعلىا عبدسيِّد هو ال هر م حصاصدر زاره يف أ�َّ د ابقر الحممَّ سيِّد الذي زار ال يداملرجع الوح
سيِّد التأثري األكرب لل ، يف تلك األ�مواري ليس له ذلك التأثريعبد األعلى السبز سيِّد وال، فقط هللا عليه

م احلصارسيِّد ي زار الئو اخلسيِّد ان اللو ك ،يئو اخل مور وتسري لكان ميكن أن تتغري األ حممَّد ابقر الصدر أ�َّ
 اء الاليت التقني، بعض النساخلوئيسيِّد ال ىكثرياً عل  صدر تعتبُ ابقر الحممَّد سيِّد ال، وكانت عائلة اٍه آخرابجتّ 

مكانه أن يزور� إب هُ اخلوئي من أنَّ سيِّد لا كثرياً على  تبُ عت د ابقر الصدر فكانتحممَّ سيِّد اهلدى شقيقة ال ببنتِ 
 .نةهذه احملا ويرفع عنَّ

اخلوئي لكن سيِّد رتح على الواق احرت ق، وأكثر من مرة حدث ام كله موثقه موثق هذا الكاللُّ الكالم كُ  اذوه
 رفعتهُ  د ابقر الصدر احلكومةحممَّ سيِّد م عن الحلصار مؤقتًا عدة أ�َّ ا ينما رفع، حان يرفضاخلوئي كسيِّد ال

ذي % وهو ال100د ابقر الصدر بدرجة مَّ سيِّد حميبغض ال هو مجال اخلوئي ما ،أرسل ولده مجال اخلوئي
  .وهذه حقيقةي ماذا جيري يف بيته ال يدر  ال يعلم، هو ئيو اخلسيِّد ، ولكن الابجتاه اعتقاله دفع كثرياً 

أ� أنقل  ,قيع ترقيع موجود، قطعًا هناك تر )245،  244(علومات صفحة هذه املميكنكم أن تقروؤا 
قر الصدر السرية واملسرية يف د ابمَّ بع من حمالرا ءز اجل نم ،ن يل ابلرتقيعال شأ ,ات من دون ترقيعماملعلو 
 .ئق وواثئقحقا

د يخ حممَّ الشَّ سيِّد عًا كان هناك موجود داخل بيت الطق ),267(رت يف صفحة الصورة ذك أنقل لكم هذهِ 
سيِّد يت جرت داخل بيت الذي نقل الكثري من األحداث الَّ وهو ال السلطة بهِ  تعلم رضا النعماين من دون أن
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ات طلقون ألسنتهم ابلكلمالبيت يبدوءن يُ  طفال يفة األكر ا يسمعون حمل األمن كانوا دائماً حينا، رجالصدر
عراض لنساء وانتهاك األا االعتداء علىيعين ضامني هذه امليت تشتمل لعبارات عبارات فاحشة الَّ ا البذيئة أبقذع
الذي بنت اهلدى  جعفر للحدِّ سيِّد لا وعلى تالبناعلى يف حالة خوف شديد  ةلفكانت العائ ,وأمثال ذلك

التليفون  ، صل تليفونياً تّ ي ابقر الصدر أنحممَّد سيِّد الد ابقر الصدر أحلت على مَّ سيِّد حمة آمنة شقيقة السيِّدال
ألنَّ العائلة كانت تنتظر ساعة وأخرى  قلعتُ امحاية عائلته إذا ما  منه اخلوئي ويطلب دموجود ابلسيِّ كان 

ة آمنة  سيِّد، فالدمعن يُ ذ من بيته وأخيؤ  عتقل أنيُ  ، وكان متوقع أنصدرد ابقر المَّ لسيِّد حمعتقل ايُ  ُميكن أن
 ةليضمن محاية العائكي اخلوئي  سيِّد ابل يتصلحممَّد ابقر الصدر على شقيقها أن  سيِّدلى العلح تُ   كانت

رؤوا أ� ما عندي وقت أن تق كمميكن )267(صفحة ، ابقر الصدرحممَّد سيِّد البعد اعتقال  ,قالهعتا بعد
 .اقرأ

رت ة آمنة ذكّ سيِّدا جاءؤا العتقالِه فهنا بنت اهلدى المَّ  االعتقال األخري لَ ا جاءوا العتقالهِ مَّ لَ  )270(صفحة 
ع عائلته دِّ و يُ  وهو طلب منهم أن الهِ تقىل اعم جاءوا إاخلوئي أل�َّ سيِّد تصل ابلي نابقر الصدر أبحممَّد سيِّد ال
د حممَّ سيِّد رت الفرصة وذكّ هذه الة آمنة سيِّدنصت التق، فاه بذلكيهيئ نفسه للخروج معهم فسمحوا ل أنو 

 د رضايخ حممَّ ؟ ينقلها الشَّ احلادثة من الذي ينقلها ، هذهاخلوئيسيِّد صل ابلتّ ي عدها أنو  ر الصدر مباابق
موجود  لنعمايناضا د ر حممَّ  يخوالشَّ ، رجل ال يكذب، ال مصلحة له يف الكذبحٌي موجود وال ,ينالنعما

سيِّد لتليفون واتصل ابلا الصدر رفعسيِّد ادثة من أن الاحل هذهِ واملؤلف هنا ينقل عن شيخ حممَّد رضا النعماين 
فماذا كان  ,مأخوذ لالعتقال هُ وأنَّ  عليهم ءاو�م ابالعتدمن يتوعدرجال األ لعائلة ألنَّ ا طالباً منه محايةاخلوئي 

يخ واملؤلف ينقل احلكاية عن الشَّ  ،حٌي موجود ينا النعماضد ر يخ حممَّ اخلوئي حبسب رواية الشَّ سيِّد لا ابجو 
سيِّد وقف احلرج للهذا امل ين؟ يعئيو اخلسيِّد ن جواب الماذا كا، والتفاصيل لنعماين ويكتب التاريخا د رضاحممَّ 
اتصل  والعائلة مهددة وضغط من بنت اهلدى رفع التليفون العتقالاهب إىل اذهو اآلن  ،د ابقر الصدرحممَّ 
ماذا كان جواب  ،عائلةله مثًال حلماية الاعتقا تدخل لفكِّ ي أن اخلوئي سيِّدما طلب من الئي، و اخلسيِّد ابل
 ؟ئيو اخلسيِّد ال

 ايةيتدخل حلمن ) مع العلم كان إبمكانه أ !!مل أتدخل ولن أتدخل :فكان اجلواب: ( كما مثبت هنا 
  : ( مل أتدخل ولن أتدخل ).ما عندهم مشكلة مع العائلة، فكان جواب السيِّد اخلوئي البعثيونف ,العائلة

(  :؟قال د ابقر الصدر ماذاحممَّ سيِّد ر أبن يزور الاحلصا تدخل لفكِّ ي اخلوئي أنسيِّد وحىت حينما طلبوا من ال
الصدر وال سيِّد ماذا تريد السلطة من ال ال يعرفُ  هُ نَّ أباسة وفهم ابلسيي ال هُ اخلوئي أبنَّ سيِّد فاعتذر ال
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؟ أليس هذا نوع من أنواع كالملتدليس يف ا اذأليس ه ,) الصدر من السلطةسيِّد يعرف أيضًا ماذا يريد ال
 .)244(جود يف صفحة و كالم مهذا ال !آلخرينر لابري استحمعتيف الر ااالستحم

م احلجز يف يوٍم من أ�َّ : لنعماينا د رضايخ حممَّ والذي نقلها الشَّ  يضًا موجودةهي أ أ� أنقل لكم حادثة
جمموعة من النجفيني رسالة وماذا كان  - اسطة احلاج عباسو لنجفيني بض اعب رسالة منسيِّد الوصلت 

فيها  اعتذروقد و ة بلغة شعبية وبسيطة بو أو مخسة عشرة دينار والرسالة مكترة شعكان فيها  -؟  فيها
مثَُّ تقول  ,للسيِّد الصدروالوالء واحملّبة  ة املبلغ املرسل وكان فيها ألوان التهجم على السلطةعن قلّ 

 ا نراك مظلومًا وهؤالء البعثيون ظلموك وقد مجعناوال نصوم لكنَّ  ين ال نصلسيِّد� حن : (ما معناهالرسالة 
 غدًا يف الساعة يت �إن شاء هللا ملال وحننُ ا ك حمجوز وحتتاج إىلال البسيط نرجو منك قبوله ألنَّ هذا امل

 سيف نف جاءوافعًال و  ,القصة طويلة - )زونك جألمن الذين حيتني امء اجملر هؤال لتر لنقهثة بعد الظالثال
األمن وبعد ذلك بعد أن سقط عدد من أفراد األمن  لرجا اوهامجو الوقت الذي ذكروه يف هذه الرسالة 

ا بعد أن أدوا جف فرو وأولئك الشباب الذين جاءوا ملثمني من شباب النّ  ,لبعض منهم ماتا اجرحى ورمبَّ 
ا موقف من مراجع ذب الشيعة وهموقف من شباهذا  ،وهاؤدّ م عليهم أن يُ عتقدون أ�َّ ي يت كانواتهم الَّ مهمّ 

 .احلكاية طويلة الشيعة ..!!

سيِّد حممَّد الصدر لكن عثيني إىل اغتيال البلت ابأدّ  يتب الَّ واألسبا فيت أن أحدثكم عن الظرو نيّ  كان يف
 :ضوع حيتاج إىل تطويلو ن املألوقت احللقة طال أرشدكم إىل املصادر 

  .الشيخ علي ئقفا) شعب  لُ ااغتي(  -
 .) خمتار األسديوالشهيد  الشاهد الصدر الثاين(  -
 .وفل رءدية امليدان عاع، مرج) لصدر ا د صادقد حممَّ مرجعية امليدان حممَّ (  -
 احي.يالزيدي امل عباس)  سمالسفري اخلا(  -

ولكن إذا  الكتب ل الذي جاء يف هذهِ فق مع كُ ستطيع أن أتّ الكتب قطعًا ال أ ميكنكم إذا ما راجعتم هذهِ 
ق بشكل وثّ من حوادث ووقائع والبعض منها مُ الكتب  ِممَّا جاء يف هذهِ % 10أرد� أن �خذ حىت ولو بنسبة 

الصدر كان هلا حممَّد سيِّد الت الشيعية يف مواقفها من يت هيأهتا املرجعياوقوي نقطع من أنَّ الظروف الَّ  واضح
لكن ملوقف املرجعيات احلكومة ما كانت تغتالُه و  أنَّ  ينال يع ،د الصدرمَّ حم سيِّدالدور الكبري يف اغتيال ال

لو  هُ نَّ ف أعطى للحكومة الضوء األخضر يف أال زالت هي هي موجودة يف النجو  ك يف النجفاذاملوجودة آن
 .ا فرحت بذلك، بل إ�َّ رجعيات لن تفعل شيئاً امل هذهِ  تل فإنَّ قُ 
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 ما بني استحمارٍ ، بيتلع أهل ام، ما بني خلٍل يف العالقة ةرمسيّ ة اليّ الشيعة الدينيّ سة هذا هو واقع املؤسّ 
لقتل  قتٍل لسمعة كثريين وهي أشد من اما بني ،ما بني جرائم قتل يف املاضي، ملواطنامن  كثريٍ   للشيعة يف

ائق حق هذهِ  ،ة، وما بني هتيئة ظروٍف كي يسرع الظاُمل والسلطان اجلائر والدكتاتور بتصفية رموز شيعياملادي
 !..؟قولون أنتم ت و ال ماذاأ

 علينا أن نتعامل مع :أقول ألبنائي وبنايت من الشباب الشيعي الواعي الذين حيرتمون عقوهلمو  لذا أعود
وحينما يبتعدون  ,هتمحنرتمهم لكفاء ,دود املنطق والعقلة ومع مراجعنا نتعامل حبة الرمسيّ الشيعيّ ة الدينيّ سة ملؤسّ ا

 فإنّ  ,م لألمور هكذاسلِّ ال نُ  ,نسائلهم ,نناقشهم ،ن لنا هبمنُعرض عنهم و�جرهم وال شأد مَّ حمَُ  عن منهج آلِ 
ليس  ,ملكويت جوٍ ك من س هنايل ,غيبية ليس هناك من مسحةٍ  ,واقعها بشرٌي عادي ,هذا واقعها سةً مؤسّ 

قضيضها  ببقضها و  سة الدينيةاملؤسّ  ،املراجع هم ،مثلما أنتم، خصوصيات، مثلما أ� ال و من قدسيةٍ هناك 
 أ� إالَّ و  ,ءكثري من األشياجيهلون ال ,خيطئون ,تبهونش، ييقعون يف املعاصي ،، يقعون يف احملرماتكذلك
ومل ُيشاهد فيلماً سينمائياً واحدًا  مل يقرأ جملةو  جريدة سنة مل يقرأسبعني  , سنةيعين مرجع يعيش ستني أسألكم

معامل لآلاثر أو  عدّ يت تُ إىل املناطق الَّ  سافرومل ُيشاهد تلفزيون ومل يستمع إىل راديو ومل يذهب إىل مسرح ومل يُ 
فة الثقافية املختلفة ملختلا تا االختصاصى ما جيري يف العامل اخلارجي وال يقرأ يفلعومل يطلع  معامل للسياحة

 واجمللة الذي يقرأ اجلريدة بل أكثر من ذلك إنَّ  ،صولية القدميةلفقهية واألا وس فيما بني الكتببحم وإمنا هو
جف ولن ة النّ يف أزقّ  ةقريطال ذهِ يعيش أكثر من ستني سنة هب ،دينلا ا خروجًا عنذ هعدّ ي ونيز شاهد التلفويُ 

 وخصوصاً  ةار واإلد معرفٍة بشئون السياسة هجمة واحدة فهل هلم من مهتجم السياسة عليه ُمثَّ  ,يتجاوز أزقتها
، فكيف بني  حكومةولهُ  ةوالي قيه لهُ الف نّ ابلدولة الدينية وال يعتقدون أب ساس ال يعتقدونانوا هم من األإذا ك

م كالهذا ال ؟!اذالسياسة كيف يكون ه م صاروا عمالقة يفر أ�َّ حاها مع كرب سنهم نتصوّ وضُ  شيةٍ ع
أو هذا منطق استحماري نطق منطق سليم هذا امل، ألمورا راةاى صاروا عمالقة يف إدوأخر  ! بني حلظةٍ منطقي؟

 ةيّ يعلشاة الدينيّ ستنا يب مؤسّ ، حنن ال نسعى لتخر نطقيامل نتزنوا األمور ابمليزا ؟ عليكم أن! أنتم ماذا تقولون؟
الشيعة كانوا ، نقتنع فيها نناقشيت ال املسائل الَّ  ،ود املنطقدحنرتم علماء� حبا، نسعى إلصالحه، ةالرمسيّ 

م  إذا أرد� أن نستعلة إّال مَّ لعقائدي يلزمنا أن ال نناقش األئِ ا األدب ة يرضون مع أنَّ مَّ األئِ و  ةمَّ يناقشون األئِ 
ن علينا أف ا غري اإلمام املعصومأمَّ ، كامًال لإلمام املعصوم  ليماً سم تسلِّ نُ  جيب علينا أن  حننُ ، وإالَّ للعلم وللمعرفة

كحاِل كل جهاِت اجملتمع   ، واقع سيئ واقعصورةذه الع هباقلو ا ا أنَّ نفصًا إذا عر ما يقول خصو ق فيندق
د احلدود وال إىل أبع حالة بشريٌة طبيعيةٌ ، عوج، فيه اجلميل والقبيحملستقيم واألا ر، فيهمُ ـوال و، فيه احللالشيعي

 .يوجد شيء وراء ذلك
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قال ركبوا ويُ ابلوثيقة الدخيية حذاري حذاري حذاري من أن تعطوا ظهوركم كي تُ وأذكركم قبل أن أختم احللقة 
 وسالمهُ  هللاِ  اإلمام صلواتُ  كم بذلك تبتعدون عن إمام زمانكم ألنَّ حذاري حذاري حذاري فإنَّ  ،لكم ديخ

يضع  تم هبا اإلمام يف الروا�يف الواقع الشيعي وأول خطوة يقو  ، يبحث عن عقولٍ عليه يبحث عن عقول
رين مَ مستح صخااإلمام حباجة إىل عقول ال حباجة إىل أش، يده على رؤوس العباد جيمع بذلك عقوهلم

ة جَّ ون احلُ دُ  الً جُ ب رَ نصُ تَ  نْ أَ  كَ �َّ ك إِ �َّ إِ (  ,أحد أليِّ م ال تعطوا ظهورك ,حرتموا عقولكما ،ستثولنيمُ 
رتمون عقولكم مونكم وحيرت تكم حيمَّ أئِ  ،تكممَّ هذه وصا� أئِ  ,) هولِ قَ  إَىل النَّاَس و دعُ تَ وَ  الا قَ مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ فَـ 

فون كيف ر عريقة الصحيحة وإذا ما كنتم تطابل يف عقولكم فكروا  هللاهللا، وا عقولكممرت ويريدون منكم أن حت
 .احبثوا حىت تصلوا إىل احلقيقة لطريقة الصحيحة سلوااب تفكرون

 :الدخيية الوثيقة ءً ااعرضوا لنا رج

نت على شنو مستعجل؟ على شنو : أ: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يلكمال احليدري  سيِّدال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -: توصل إطمئّنن تركبهم مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال

بل مخس سنوات، قال يل: ال ، هاي قعالمواحد ِمن األ، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
ـيد به أالغ  گـي ميـچ، اين مردم أالغه آقا ميشيند ين أالغه أقا ميشيين، يعتستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب

ه، ألنَّه ماريد أجيب وكلكم تعرفون ,ن على ثقةكه حركت بكنه؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش، نص عبارته، ك
  .ديخ ب فالن وقالاألمساء، عرفت هاه، قال: تركب مثل ما رك

  : عنده علم إمجايل.أحد الطلبة

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع ، واقع الشيعة هذا واقعال مو علم إمجايل: السيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

احة رسالة مفتوحة إىل مس :الرب�مج يوم غد يتوقف ولكن بعد غد بقيت عندي حلقتان حلقة سيكون عنوا�ا
باشر ون احللقة بث مُ ف يف اليوم التايل ستك�مج يتوقّ يوم غد الرب ، السيستاين دام ظلهسيِّد على الاملرجع األ

رجع األعلى مساحة ر الصناعية إىل املافتوحة من قناة القمر الفضائية عرب األقمرسالة م( : وعنوا�ا هو هذا
هذا األخرية اخلامتة خامتة  اليوم الذي يليها وهي احللقةُ يت تليها يف واحللقة الَّ  ،) السيستاين دام ظلهسيِّد ال
 .مج بصراحةرب�مج بر�ال

خاصة أ� ما عندي وسيلة أتواصل مع أخواين  رسالةٌ  الةسخامتة الرب�مج هي أيضًا رسالة ولكن هذه الر 
ح فما عندي وسيلة فيما أطر  وفقون معي يف آرائي أشاشة الذين يتّ ال هذهِ  عرب أبنائي وبنايت إالَّ و  وأخوايت
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ال يعين ، فقون معيوأخوايت وأبنائي وبنايت ممن يتّ  يناخو ة الرب�مج هي رسالة أوجهها إىل إفهذه اخلامتة خامت
ا ذ أعتقد هكذا وإمنا أقول هين على الصواب ال أدري ولكنَّ ا هل فعًال أينّ ، أمَّ هكذا اب أعتقدُ الصو   علىأينّ 

 يننَّ إ لذي يقو هذا ال، وكاذٌب لك اليقنيمي املعصوم ال غريُ  لست معصوماً  ألّينِ ، معصوماً   لستُ ّينِ لقول ألا
 املعصومد اإلمام ناليقني فقط ع ,الكالم جمازي اذاليقني ولكن ه تلكميكن أن نقول إننا من ،لك اليقنيتمأ

قني الكامل ليقني، اليما هو ابحبدوده إذا  قيناً ي كلسيمتغري املعصوم مهما علت درجاتُه لن ميتلك اليقني 
، أريد أن أوصل رسالة حقيقي نيإذاً ما هو بيق، نا فبحدود�كلامتما  إذا حنن منتلك يقيناً  ،عند املعصوم فقط

يني أو من القطبيني أو  وأخوايت وأبنائي وبنايت من الصنمينخوالوقت نفسه أرجو من اجلميع من إين يف اولكنَّ 
ٌث خاص مع غري الصنميني مع غري يداحلديث هو ح مبشاهدة احللقة ألنَّ  نفسهمتعبوا أيُ  دخيني أن المن ال

تابعة هذه احللقة أعين وقتهم يف مُ  او ر خوات هؤالء أن خيسواأل ال أريد لألخوةو  نيييني مع غري الدخيطبالقُ 
هذه سوا من ن ليأخوايت أبنائي بنايت ِممَّ  اينخو على رسالة خاصة أوجهها إىل إ تشتملُ  يتاحللقة األخرية الَّ 

 . ال من القطبيني وال من الدخينيينيصناف ال من الصنماأل

 أترككم يف رعاية القمر ..

 سألكم الدعاء مجيعاً ..أ

 يف أماِن هللا ..


