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ُه اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  اهللَساَلٌم َعَليك يَا َوْجه   َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا مَ َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةِقيَّ . بَ .اءيِه يَ َتوجَّ
 !!فَ َقَدك

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ خوَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ كُ ليْ ٌم عَ اَل سَ 

 

احة يف سَ  ستكشافيةٌ لٌة اِ و جَ ) :وانا  نع   ا جعلت  له  حديثي وأكملت  مَ  أطرافَ  ت  يف احللقِة املاضية َلْمَلم
 .(.الشِّيعي ة افةِ قَ الث   

اَول  ال يت  اجلرمية   م ا هذه احللقة فسأجعل  عنواهناأ ا جرميةٌ  ،مي كن قدِر ماإخفاؤها بُي  بت كِ رت  عة اِ شِ بَ  إهن 
  :عصرها ليا يفالع   الشِّيعي ةِ  ةِ إشراف املرجعي  وبِ  ،ةيني  الدِّ  ةِ سَ يف أجواء املؤس  

د اإلخباري رضوان اهلل تعالى عليهمقتُل الميرزا )  (ُمحمَّ
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 ،هم أمجعنيه عليوسالم   اللِ  ات  ت صلو اسم أهل البيت بِ ذَ شاعِة ن  فِّ يف غاية البَ و  سوةِ جرميٌة يف غاية القَ 
د أْن ريأنا هنا ال أ  و  ،فعلَما تَ لِ نها مِّ  وعيٍ وَ ِعناٍد راٍر و إص لِّ ك  بِ  الشِّيعي ة   ة  هتا املرجعي  ذَ نف   ،ال  جَ وكذبا  ودَ  فرتاء  اِ 

ا  ،فاصيللِّ الت  ن ك  أحتد ث عَ   :ع أمراندفعين للحديث يف هذا املوضو ال ذي إَّن 

خرتاق الفكر م من اِ ديك  واضحة ل ورة  فقد صارت الص   ،لة  البحث املتقدِّمكمِ هو تَ -األمر األول
ا جاء على َّن  إهم و لِ بَ من قِ  ذلكن ك  ومل يَ  ،الشِّيعي ة افةِ قَ ساحة الث   قطب لِ سيِّد كر ابن عريب وفكر عي وفِ افِ الش  

عي يف افِ خرتاق الش  نسبة االِ ري لتقدي نت  يف احللقاِت املاضية أن  وقد بي   ،أيدي علمائنا ومراجعنا األجالء
البن عريب ويف ق الص  اخرت ق باالِ يتعل   أم ا ماو  ،ئةملباملئة إىل تسعني با نيمثان د  ما بنييرتد  الشِّيعي ة قافة احة الث  سَ 

أكثر  ه  كن  ول باملئة سنيبة اخلم إىل نسيصل أيضا  فإن ه طيب خرتاق الق  وبالنسبِة لال ،ةيصل إىل اخلمسني باملئفإن ه 
 د أن  قأعت الو مرا  واقعا  أي فصار افعأم ا االخرتاق الش   ،انتشارا  وأكثر خطرا  وأكثر ضررا  من االخرتاق الصويف

 العديد ن  فإ ،ويفص  لخرتاق او االاق القطيب أاحلديث عن االخرت  ليتقب   بقدر ما ،ث عنه  ل احلديسيتقب   أحدا  
ن غاطسو هم م فلون أهن  م يغه  ولكن    ،رهم بفكر ابن عريبون على مراجع آخرين بسبب تأث  لجع ي شكار من امل

هو بب الس  و  ،ويفنهج الص  من امل طورة  افعي أكثر خالش   نهج  وامل ،افعيةإىل عمائمهم الطابقية يف املنهجية الش  
احلوزة  على مستوىو  ،ة خصوصا  خبلن  استوى على م  الشِّيعي ة قافة الث   ى ساحةَ عي قد غط  افِ املنهج الش   أن  

فليس  ،ةِ الشِّيع دينِ  مبثابةِ  ي ةيندال سة  جعلتها املؤس  ال يت  ةوعلى مستوى استنباط األحكام الشرعي ،العلمية
 !!املنهج الش افعي ا  كامال  منرابرب  شتشيت ال  لة العملية اتة يف الرس الفتاوى واألحكام املثب  من دين إال   للشيعةِ 

عن  حدا يب للحديث ال ذي اينر الكالم ولكن  سؤاال  يطرح نفسه وهو السبب  الث  كرِّ أ   ريد أنْ ال أ  
 :سؤاٌل يطرح  نفسه ،ريزا اإلخباري رمحة الل عليهجرمية قتل امل

يعةِ ض أحٌد من لماذا لم يتعرَّ    ؟ةعبر هذا التأريخ لهذه القضيَّ  الشِّ

ال ذين هم يٌل قل ،قطب سيِّدر فكو  ،فكر ابن عريبو  ،افعير بالفكر الش  التأث    يتناول مسألةَ أنْ وهي 
عاملِة من م   ح  ضِ بب  سيت  الس  و  ،لواحدةا ال تصل إىل أصابع اليدحَّت  ا أمساؤهم ورمب   ،ةثوا عن هذه القضي  حتد  

 !!..ى هلذا األمرمن يتصد   لِّ ك  ة لِ يني  سة الدِّ املؤس  
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املخالف  بالفكرِ ة الشِّيعي   يةِ قافلث  ا حةِ ار الس  تأث   ةِ ث عن قضي  حتد   ،ى هلذا األمراملريزا اإلخباري تصد  
هناك خرى بعبارٍة أ   ،عاملوضو  ن هذاعث حتد   ه  دثت  هبا ولكن  ال يت حتعة الس   ث هبذهِ ألهل البيت ومل يتحد  

وهلم نباطهم وأصتاسو فقههم  خذوام أصوليني أهن  ون على األل  فاإلخباريون ي شكِ  ،ويلراع اإلخباري األصالصِّ 
و هخباري واملريزا اإل ،خبارياإلراع األصويل الصِّ  هو هذا ،تيعن أعداء أهل الب أخذوها ايتهمدر و رجاهلم و 

 .راعهذا الصِّ  رمٌز من رموزِ 

  ؟الحكاية من أين تبدأُ 

 ،مةلقات املتقدِّ يف احل ث  عنه  وقد مر  احلدي   ،جعفر كاشف الغطاءالش يخ يعود  بنا التأريخ  إىل زمن 
إذا كنتم  ،ها كثرة األكلمدار   جال من كراماتٍ تب الرِّ ا ي ذكر خبصوصِه يف ك  ثت  عن بعٍض ّمَِّ حني حتد  
ترمجة  ،سول األكرمدار الر   ،ة البيضاءذه الطبعة طبعة دار احملج  هو  (،قصص العلماء)هذا هو كتاب  ،تتذكرون
رقم الرتمجة  ،199صفحة  ،التنكابينم د حمالكتاب يف أصله باللغة الفارسية للمريزا  ألن   ،الك وهيبمَ الش يخ 

يخ -؟مةدِّ قماذا يقول يف امل ،شف الغطاءفر كاجعالش يخ ترمجة  ،31 يخ جعفر ابن الشَّ جفي خضر النَّ الشَّ
َقىد فلك الزُّه وِمتاعُ  ،والجاللة مُر سماء الفقاهةِ األكبر قَ  خر واألستاذُ األز  العالمُ  َقى والن ُّ والنَّقى  والت ُّ
 نادرةُ  ،أصحاب الكرامة كُ لَ ذْ وفَ -الصةي خ  : أكلَ ذْ فَ -أصحاب الكرامة كُ لَ ذْ أرباب العبادة وفَ  وزبدةُ 

 الطهارةِ من  اطة بالفروع الفقهيةِ نصاف لم يوجد مثله في اإلحاإلالدهر و  العصر وفلتةُ  ةُ بو عجمان وأالزَّ 
ة هذا الفلك أو في بَّ مان تحت ق ُ هذا الزَّ  ىغيبة المعصوم حتَّ وفي تكثير الفروع من زمان ات الديّ حتَّى 

لفقه ا-شيخ جعفر عن نفسهِ  كما قال هو-ل كما قالوَّ األ ديهوالفهم كالشَّ  فهو في التفريعِ  دائرة الوجود
هيد وولدي موسى ُه أحدلم يمسَّ  كارةٍ باٍق على بُ  ولده  م وسى هو ال ذي سريتكب  جرمية -إَّلَّ أنا والشَّ

هيدلم يمسَّ  كارةٍ باٍق على بَ  الفقهُ -!الَقتل ذا يف وما-وولدي موسى-لاألو   دييعين الشه-ُه أحد إَّلَّ أنا والشَّ
هي نفس  األحكام  ؟ماذا ي وجد يف كتابِه كشف  الغطاءو  ؟شيخ جعفرالجاءنا به ال ذي يعين ما  ؟الفقه

 ،الش ك يف الص الة ،وجوب الص الة ،حرمة اخلمر ،جناسة الغائط ،جناسة البول ،فسههو التكرار ن ،الشرعية
عصر  زمانِ  وعلماؤنا منذ  بدايةِ  هبا مراجعنا يلوك  ال يت فاصيل ت  وماذا يوجد غري هذه ال ،وأمثال ذلك ،اخلرطات

راج أصول وتركوا استخ ،نيت وذهبوا إىل املخالفيأهل الب رآن حبديثِ الق   تركوا تفسريَ و  ،الغيبة الكربى
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على  وتركوا منهج أهل البيت يف عرض احلديثِ  ،وذهبوا إىل املخالفني من حديِث أهل البيت االستنباط
 ؟دماذا جد   ،دجدِّ م   ال ق  حقِّ م   ويأتينا ال ،وفعلوا ما فعلوا ،جاللون علم الرِّ معرآن وذهبوا إىل املخالفني يستالق  

ما ل  ! وهذا الكالم يذهب وجييء ويروح وك  ؟أو أنقَص جناسة  من الن جاسات لنجاساتا هل أضاف جناسة إىل
وكل   ،وكل  البشر ال يشربون البول ،اعة البول جنسيا مج ،يأيت مرجٌع جديد نبدأ بالبحث عن جناسة البول

والغائط  فة من اجمللدات يف جناسة البولِ نا أالف مؤل  ة واضحة حنن عندالقضي   ،البشر يتنز هوَن عن قذارتهِ 
املواقع دخلوا على أ   ،ن شيئا  و فعر يال  ؟عن أسرار معارف أهل البيت ناماذا يعرف مراجع  ولكْن  ،وجناسة املين

هذه هي احلقيقة  ،يف حقِّ أهل البيت ويف كثرٍي منها تقصريٌ  حيةأجوبة سطجتدون  ،األسئلة واألجوبة واوأقرأ
 .فخ موجود مع اجلميعقاب وهذا الكالم وهذا الن  هذه األل ،املوجودة على أرِض الواقع

 ألطعمة بعد مدِّ م اقيِّ يُ  ار ويكون ضيفًا عليهمجَّ جلس تُ إذا جاء إلى مَ  وكانَ -208نقرأ يف صفحة 
كان ضيفًا في   إلى أنْ  ،يأذن للحضور بتناول الغذاء مَّ وض ثُ ويبيعها لصاحب البيت ويأخذ العِ  ةفر السُّ 

كان عنده   يعين صاحب البيت-مكان وكانت قيمة الطعام تساوي ثالثين تومانًا وأخذ المال وبقي تومان
بيت ولكن ال لصاحبوالوليمة  ،لصاحب البيتفرة والس   ،هو البيت لصاحب البيت ،تسعة وعشرين تومان

 وبقي تومان-ة وعشرينعسفأعطاه ت !!يستلم املالفرة على صاحب البيت و جعفر دائما  يبيع الس  الش يخ 
يخ  هاء أدفع التومان الباقي فلم يرضَ وبعد اَّلنت فكلوا اآلن وقال صاحُب الَبيت إنَّ األكل يبرد الشَّ

-!عطى للفقراءا ت  هذه األموال على أساس أهن  و -اس بتناول الطعامن للنَّ ذِ أَ بعد ذلك  ،أخذ التومانحتَّى 
وقد -ا  ى ضيفدعَ ي  أن ه ات ة مر  رت عد  جعفر يقول هذه الظاهرة تكر  الش يخ هو -يدخل منزل ر أنْ وقد تكرّ 

ٌم صاحب البيت هذا مقدّ  فيقول لهُ -بدأ ميدح باملنزل أمام صاحبهفي-فيمدح المنزل َتكرَّر أْن يدُخل َمنزَّلً 
يخ فيقول -حبسب األعراف-لكم إنَّ أهل الِخبرة قيَّموا -وهو جالس-خرىثُمَّ يقول مرَّة أُ  ،لتبِ قَ الشَّ

هل -وزعُه على الفقراءفيبيعه لصاحب البيت ويأخذ المال منه وي-مَّت أهل اخلربة قي موا املنزل؟!-المنزل
ي دعى إىل مناسبة فيبدأ مبدِح أو ي دعى إىل وليمة و  ،يدخل إىل بيت! يعين !أنا ال أدري ؟هذه تصرفات طبيعية

 ،جماملةجمر د قد تكون القضية و  ،مباشرة  يقبلو  ،لكم مٌ قد  البيت م  أْن يقول بطريقة جترب صاحب البيت  البيت
 ؟املنزل وهو جالسموا مَّت أهل اخلربة قي  -ثُمَّ يقول إنَّ أهل الخبرة-!حياء  كاملأخوذ غصبا   ذو أليس املأخوهنا 
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  هيهذه -فَيبيعُه لصاحِب البيت ويأخذ المال-!؟ال أدري !ال  هل كان دال   ،هو أهل اخلربة إال  أن يكون
 .ف الغطاء رمحة الل عليهيخ جعفر كاشلش  امات اكر 

جار طلب التُّ ف هابات ونزل عند المال عبد الو قو وأيضًا دخل قزوين في بعض األ-209صفحة 
يخ أْن يزور  يخ ب المال عبد الوهاب مع هذف ،هممن الشَّ  باماء األطيوالعل باصحيرافقهما األالشَّ

يخ لاجار َّلستقبوعندما وصلوا إلى السوق نهض التُّ   لُّ عوا بينهم فكاز تن نهمى مكاوعندما وصل إل الشَّ
يخ لل عبد الوهاب  فذكر المالَّلً خ إلى بيته أوَّ يدخل الشَّ  يى أنْ نَّ متشخص ي يخ فوقف الشَّ  ألمراشَّ

يخ من يدفع أكثر يذهب  :وقال مُه الدنانير وقدَّ و دراهم ليء بالفجاء تاجر بظرٍف م !إلى بيتِه أوَّلً الشَّ
يخ يخدعا  مَّ ثُ  للشَّ    .زلهِ لى منالُفقراء ووزَّع المال بينهم ثُمَّ دخَل إ الشَّ

عام الطَّ ب ٍج إليها وأتوامحتا  لةً عن مسأأله وسَ السيِّد شخصًا جاء إلى  أنَّ -210ة يف صفح
شخصًا جاء إلى  أنَّ -إىل الش يخ جعفرأي  ،الش يخجاء إىل والصحيح  ،اشتباه هناك ن  يبدو أ-يخللشَّ 

يخ يخ لةً وَسأله عن مسأ الشَّ مقرونة مع  ةدائما  القضي  -كثيراً وكان الطعام ُ  محتاٍج إليها وأتوا بالطَّعام للشَّ
يخ كثيرًا فنظر الشخص فلم يجد غير   وكان الطعامُ -!!األكل في مجالسهم  انيع عادة األفظن أنَّ الشَّ

فشرع  الباقي المالزمون لهُ  يصرف مَّ بل يأكل الالزم ثُ  ،ثير لكن َّل يؤكل الجميع يؤتى بغذاء كهي أنْ 
يخ باألكل وأكل الطَّعام ُكلَّهُ  هذا  لَّ كُ   جل أكلَ ذا الرَّ ه ث نفسه إنَّ خص وحدَّ ب ذلك الشَّ تعجَّ ف ،الشَّ

 في مثلًا و ويصير عنده المعلوم والمجهول واحد وُبخار هذا الطَّعام سيؤثِّر على دماغِه ويُقِعدهُ  عامالطَّ 
هابفنهض ذلك الرَّجُل يُ  ،َّل فائدة من السؤال هذه الحال يخ ،ريُد الذَّ وُقل ماذا  ،جلسا :فقاَل لَُه الشَّ

إنَّني أعرضُت عن  :وقال لهُ  ل ما يريدجُ ك الرَّ لِ ذَ  زَ ر بصرار أَ وبعد اإل ،ليس عندي شيء :فقال ؟ُتريد
يخ هُ ال لَ قَ ف َ  ،يرثِ اٌم كَ عَ و طَ هُ كل وَ األَ  لَّ كُ   كلتَ رأيتك أَ  ،لكثرة األكل السؤال  ،أذكر مسألتك :الشَّ
يخ وأجاب  ،فذكرها في  إنَّ الخاِلق العاِلم َجَعَلِني :ثُمَّ قَاَل لهُ  ،بجواب كاف استوفى جميع فروعهاالشَّ

حتَّى أكون دائماً  وافرًة لألكل ةً هيَّ ة كما وهبني شَ يَّ انِ وحَ الرَّ  ذِ ائِ ذَ دائمًا باللَّ  ي ألتذُّ نِّ هر وإِ العلم فريد الدَّ 
ِة نَِعِمهِ  اً بلذَّ ًة على الطَّاعة ليلة لَّ ع كُ امِ جَ أُ  ني بشهوٍة بحيث يجب أنْ مَ وأكرَ  ُملتذَّ بحيث دائماً  ووهبني قُ وَّ
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برة على ذلك اثني وقوة المويكون أنيس المحتاج الغ ،الصباححتَّى يل صف اللَّ بتداًء من نِ اِ استيقظ 
ة اك هم وَّل اإلدرَ ندك َّل الفَ يس عِ وأنت لَ  وهو ِغذاُء الرُّوح وَّل اشتهاء الطَّعام وهو ِغذاُء الجسم وَّل الُقوَّ

ة النهوض لياًل تالشهوانية لتل  خرةآلة اوَّل لذَّ  اية الدنَّل بلذَّ  فلم تلتذّ  ،بالِعبادةللقيام ذَّ بالُجماع وَّل قٌ وَّ
  ..صلوات-من عنِد هذا الُمعظَّم رجَ خَ َفَخِجَل َذِلك الرَُّجل و 

-!؟لطعاما لةشكمال أدري ما هي -وق يأكل الطعاموكان يجلس دائمًا في السُّ -210صفحة 
وق يأكل الطَّ وكان يجلس دائمًا  قونه فسِّ ع ت  ر االش  يف وق و س  يف ال عاميأكل الط  ال ذي أليس  -عامفي السُّ

وق يأكل الطعام فُيق-؟حبسب األعراف احلوزوية وق  ل فياألك ال لهُ وكان يجلس دائمًا في السُّ السُّ
إذا -لرياضصاحب ا يعين ليالسي د ع-عليالسيِّد كل فيجيب إذا أَ  ،ب العدالةويسلُ  ِخالُف المروءة

وق فهذا يسلبُه العدالةأ  ،ةهب  فيه أ   ومبظهر بلباس ان يظهرك  لي  عسيِّد  باعتبار أن  -كل السيِّد علّي في السُّ
كل أنت تأ هم يقولون له   ،ياضض بسي د علي  صاحب الرِّ هو ي عرِّ و  هم يسألونه عن شيء ،هو ي عرِّض بِه هناو 

وق  د عليّ لسيِّ كل اأإذا -! يقول؟ةاألكل يف السوق خالف املروء أليس ،يف الش ارعو  يف السوق في السُّ
 .رويشي دِ نِ نَّ وإالل ذا ج ألنَّني لستُ -يقول ؟ملاذا-فال أنا ا إذا أكلتأمَّ  فهذا يسلبُه العدالة

 يعين-!رامة حَ صيبَ مُ  لامثيل في التَّ -جعفرالش يخ ى و ابعضا  من فت ،213ة صفح يذكر يف نْ إىل أ
ن شعر م-!ستخر بهااِ للحية عر اشارة فخذ قدرًا من ريد اَّلستختُ ة وَ حَ سبَ إذا لم يكن عندك مِ -شابيهالت  

أخذ عضو من  يجوز-يتامل يعين-إذا لم يُمكن حمل الجثمان إلى العتبات العالية-حليتك بدل املسبحة
 ،ه شيخناقال عنال ذي  و الفقهذا هه-!دبقطع أحد أصابع اليَ  كانَ   نْ وإأعضائِه إلى المشاِهد ال ُمشرَّفة 

 .!!.ي موسىيد وولده أنا والش  ه أحد إال  كارة مل ميس  الفقه باٍق على ب  بأن  جعفر الش يخ 

جعفر الش يخ  ،التنكابين حمم د للميزرا (قصص العلماء)ا جاء يف كتاب موجزة خمتصرة ّمِّ  هذه صور
خباري راع اإلِ والصِّ  ،ةاملرجعية العام   وكانت له   ،الشِّيعيجاللة يف الوسط  كانت له    ،هيبة قطعا  كانت له  

 ،وسف البحرايني  الش يخ ه يف زمن جِ ويل كان على أوَ األص خباريراع اإلالصِّ  ،عفرجَ الش يخ األصويل سبق فرتة 
يوسف شيخ الحيد البهبهاين و تالمذة الو  من طبقة جعفر ي عد  شيخ الو  ،ة هلا تفصيلص  والقِ  ،البهبهاين ديوالوح
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ف جعفر كاشالش يخ كانت سابقة ملرجعية ال يت  حبر العلوم  فاملشكلة بدأت قبَل مرجعية السيِّد ،البحراين
 علىيخ جعفر ش  الفبدأت مرجعية  ،شيخ جعفرالاس إىل أرجع الن   هِ حبر العلوم يف زمان مرجعيتسيِّد الو  ،الغطاء

حبر العلوم صارت املرجعية الواسعة    بعد وفاة السيِّد مهدي  و  ،حبر العلوم يف زمن السيِّد مهدي   اق حمدودطنِ 
 .الل عليه ف الغطاء رمحة  لشيخ جعفر كاشل

ف هبذا الوصف يكون وصَ ي   إذا حقيقة   ،وادرة من الن  ونادر  ،عاملريزا اإلخباري نابغة من نوابغ التشي  
املريزا  ،يء الكثريفيها من املبالغة الش  ت و مر  ال يت ال هذه األوصاف  ،اريصادقا  خبصوص املريزا اإلخب
ينتقد املؤس  ي املريزا اإلخباري كان ،فات عصرهاثق تلفِ اإلخباري كان موسوعة يف خم وينتقد الوضع  ي ةنسة الدِّ

قهاء األصوليني قد تأث روا بالفكِر وي شري إىل أن  ال م جتهدين وأن  الف   ،صوليةلماء املدرسة األ  عليه ع  ال ذي 
ا  اري  بَ خْ إِ  ست  ل ،خباري إِ يِن ن بأن  و لسيقو  ،واهد الكثريةش   الت  دهوأنتم شاهذه حقيقة و  ،لبيتألهل اال م خالف 

ال شأن يل ال باملدرسة  ،ال أنتمي إىل أيِّ مدرسِة من املدارس الشِّيعية ،خباريةاإلِ  إىل املدرسةِ  ال أنتميو 
 ،ن أهل البيتهذه املدارس مدارس تقرتب وتبتعد ع :أقول ،يخيةوال اإلخبارية وال العرفانية وال الش   األصولية

أو  ،إْن كان من املدرسة األصولية ،يقرِّبين إىل أهل البيت أقبله  ة من هذه املدارس ما أجده يف أي مدرسو 
 ال أعبأ به من أيِّ فعن إمام زماين  ينيبعده ما أجده  حبسب قناعيت أن  و  ،فانيةالعر أو  ،يخيةالش  أو  ،اإلخبارية

حاهلم  عاديون أ ناسٌ  مأهن   ولكن أنظر إليهم علىين أحرتم العلماء ن  إِ  ،لماءالع   س  قدِّ  ال أ  يِن إن   .!!.تمدرسٍة كان
طئون وي صيبون  وهبم أكثر وأكثريع ،أكثر من حكمتهمم تباهاهت  ِاش ،هم أكثر من صواهبمأخطاؤ   ،من حايل ُي 

  ،معاصيهم أكثر من طاعاهتم ،ئاهتم أكثر من حسناهتمسيِّ  ،أكثر من حماسنهم قبائحهم ،من كماالهتم وأكثر
 هبذهِ  ها تنطق  أهل البيت كل   وأدعية   ،تيلبا بنا أهل  هذا هو اإلنسان وهكذا أد   ،أنتم كذلككحايل أنا و 

نا عيوب   ،أهل البيت تنطق  هبذه احلقائق فك ل  أدعيةِ  ،ألولياء اللو احلني للص  هي ا إَّن   أهل البيت وأدعية   ،احلقيقة
حَّت  حة الص   نا حبسب ما أعتقد هو عدم  مراجعنا وعلمائِ  واألصل  يف كالمِ  ،بكثرٍي وبكثري من كماالتنا أكثر  

 العرتة  و الكتاب  معصوم  ،والعرتة من الكتابِ  لو كانوا يأخذونحَّت   ،عصومنيم ليسوا مَ ة ألهن  حتثبت الص  
 :هجييت هي هذهذا منلِ  ،حنن لسنا معصومني ،ليست معصومةف أم ا طريقة  األخذ وطريقة الَفهم ،معصومة

وأينما أجد   ،الشِّيعي ةكانت من املدارس   ةٍ من أي مدرس ،ك به أمتس  زماين فإينِّ  مبين إىل إماقرِّ أينما أجد شيئا  ي  
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 ما قيمة   ،من أيِّ شخٍص كانو  ،من أيِّ جهٍة كانت ،ال شأن يل بهِ فماين عن أمام ز   وي بعد ينينشيئا  يبعِّد
اِب ديين من الكت هكذا عرفت   ،ه عليهوسالم   اللِ  مام زماين صلوات  إل ! القيمة  عندي فقط؟ذلك الش خص

 .ال شأن يل بهف ،مهما نزل وأي  إنساٍن مهما كان مهما عال أ ،ا الن اسأم   ،لعرتةاو 

الَعِبقات العنربية يف الط بقاِت  (،ة يف الطبقات اجلعفريةقات العنربي  بِ العَ )هو بني يدي ال ذي الكتاب 
م د الش يخ ظمى آية الل الع  الشِّيعي لمرجع لِ هو  اجلعفرية بقات العَ  ،عليه الل ف الغطاء رمحة  سني كاشِ ح  حم 
ما املراد من الطبقات  ،من الطبقات اجلعفرية ؟نّمِّ  ،عبق العنرب يفوح من هذا الكتاب أي أن   ،العنربية

شيخ حمم د حسني  ال بقات اجلعفرية يقصدطال ،أبدا   ؟ادقجعفٍر الص   منتساب إىل اإلمااالِ هو هل  ؟اجلعفرية
ش يخ جعفر وأوالد الطبقات اجلعفرية ال !!شيخ جعفرالشيخ جعفر وأوالد اله  د  جَ  بذلك كاشف الغطاء 

م د شيخ الث هو يتحد  ال ذي ف ،يعين هذا كتاب يف أسرة آل كاشف الغطاء ،ءاشيخ جعفر كاشف الغطال حم 
م د شيخ ال ،ف الغطاءحسني كاش م د شيخ الهو ابن  شيخ علي  الو  ،شيخ علي  الابن هو حسني حم   ،رضاحم 

م د شيخ ال هو  فهذا املرجع   ،ف الغطاءكاش  شيخ جعفرالابن هو شيخ موسى الو شيخ موسى الرضا ابن حم 
قيق الدكتور جودت حتَ  ،بني يديال يت بعة هذه الط   ،ؤوناهتم القول يف شل  عنهم ويفصِّ  ث  يتحد  هو  حفيدهم 

الش يخ  ،لبنان ،بريوت ،شر والتوزيعتوزيع بيسان للن   ،هجري 1418 ،ميالدي 1998القزويين الطبعة األوىل 
م د  م د يخ شَ الهو  :لتكما ق    ،ميالدي 1954 كاشف الغطاء تويف سنة حسنيحم   علي  الش يخ حسني ابن حم 
م د شيخ الابن  تنا تدور أحداثها ما بني ص  وقِ  ،شيخ جعفر كاشف الغطاءالشيخ موسى ابن الرضا ابن حم 

م د الش يخ ماذا يقول  ،86يف صفحة  ،شيخ موسىال خ جعفر وولدهِ يشال  قل  كاشف الغطاء وحنن ننحسني  حم 
فهذا هو الكتاب كما قلت ملرجع الطائفة الش يخ حمم د حسني كاشف  ،من مصادرهاو واية من أصلها الرِّ 

وال أنقل احلديث عن  ،أنا هنا ال أنقل احلديث عن الوهابيةِ  ،ئِه وأجدادهِ عن آبا وهو يتحد ث   ،الغطاء
ين أنقل  احلديث عن مرجع الطائفة إن   ،د أو عن املاسونيةديث عن املوساوال أنقل احل ،اإلخوان املسلمني

م د الش يخ  ثنا عن آبائِه وأجدادِه يف كتابِه حسني كاشف الغطاء حم  دِّ يف الطبقات الَعِبقات  العنربي ة )وهو ُي 
الش يخ ث عن يتحد   ،ورةب الص  أقرأ عليكم ما يقرِّ سا شيء وإَّن   ل  أقرأ ك   قطعا  أنا ال أستطيع أنْ  (،اجلعفرية

يخ   نَّ أ-جعفر يقول  ؟ما ال ذي يريده  اإلخباريون-على َجَماعة اإلخباريين بشديد التعصُّ  كانَ الشَّ
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قد  ،اإلخباريون هو هذا ما قاله   ل  ك    ،كوا حبديث أهل البيتيا شيعة أهل البيت متس   :اإلخباريون يقولون
 ،شيء حٍد أْن يتفق مع أحٍد آخر يف ك لمي كن أل الف ،هذه قضية أخرى ،خنتلف معهمأو نتفق معهم 

إىل  لو ت رك األمرو  ،لوال اإلخباريون ،ظة حديث أهل البيتفَ اإلخباريون هم حَ  ،العلمي لقخصوصا  يف احل
ال  ،ون حبديث أهل البيتم ال يعبأألهن   !!عندنا شيء من حديث أهل البيتاملدرسة األصولية َلَما بَِقي 

ث أحباهب إىل ذحينما ت ،شؤونات حديث أهل البيتون بكل ال يعبأ ،ون حبفظهال يعبأ ،ون جبمعهِ يعبأ
يذكر  ؟حني يتحد ث عن شرائط االجتهاد فماذا يذكر ،رمحة  الل عليه يف كتاِب التنقيح دنا اخلوئياخلارج لسيِّ 

يف حديث أهل  لهاشغِّ وم ي  يأيت هبذه العل ،ال وجود له  فا حديث أهل البيت أم   ،جالالعربية واألصول والرِّ 
يخ   أنَّ -!!جمتهدا   ذا يكون اجملتهد  هبِ و  ،البيت من دون أْن يكون هناك اطالع على حديث أهل البيت الشَّ

ن يشري إىل املريزا اإلخباري ير املتأخ-صوصًا المتأخرينب على جماعة اإلخباريين خُ ديد التعصُّ كان شَ 
يشري إىل -قةوقد كانت هذه الفر -يقصد الوحيد البهبهاين-تاذهِ تبعًا ألس-يخ جعفرلشلعاصرا  كان م  ال ذي  

 ألن  -وانتشار أمرِه قد مألت األقطار واألنحاء-يعين الوحيد البهبهاين-غار األو قبل ظه-اإلخباريني
ل املرجعية تنق  ف ،أبدا   ،مرجعيتهم أصوليةكانت من البداية  الشِّيعة ر أن  ر املتصوِّ اآلن يتصو   ،،املرجعية كانت هلم
-أصولية وهكذاوأخرى وأخرى شيخية  إخبارية  تكون املرجعيةة  فمر   ،ل احلكوماتكتنق  هو  من اجتاه إىل اجتاه 

 وانتشار أمرِه قد مألت األقطار واألنحاء-البهبهاين دييعين الوح-هذه الفرقة قبل ظهور األغا وقد كانت
 أي  -وجعلوا يسعون في األرض الفساد-هم بالكالب واحليواناتيعين ي شب ِّه  -وَكثُر منهم ِبها النُّباح والُعواء

 فساد يسعون أي  ف ،طبيق حديث أهل البيتت يريدون تيهم شيعة أهل الب ،هم شيعة ؟ون بهفساد يسع
يدون عباد اهلل إلى طريق حِ يُ و  وجعلوا يسعون في األرض الفساد وَكثُر منهم ِبها النُّباح والُعواء-!؟فيه

إىل  مهل يأخذوهن ؟طريق اإلخباريون يأخذون عباد الل إىل أي  وإال   ، حديث أهل البيتيعين إىل-الضالل
! إىل أي  ؟! هل يأخذوهنم إىل كتب ابن عريب كما يفعل العرفانيون؟نو افعي كما يفعل األصوليتب الش  ك  

في هدم دعائم  جهداً  فلم يألوا ناكبيَن عن طريق الرَّشاد اللوُيِحيدون عباد اهلل إلى طريق الضَّ -!!طريق
-رآن حبديِث أهل البيت ومتس كوا حبديث أهل البيتفسِّروا الق   يا شيعةهم ي نادون  ؟لحق   دعائم لأي  -الحقّ 

إىل التمس ك حبديث أهل  بدعوة اإلخباريني دم احلق  هت  -مهدَّ تَ حتَّى  الحقَّ  فلم يألوا جهدًا في هدم دعائم
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 أوبد ،الل عليه الطوسي رمحة  الش يخ دين أوجده  ،دينهي األصولية  وحقيقة  -وصار ديُن األصولية-البيت
-هايند البهبييعين الوح-ا برز ذلك الوحيدفلمَّ  وصار ديُن األصولية في جنبهم كالعدم-ينمو شيئا  فشيئا  

تُه العالية دوتفرَّ  د  في َتشتيِت ذلك الَجمع حتَّى َصَرف ِهمَّ  ةِ مَ حكَ بأصولِه الم ين الحقَّ وأقام عمود دِ تَبدَّ
وأحرصهم على  ،رذمةهم ألبًا على تلك الشَّ أشدَّ -جعفرالش يخ يعين -نايخُ وكان شَ -يقول إىل أنْ -لِعمادا

وا يفعلحَّت  ماذا فعلوا  ؟ماذا فعلوا-فنيهم وينفيهميقصيهم فتبرمة فلم يزل رحمه اهلل يسمُ  بالهم الحِ  نقضِ 
هم ألبوكاَن شيخنا -!؟ما فعلوا هبم رذمةأشدَّ وأحرصهم على نقِض ِحبالهم ال ُمبرمة فلم  ،ًا على تلك الشَّ

ري إىل املريزا شِ ي  -هتَ وءَ سَ  فَ شَ ه وكَ تَ بعَ نَ  يطانُ الشَّ  علاطحتَّى  فنيهم وينفيهمييزل رحمه اهلل يستقصيهم ف
حينما  ،سلحة يقال له   ،ائليعين الغائط الس   ،السلحة-أظهر في الكون سلحتهحتَّى ش بَ ون َ -اإلخباري
حتَّى -ما ُيرج من اإلنسان يف حالة شديدة من اإلسهال ،هالسان يف حالة شديدة من اإلسنيكون اإل

يطان نَ  م من نتن أفعالِه ن العالَ فتعفَّ  حتَّى أظهر في الكون سلحته ونبشه تَ وءَ سَ  فَ شَّ ه وكَ تَ بعَ اطلع الشَّ
 َفَجعَل يرمي-ملريزا اإلخبارييشري إىل ا ؟قواله يشري ملنأَ  بثِ من ننت أفعاله وخ   ن العامل  فتعف  -وُخبث أقواله

ار الُعلماء األبرار ِبِسمات -إىل أن يقول ،بعلماء املخالفني ألن ه كان يقول بأن  ه م قد تأث روا-الَكَفَرِة الُفجَّ
م د يعين مريزا -جسهذا الرِّ  تلك العداوة أنَّ  ببُ سَ و  ل ما بها وحصَّ  د في الهند ونشأتولَّ -اإلخباريحم 

على مذهب ُقدمائهم الفالسفة ال ُمنكرين  غلب أهل الهندأَ  حصل وهو بتلك األقطار ومن المعلوم أنَّ 
ا والِل كذٌب هذ-جل على تلك الطريقة وسلك بذلك المسلكفنشأ الرّ  للمعاد الجاحدين لربِّ الِعباد

-الر جل ما كان هكذا ،كاشف الغطاءمن الش يخ حمم د حسني   هذا كذب ،ما كان هكذا الرجل   ،الكالم
ر الكفر مِ ويضوكان ُيظِهر اإلسالم بلسانِه  لك الطريقة وَسَلك ِبذلك الَمسلكفنشأ الّرُجل على تِ 

م د الش يخ ظمى هذا كذب من مرجع الطائفة آية الل الع   ،والل كذب هذا-بجنانهِ  حسني كاشف حم 
 .؟!.الم كذب يف كذبك هذا الل  ك    ،بذكجل هنا يالر   .؟!.الغطاء

جعفر حَّت  الش يخ حد نكرها أَ ة مل ي  وهذه القضي   ،ة أختصرها لكمث عن قضي  يتحد   ،88يف صفحة 
نكر هذه ف الغطاء املعاصر للميزرا اإلخباري مل ي  جعفر كاشالش يخ نفس  ،سنأيت على ذكرهاو  هليف رسائ
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رِّف املراجع احلقائقالحظوت   ،سنأيت على كالمهو ه حر فها ة ولكن  القضي   مراجع  همؤالء ه ،ون كيف ُي 
  !!الطائفة

معروف وهو  ،وسية اشبوخرتة الر  و  وكان قائد الق   ،ماليةمن اجلهة الشِّ  ات الروسية دخلت إىل إيرانالقو  
وسية الر  ة و  طراب من دخول الق  حالة اض يف اجاري شاه القفتح علي   اه اإليراينفكان الش   ،ة والعزميةو  بالق  

لماء الع  و ة املراجع عالقة وصلة كبقي   املريزا اإلخباري كانت له   .ات من اشبوخرت هذا القائد الروسيوبالذ  
 آتيكسة وأنا د  أمهلين م   اه اإليراين قال له  فاملريزا اإلخباري َلم ا رأى اضطراب الش   ،اه اإليراينبار مع الش  الكِ 

ا قال له   ،شبوخرت هذا ويأيت بها رأس يذهب فيقطعال يقصد أن ه هو ري املريزا اإلخبا طبعا   ،هبرأسِ  أمهلين  وإَّن 
بعد فرتة وجيزة وإذا برأس ام و ت األي  وفعال  مر   ،سيصل إليك بسبٍب أو بآخر وإن  رأس هذا القائد الر وسي

ل كان ه ؟عوة فدعالد  ستجاب اجل م  هل كان الر   !!شاه القاجاري لطان فتح علي  شبوخرت بني يدي الس  ا
كة والتخطيط حبيث نَ درة واحلَ جل ميتلك من الق  هل كان الر   ؟ف بقدرته الغيبيةالغيب فتصر   الجل من رجالر  

 لطانالس   بهِ  دَ عَ وَ ال ذي ه  على أيِّ حال حتقق وعد   ؟ومتكنوا من اغتيال القائد الر وسييرسل أ ناسا   أستطاع أنْ 
ده يؤي   شاه القاجاري أنْ  لطان فتح علي  فطلب من الس   ؟ماذا تريدواآلن  :فقال له   ،القاجاري علي شاه فتح

طه على سلِّ ي   لطان اإليراين أنْ طلب من الس   ه  بأن  يقولون  ،قطعا  التلفيق املوجود ،اإلخبارية يف نشِر فكرتهِ 
يف  هدَ يؤيِّ  أنْ و يدعمه  لطان أنْ الس  جل طلب من الر   ،هذا تلفيق ،لهم ويذحبهمصولية فيقت  لماء املدرسة األ  ع  

شيخ حمم د ال كيف أن    وتالحظون ،كانت بيد املدرسة األصولية  يةنالدولة شيعية والس لطة الدي ،برنامج الديين  
هو هذا و  ،ىل الر ج لظلما  إ زال يفرتي وينسب األكاذيب بعد احلادثة والأجيال  ،حسني كاشف الغطاء

جف بني العوائل يف حوزة الن   مثل العداء اآلن املوجود ،ث املوجود بني العوائل العلميةالعداء الَقبلي املتوار 
ٍد ومن سَ ن حَ مِ فرٍة وَ ث األحفاد ما كان من عداٍء ومن ن  رِ وَ ياسي ف َ انعكس على الوضع السِّ ال ذي العلمية و 

ة وهذه القضية مستمر   ؟واقعأرض الة املوجودة على ت هي هذه احلقيقيسلأ ،بني اآلباء واألجداد حقٍد فيما
على خمالفي أهل  يا مجاعة حنن  نشكل   ،والسؤال  هنا يطرح  نفسه ،ال تزال وستبقىو  كانت  ،على طول اخلط

نعود إىل  ا أنْ ن  حينما يريدون مِ  ،حابةحينما يطرحون عدالة الص   ،حابةحينما يطرحون منهجية الص   البيت
بعضهم  سب  و  ،عضا  م بَ ه  عض  ن بَ عَ حابة لَ الص   نقول إن   ؟ولماذا نق ،الصحابةرعية من نأخذ الش   أنْ و حابة الص  
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فكيف تثبت هلم الوراثة واحل ج ية  ،خالَف بعضهم بعضا  و  ،هم بعضا  عادى بعضو  ،بعضهم بعضا   لَ تَ ق َ و  ،بعضا  
  ؟عن رسول الل

عضهم ب سب  د الحظون فقتعندهم، وأنتم أيضا  نفس احلالة موجودة الشِّيعة كان مراجع   إذا :أقول
األمر  هل يكون !؟ننااممام ز م عن إهل يابة  ت النِّ ثب  فكيف تَ  ،وقتل بعضهم بعضا   ،َلَعن بعضهم بعضا  و  ،بعضا  

ه املؤس سة تكون هذ كيف  ،قائقنوا لنا احلبي   ،ثوناحد  ! ؟يس صحيحا  هنا صحيحا  وهناك عند املخالفني ل
ي املريزا اإلخباري  ،يريزا اإلخبار ألة املة مبس! وهذه القضي ة ليس منحصر ؟ا وهذا حاهلان إمام زماننع نائبة   ي ةنالدِّ

شرتكوا اال ذين راجع عفر واملجيخ الش  نقايس بني مؤلفات املريزا اإلخباري ومؤلفات  ولو أردنا أنْ  ،مرجع كبري
ل وبني جالر   موسوعية هذا رنة بنيملقاالو أردنا  ،ليهيف هذه اجلرمية الكربى وقتلوا املريزا اإلخباري رمحة الل ع

وبني  ر جل وِعلِمه موسوعية النيبريا  بارقا  كسنجد أن  ف ،لعنوهوخالفوه و  قتلوهال ذين العلماء  ال يت أل فها كتبال
اآلخرين  ءامرجل وبني العلالهذا   موسوعيةنيبأصال  ا ال ميكن املقايسة مب  ر  و  ،روهقتلوه ولعنوه وكف  ال ذين أولئك 
  .هد  فوا ضِ وقال ذين 

اك هن ،سالتنيف رِ ل  جعفر أَ الش يخ جعفر حَّت  الش يخ  ،هذه ال ينكروهنا وال يستطيعون إنكارها احلكاية  
االفتعال و  مفتعلةهذه األسئلة واألجوبة  ل  ك  و  ،هي جمموعة أسئلة وأجوبة (املسائل واألجوبة)رسالة إمسها 

جاء يف  اعلى سبيل املثال أقرأ لكم شيئا  ّم   ،األسئلة واألجوبة تدور حول املريزا اإلخباري ل  ك  ،يهاواضح ف
ا  املريز أن  بأقول  ريد أنْ ال أ  ا أن ،ضاد أيضا  من املريزا اإلخباريقطعا  هناك كالٌم م   ،رسالة املسائل واألجوبة

ا لو كان املريزا اإلخباري هو صاحب الس لطة الدينية  دريوال أذلك، أبدا  ال أقول  ،يسدِّ اإلخباري قِ  ل عَ فَ لَ ر مب 
هو هذا  ،املظلوم هوو الض حية  ولكن على أرض الواقع املريزا اإلخباري هو ،به فعلوا ما باملراجع اآلخرين مثل

صره يف عَ  لىعاملرجع األ أن  هو على أرض الواقع املوجود  ،كن أْن نقول لوال مي ،املوجود على أرض الواقع
مراجع  ،وبقي ة املراجع ال ذين كانوا معه ،جعفر املرجع األعلى واألعلم ف الغطاء ابن شيخموسى كاشالش يخ 

املريزا  ،يف قتِل هذا املرجع ،ك ل هم اشرتكوا يف قتل املريزا اإلخباري  ،مراجع الكاظمية ،مراجع كربالء ،جفالن  
الش يخ  ،ث به املراجع فيما بينهميتحد  ال ذي ر املستوى نظ  نَ ولكن لِ  ،عليهم كان يرد  و اإلخباري كان يناقش 
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د على باري يف الر  خريزا اإلث عن رسائل كتبها املوهو يتحد   ،57صفحة  ةجعفر يف رسالة املسائل واألجوب
 :شيخ جعفر

ي ردِّ حُة بالحق فيا الصَّ اهوسمَّ -ريزا اإلخباري عنده رسالة املينيع-الحقّ ب اها الصيحةُ وسمَّ  :يقول
ش يخ الف-"وتزندق فرن كَ م دِّ رَ في  يحة بالحقّ الصَّ "اها وسمَّ -شيخ جعفرالإىل  ؟شري ملني  -من كفر وتزندق
حق يعين ان صيحت ارسيةباللغة الف-قحنا صيحت" ايهمّ س يى أنْ لَ وْ كان األَ -يقول ؟جعفر ماذا يقول

عين يقول  ي ،رسيةغة الفايعين فم بالل ،دهن-نهقمن شهق و  هند أز-صيحة الباطلأو غري احملقة  ةالصيح
ن فم لناهق مار اأو صيحة الحم-يحة عدم احلق من فم من شهق وهنقبص كان املفروض أْن ي سم يها

-يق المنافقأحوال الزند بيان يفاطق تبين أحواله بالكتاب النَّ الَّتي سالة ي الرِّ سمِّ ويُ  ،الكافر والمنافق
ئل اسملارسالة  هذه ،زنوعلى هذا الو  فهاوهذه رسالة يؤلِّ  ءار كاشف الغطجعفالش يخ هذا هو أسلوب 

  .واألجوبة

و هذا هو  ،ألسلوبانفس -ريخ جعفوَكَفر الشَّ  رإلى من تجبَّ -ويقول أيضا  يرد  لذلك املريزا اإلخباري 
 على ثريه  ن  ي ذال  اإلشكال  ،بل قليله  قت  ذكر ال ذي اإلشكال وهو  ،ينيةسة الدِّ راع املوجود داخل املؤس  الصِّ 
 .تهمسقط شرعي  بذلك ن   ن نافإ ،وا بعضهم بعضا  س ق  فَ م كف روا بعضهم بعضا  و أهن   وهويب ابة الن  حَ صَ 

عن  ءاكشف  الغط  (،عدو العلماءم د حمكشف  الغطاء عن معائب مريزا ) :هنااانية عنو سالة الث  الرِّ 
-ُياطب املريزا اإلخباري-فلو كنت عاقالً -يقول له   ،أيضا  جاء فيها ،عدو العلماءم د حممريزا  ئبِ معا

أشرت   يشري إىل كتابِه الفقهي ال ذي-اءة الغرَّ عير بهمات الشَّ ر على كشف الغطاء عن مُ من قد لعقلت أنَّ 
مات بهأنَّ من قدر على كشف الغطاء عن مُ  فَلو ُكنت عاقاًل لَعَقلتَ -احللقات املاضيةمن إليه فيما سبق 

ونه وَّل اس يصدقّ ا استتر من معايبك وجميع النَّ طاء عمَّ يكشف الغِ  قادٌر على أنْ  اءريعة الغرَّ الشَّ 
إذا كان مجيع  الن اس  ؟ة القولح  هذا دليل على صِ فهل  ،هي بيده املرجعية الس لطةأن   باعتبار-بونهيكذّ 

ب ونه  اس هذا هو استعانة بتجهيل وتسطيح عقول الن   ،أبدا   ؟هذا دليل على ِصح ة القولفهل ي صدِّقونه وي كذِّ
وا حبديث أهل كس  الشِّيعة تعالوا ومتلماء يا ع   :الرجل قال ؟جل ماذا قال الر  وإال   ،نميةشبعت بالص  أ  ال يت 
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فهو أكاذيب يف ة الكالم ا بقي  أم   ،هو هذا كل  ال ذي قاله  املريزا اإلخباري  ،مل يَ ق ل شيئا  غري ذلكو  ،البيت
 .أكاذيب

عفر جشيخ  نيب يماثت فِ دَ باحثة حَ حسني كاشف الغطاء إىل م   دحمم  الش يخ شري ي   ،90يف صفحة و 
 ق يف املباحثةو  فتال كان  وإنْ ! ؟ةقضي  ه الون هذيف يربِّر  فك ،ق عليهتفو   اإلخباري واملريزا ،وبني املريزا اإلخباري

لى دليال  عذلك س ليفدل يف اجل حينما تغلبين ،ل إىل احلقائقصو جلدل ال ي  اف ،دل ليس دليال  على احلق  واجل
ال  دليذلك ليس ف م باحثةة وال وحينما أغلبك يف اجَلَدل وال م جادل ،أنا صاحب باطلأين  صاحب حق  و  أن ك

ال و  ،رعتمد على أمو تادلة ثة واجملقضية املباح ألن   ،ا الورمب   ا أكون صاحب حق  رمب   ، صاحب حق  على أينِّ 
صيبه ت  أو ى ل ينسادِ جَ م   ال حيانويف بعض األ ،النِّقاش سيكون يف أجزاء من احلقيقة ،تعتمد على متام احلقيقة

يلتقط  ،لن ادرةسريع ا ،يهةالبد حاضرويكون  ،اين يكون أقوىالطرف الث  و  ،يف اجلداليصيبه ضعف أو غفلة 
ة هكذا ولكن الواقع ،ثال ذلكل وأممصادرة الدليو غالبة م   يف املغالطة وال ا  ذكي   ،ب األموريقل   ،األمر بسرعة

 ،يس دائما  لكن هذا ل ،احلق   يف البحث واجِلدال ي عترب هو صاحب  ق يتفو  ال ذي أن  اس ترى الن   ،حدثت
ف يكف ،ل واضحاري بشكاإلخب املريزاق وبني املريزا اإلخباري وكان املتفو   شيخ جعفرالم باحثة حدثت بني 

يخ في الُمباحثة-يقولون ؟عون القضيةيرقِّ   اليعين -لتنقيرحقيق واالت-شيخ جعفرال-وكان من عادة الشَّ
 كان من-قولونيزا اإلخباري ما املري بين ،ه ويقف عنداملقصود ال يرتك حرفا  إال   ينيع ،رهاقِّ ين َ حَّت  يرتك املسألة 

ذا إقابل خصوصًا جز المعهر إلى آخر ليظ لمٍ من عِ و  إلى مقام ل من مقامحوُّ ة التقواعدِه في المباحث
ْن قابل يستطيع أف ال م  الطر فجاهال   إذا كان هو ،هذا كالم ليس صحيحا  -ؤالر في الجواب أو السُّ وصِ حُ 

رة كثمسألة  .!! .وعي تهذلك ملوسفال م قابل  جزَ عَ لم إىل آخر لي ظهر ل من عِ يتنق  أن ا أم   ،يكشف عن جهلهِ 
عليها ال يت  در املوسوعيةثرية بقمات كال ميتلك معلو  بينما الطرف ال م قابل ،يف ذهن املريزا اإلخباري املعلومات

 ،يهينضح  مبا ف الوعاء  سان و يظهر على فلتات الل يعين ما يف اجلنان ،وهذا شيء طبيعي ،املريزا اإلخباري
 الرتقيع هو ذاهولكن  ، علمإىل ل من علمٍ تنق  وي سيصولث فقطعا  حني يتحد   ،لميةكان موسوعة عِ   جلالر  
 ا شئتم  معوا رقِّ ئبون ها اخلاول أي  أق ،وهذه قضية الرتقيع مستمرة على طوِل اخلط   !بالتنقري ؟عوها بأي شيءفرق  
 .أرض الواقععلى هي هذه القضية  !!ما فاز إال  املرقِّعونف ،عوارقِّ ت   أنْ 
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فاستحسن الحاضرون -شيخ جعفر وبني امليزرا اإلخباريالمباهلة بني  ،صار الكالم عن مباهلة ث   
 وجنوا للخر وعيَّ -اليوم القادم-أو ال ُمسَتقِبلل قبَ تقضية المباهلة وعينوا للخروج إلى الصحراء اليوم المس

لطان أركان الدولة وذكر لهم الواقعة الوزير جمعل فَ بَ َتقسمُ  ل أو القبِ تَ سمُ  حراء اليوم الإلى الصَّ   بأمِر السُّ
شاه  اه اإليراين فتح علي  لطان الش  يقصد بالس  -لطانوأمره بالخروج ليكون يومًا مشهودا فخرج السُّ 

لطان والوزراء وجميُع األعيان وَضربوا األخبية والِخيام خارج -القاجاري ف ولم يتخلَّ الَبلد َفخرج السُّ
يف الطبقات اجلعفرية للش يخ حمم د حسني كاشف الغطاء وكل  ال ذي  أقرأ من العبقات العنربية أنا-نهم أحدمِّ 

يخبح خرج ا كانت فريضة الظهر أو الصُّ فلمَّ -مر  من هذا الكتاب بائه من خِ -جعفرالش يخ يعين -الشَّ
مامة الطابقية ليست العِ و ة ذات ذؤابتني يعين بعمام-النَّازلين يوم بدر َعمائِم المالئكةِ  ًا على هيئةمَ تعمِّ مُ 

 مامةِ مون بالعِ يتعم   ،وخطباء املنرب احلسيين احلوزة العلمية ووكالء املراجع  مراجعنا وطلبة  م هبا اآلن يتعم  ال يت 
 شيخ جعفر كاشف الغطاءالاآلن املوقف موقف مباهلة لذلك  ،رواياتنا ِعمامة إبليس يف هيال يت الطابقية 

ال يت كما نقل شيخنا الص دوق  بليسيةإلمامة الطابقية امامة ذات الذؤابتني ليست العِ لعِ با ،مامةالعِ  هبذهِ م تعم  
ا ِعمامة الة فيها ألهن  زون الص  وِّ يف ذلك العصر ال جي  الشِّيعة مراجع و  يف الفقيه بأن  مشاُيه  مشايخ الشِّيعة

يخ خرج -إبليس كاً نَ ازلين يوم بدر وقد أرخى حَ النَّ  المالئكةِ  مائمِ عَ  على هيئةِ ًا مَ تعمِّ ه مُ بائِ من خِ الشَّ
وفي يمينِه كتاُب اهلل ر بأخرى وفي رجليه نعالن شراكهما ليف وتأزَّ  وأسدل اآلخر والتف ببردٍة يمانية

تَّى حالقبلة فرفع صوته بالتكبير  وقف قبالحتَّى ر كبِّ ل ويُ هلِّ وهو يُ  العزيز وفي يسارِه ِمسبحة ُحسينية
فوف ما يزيد على األلوف فصلى ع خلفه من الصُّ تجمَّ  مَّ بير ثُ كَ   لِّ در كُ ر قَ غُ صَ له وَ  ارٍ جبَّ  لِّ خشع قلب كُ 

وما كان إَّلَّ -!!هبذه الص ورة املالئكي ة جعفرالش يخ كاشف الغطاء جلدِه الش يخ  ير و صهذا ت-بهم جماعة
م دمريزا  ؟ن هوم مذم  م   ال-مذمَّ مُ  ال ساعة َحتَّى َخرجَ  هذه  ؟م من أين جاءتذم  م   هذه التسمية تسمية ال ،حم 

 ،مذم  م   اليه بِ سمِّ ت   ال يت يف جيدها حبٌل من مسد كانت ت سمِّي الن يب  حم َم دا  َصل ى الل  َعليِه وآله زوجة أيب هلب
 ية منها ومس ى املريزا اإلخباريذلك أخذ هذه التسمل قتدى بزوجة أيب هلبه اِ يبدو أن   ءاكاشف الغطالش يخ  ف

م د  هبذا اإلسم. اه  فسم   ،ه عليهوسالم   اللِ  جاد صلوات  به  اهلامشي يعود إىل اإلمام الس  سَ املريزا اإلخباري نَ حم 
ة م  أم مجيل هذه هي عَ و  ،أم مجيل هبذا االسممس ته   ،صل ى الل عليه وآله بال م ذم م ي جده  رسول اللكما مس ِّ 
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ك إذا بأن   وقال له  يف أحد جمالسِه عاوية مع عقيل ث م  حني حتد  ال يت هذه ، ة أيب سفيانقهي شقيو  ،معاوية
على يسارك ستجده  فيا ابن أيب سفيان  خلتَ إذا د :عقيل قالف ؟با هلبك أفأين ستجد عم   ،مدخلت جهن  

 مامٍة صغيرةٍ عِ ًا بِ مَ تعمِّ مُ  مذمَّ مُ  ال َحتَّى َخرجَ وما كان إَّلَّ ساعة -هي هذه أم مجيل ،تك أم مجيلا  عم  شمفرت 
لٌع على حديث أهل البيت ويعرف العمائم املندوبة ال يت رجٌل مط  هو -على هيئة العمائم الكابلية هندية

كاشف الغطاء هو الش يخ  ا هذكر ال يت اف وصهذه األ ؟امةمَ العِ  م هبذهِ لماذا يتعم  ف ،أوصى هبا أهل  البيت
 وما كان إَّلَّ ساعة َحتَّى َخرجَ - حالعلى أي   ،ذا الوصف وهبذا التفصيلهب الرتاجمتب مل ترد يف ك  و  ضخ مها

َمًا ِبِعمامٍة صغيرة هندية مذمَّ مُ  ال لكّنها مع  ،صلهِ العمائم الكابلية رجوعًا بذلك إلى أ هيئة على ُمتعمِّ
أنا -دأب األفغانيين فهي على هيئٍة غريبة كأنَّها رؤوس الشياطين اليوم صغر حجمها طويلة كما هو

أليست هي  ،نياطالشي وسكأهنا رؤ ال يت   وأقول له الِعمامة الطابقيةرمحة الل عليه  كاشف الغطاءالش يخ  أسأل 
على هيئٍة غريبة  فهي -الغطاء ويظهر هبا يف ص ورِه الفوتوغرافي ة؟!يخ كاشف لش  اهبا  كان يعتم  ال يت  الِعمامة 

ياطين وَلفَّ رقَبتُه ببعِض الُشول -ةشمنوع من أنواع األق-ل الماهوتلَ حُ ل بِ وقد تحلَّ  كأنَّها رؤوس الشَّ
 يزران وهو يلعُب بهِ ه قضيُب خُ ود وبكفِّ هكما هي اليوم عادة النصارى والي وشدَّ على وسطِه البُ ُنود

اوون هو وصحبُه الغَ  ان فوقف للجماِعةِ و شًا بنفسِه كالنويختاُل ِعِجبًا أو َعَجبَ  ،جبًا بنفسهويختال عَ 
يخ ا رأى من فلمَّ  ،عونوجنود إبليس أجم من الُخضوِع والُخشوع َعِلم َمن ال ُمِحقُّ األوَّاه  ما رآهالشَّ

 فارغة  ائية شند عبارات إجمر   ،له   معىن إىل آخر الكالم من هذا التسطري ال ذي ال-َفَخِشي نُزوَل العذاِب عليه
إذ أن   ،جعفرالش يخ هو  سيفر  ال ذي  ،ذي سيفر  من ساحة ال م باهلةلكن نا بعد ذلك نرى من ال   ،املعىن

لطان عدم إجراء يقرتح على الس  ال ذي فهو كان على عالقة قوي ة بالش يخ جعفر   الوزيرف تدخ لت،ة الس لط
رى ،حب احلق  يخ جعفر هو صابأن  الش   على أن يعلنوا املباهلة فر  من ال ذي من ف ،ال م باهلة من دون أْن جت 
 .هذه هي احلقيقةو  ،جعفرالش يخ فر هو ال ذي  ؟املباهلة

م د الش يخ ي نستمر يف قراءة ما يرو  ماذا هو طبعا   ،92حسني كاشف الغطاء يف كتابِه صفحة حم 
فعزَم على الهزيمِة -اهليئة تلكميخ جعفر بش  الاملريزا اإلخباري َلم ا خرج هبذه اهليئة ورأى  بأن   :هو قال ؟قال

يخ ر فَخفََّف من صالتِه َحتَّى َفر والِفرا من  مة هو وصحبه وهم أذلّ لك البلد المعظَّ ودخل تِ غ قَبل الشَّ
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حمم د حسني كاشف الش يخ ويها نفس هو سري  ،ث هكذاة مل حتد  ص  بينما القِ -ة ولم يقف للمباهلةمَ قوم األَ 
يخ و  هُ ندَ اه وجُ الشَّ  أنَّ -الغطاء امهم يخربوا أخبيتهم و ضَ  ونزلوا حراءا خرجوا إلى الصَّ مَّ خباري لَ اإلِ الشَّ

اه ووقع القرار على أْن تقع ال ُمباهلة بعد فريضة الَفجر جنَّهم الليل ق فتفرَّ  فاجتمعوا في خيمة الشَّ
حسين وكالهما كانا من  أبوها أمين الدولة و أمَّ  ، هو والوزير الكبيراه إَّلَّ في خيمة الشَّ  الجماعة ولم يبقَ 

يخمخلصي  م لِ من وقوع هذا األمر ِلَما عَ  وكان قد أخذ الوزير القلق واألرق واَّلضطراب والخوف الشَّ
قت على يده املعجزة حتق  تلك  ألن   ؟ملاذا ،ساحر بأن ه   كانوا يقولون عنه  -من سحر ذلك الفاجر وشعبذتهِ 

يخحسين وكالهما كانا من مخلصي  هأمَّا أمين الدولة وأبو -وسية قتل القائد الر  قضي  وهي  ن إىل أ-الشَّ
من سحر  واَّلضطراب والخوف من وقوع هذا األمر ِلَما َعِلمَ  وكان قد أخذ الوزير القلق واألرق-يقول

يخ اس بما ظاهرُه الغلبة على النَّ ن أعيُ  سحرَ يَ  فخشي أنْ ذلك الفاجر وشعبذتِه  لملَّة ركن ا عفيتضعضالشَّ
حِر ال ُمبين لدينوا ر في نفسِه بطلِب الحيلة في تدبيِر األمر ،بالسِّ عزم على نقض ما حتَّى  فلم يَ َزل يُفكَّ

ة ضي  ي قَ لغي   أراد أنْ ال ذي الوزير هو  عيني-من قضية ال ُمباهلة خوفًا من تزويرات الرَّجل الباطلةم برِ أُ 
 ثليف املباهلة مِ  ه  ت حق  ثبِ ي   خافوا من املريزا اإلخباري أنْ  ،جعفرالش يخ بوقو ية وهو على عالقة وثيقة  ،املباهلة

اإلخباري للمباهلة شيخ جعفر فطلب املريزا الج حِر هو أثبت حق ه  يف املباحثة وأ   ،ةه يف املباحثثبت حق  ما أَ 
لطان بأن  الس   :قالوا ؟اسبوا األمر وأقنعوا الن  ف رت  فكي ،من املباهلة وفعال  فر وا ونيفر  وا أداآلن بو  ،فوافق املريزا

ن جعفر وأ علِ الش يخ مع هو  احلق  ف ،وانتهى األمر اهلةجعفر فال داعي للمبالش يخ مع  احلق  ثبت عنده أن  
الوزير  أنَّ -!!ة وحكايةص  قِ هلذا بوا ورت   !!اهلةوثبت أن  احلق  للش يخ جعفر من دون أْن جتري املب ،اسذلك للن  

يم رة نائية عن خِ فذهبوا يمشون فرأوا خيمة صغيرة محقَّ  ،ج على ترتيب العساكرم بنا نتفرَّ اه قُ قال للشَّ 
-أمر هذه الخيمة حتَّى إذا وصلوا قريباً منهافقال الوزير دعنا نمضي ونرى -يف الليل هذا الكالم-اسلنَّ ا

ُه على  فتأملوا حبٍّ إلى حبيبونحيبًا وشكوى مُ  سمعوا بكاءً -اخليمةمن هذه  يخ واضعًا خدَّ وإذا بالشَّ
ناجاة مُ بَّه ي رَ اجِ نَ يم وي ُ مِ والحَ  هُ د كفيلَ اقِ نين الفَ أَ  نُّ يئِ ليم و ل السَّ ملمُ تَ  التَّراب وهو يتملمُل على األرضِ 

من أطايب ُمناجاتِه وقاَم إلى تكميل صالته  فوقفوا ُهنيئة حتَّى َفرِغ ،هبي وآلِ ل بالنَّ توسَّ يه و الِ و الحزين ال
موع وصاروا الدُّ  ى غير اختياٍر منهملعهم حالة الخشوع والخضوع وانسكبت وقد أخذت نصرفواا
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ولكن َلم ا ذهبوا إىل خيمة  ،هذا التسطري سهلو  !!تسطريكل  هذا هو -بتلك الحالة العجيبة ونيتذاكر 
ال ميرزا ُمحّمد في الخيمة من بين الستائر وإذا بولٍد أمرد ورِج فنظروا-؟وادفماذا وج ،كما يقولم  ذم  م   ال

 ،املريزا اإلخباري يف حالة لواط ،يعين كان يف حالة لواط-يمرُّ عنهما والرِّجُل نائم وفي حضن الولد وه
أكاذيب  ،ال يت اعتدنا عليها على طوِل اخلط   األكاذيب احلوزويةهي هذه  ،جعفر يف تلك احلالةالش يخ و 

  يف هذه الليلةإال  وقتا   مثال  مل جيد يعين املريزا اإلخباري  ،املراجع فيما بينهم وتفسيق املراجع لبعضهم البعض
ت يقوم  هذا الوقيعين مل جيد وقتا  إال   ،دعين أفرتض أن  املريزا اإلخباري كان لو اطا   ،ميارس عملية اللواطحَّت 

إىل آخر الكالم، وهو   !!اها  منتحبا  بتلك األوصافجعفر أو  الش يخ  فيه كانال ذي  يف الوقت  ،بعملية اللواط
عنها  قلت  ال يت هي هذه األكاذيب و  ،هذه أساطري من أساطري ألف ليلة وليلةأال تالحظون كالم سخيف، 

 .حةتثبت الصِّ حَّت  حة عدم الصِّ هو لماء واملراجع األصل يف أقوال الع   بأن  

يف مقابل  همولكن   ،مبعد يو  يوما  أقوى تظهر ججه  وح   ،ا اإلخباري حقائقه تثبت يوما  بعد يوماملريز 
 ،ضي عوه حَّت  القرب !؟ا قربهعو ضي   هذه األكاذيب وإال  ملاذاما عندهم غري  ؟جج واحلقائق ماذا يفعلونهذه احل  

 اآلن عائلته  إىلو  ، ض يِّعذا القربحَّت  هو  يف الكاظمية قرب خمفي   كان له    ،جفيةمن احلوزة الن  ض يِّع القرب بسعٍي 
  .ت  لكم ذلكثبِ وسأ  ت عاين حالة خوٍف وريبة إىل هذا اليوم 

ع األعلى ن املرجموسى كا شيخال ،يخ موسىشَ الإىل ولدٍه داء منه يخ جعفر وانتقل العَ شَ ال ويفِّ ت  
املريزا  ليقت   أنْ با  ذ قرار وسى أّت  مالش يخ ولكن  ،يف التقليد إليهِ  رجعتالشِّيعة و  ،شيخ جعفرالبعد  علمواأل  

  ؟فماذا فعل ،اإلخباري

  ؟موجودخباري أين كان الميرزا اإلِ 

جيء برأس شبوخرت  بعد أنْ  ،ةالكاظمينتقل من إيران إىل اِ  ،ا  يف الكاظميةودجاملريزا اإلخباري كان مو 
الوزراء هم و لطان أعوان الس  و  ،طلب من الش اه اإليراين الد عم يف نشر فكرتهِ واملريزا اإلخباري  ،القائد الروسي
مثل ما كانت عالقة  ،جف بشاه إيرانن  اليف راجع املكانت عالقة   ما مثل ،جعفرالش يخ يقة بثِ على عالقة وَ 

وهذه القضي ة كانت  ،د احلكيم رمحة  الل عليهوكان شاه إيران ي قلِّد السيِّ  احلكيم بشاه إيرانالسيِّد مثال  
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فكانت احلكومة يف إيران على عالقة  ،جفجع الن  ااهات يف إيران مبر عالقة الش   ،موجودة على طول اخلط  
وا ر ذ  خباري حَ م املريزا اإلِ دعَ يَ  أنْ  ديأن  الش اه اإليراين ير ب-األعوان والوزراء-موافلم ا َعل ،جعفرالش يخ وثيقة ب

ال ونقول له بأن  الس لطان من امل ا  ن عطيه مقدار  ،ه من إيرانجر خن   ضل شيء أنْ أف :وقالوا لهوأنذروه اه الش  
تأثري واسع  وصار له   ،اظميةوفعال  خرج املريزا اإلخباري وذهب فسكن يف الك ،يطلب  منك اخلروج من إيران

  .اظمية وبدأ فكره  ينتشركيف ال

  ؟تفعل اف ماذجالمرجعية في النَّ 

قر ر أن  ،يقتل املريزا اإلخباري ر أنْ موسى كاشف الغطاء قر  الش يخ ظمى املرجع األعلى آية الل الع  
 رب  عبد الل ش  السيِّد اس ملرجع يف الكاظمية هو الواسعة عند أكثر الن   يف الكاظمية كانت الس لطةو  ،ي بيح دمه

سيِّد الخاف من أن   ؟فماذا خط ط ،موسى كان داهيةالش يخ  ،شيخ جعفر كاشف الغطاءالوهو من تالمذة 
مل يكن  ،اه اإلخباريجتِّ يل لالِ ه مَ عندَ و  ،زعة إخباريةنَ  عبد الل عنده  السيِّد  ألن   ،دا  مؤيِّ  نلن يكو  عبد الل ش رب  

س لطة نافذة يف  وكانت له   ،هو أقرب إىل اإلخباريني من األصولينيف ،زعةإخباريا  ولكن عنده هذه الن  
عبد الل شرب سيِّد العارضة من ومل تصدر م   ،واملريزا اإلخباري موجود يف الكاظمية ،يعةالكاظمية على الشِّ 

إذا ي صدر األمر بأن ه  موسى كاشف الغطاء عرفالش يخ هنا  ،اجتاه نشاطات املريزا اإلخباري يف الكاظمية
إىل  يذهب ر أنْ لذلك قر   ،املريزا سيقتلال يضمن أن   ،األمر هذا حتقيقَ  ال يضمن قدفبقتلِه من الن جف 

الكم أنا أس !!خبارير األمر بقتل املريزا اإلِ وبعد ذلك ي صدِ  ،رب  عبد الل ش  السيِّد وُيطب بنت و  ،الكاظمية
ط ط شيطاين ، !؟بالل عليكم ،شيطاين   رمحاين  هو أم هذا املخطط ف من يتخو   املرجع األعلى يف الن جف إن ه خم 

جف إىل الكاظمية وُيطب بنت ك من الن  فيتحر   ،د عبد الل ش رب  املرجع يف الكاظمية آنذاك السيِّ  عدم تأييد
 ،رب  عبد الل ش  السيِّد يكسب  هبذه الطريقة استطاع أنْ و  ، وهي كانت متزوجة ومطلقةرب  عبد الل ش  السيِّد 

جاءت اخلطوة التالية  ؟ث ماذا ،رب  عبد الل ش  السيِّد من أتباع  هم ال ذيناس يف الكاظمية ب الن  وبالتايل سيكس
! !ال أدري ؟حنن  يف مافياتهل  !!واج يكون بعد مقتل املريزا اإلخباريالز   تفاق أن  العقد وصار االِ  َت   بعد أنْ 

وهو  ،س غليصرأبعنوان ات يف العراق نالسبعي ر يفهِ هناك مسلسل اشت   ،رونتتذك   ؟هذا مسلسل بدويهل 
ذلك ال ذي كان يقتل  ،صدامِه عن  بكىن  غليص يف الوسط العراقي ي   ِاسم لك صارذ بعد ،مسلسل أردين
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 ،فيأيت املرجع من الن جف إىل الكاظمية ،أمام مسلسل بدوي حقيقة   ،حنن  اآلن أمام مسلسل بدوي ،جويتزو  
السيِّد خرج -184يف صفحة  هاأقرأ و  ،أنا لست   ،د حسني كاشف الغطاءالش يخ حمم   هذه حكاية  

ب غِ ما رَ وإنَّ -يقول  أنْ إىل-على بنته وأنزله داره وعقد لهُ -ظميةأهل الكا-دلجميع أهل الب َّلستقباله مع
يخ  تالحظون -اس فيستعين بهم على قتل عدوهالنَّ قلوب  ب لهُ جلِ تَ لِ -يف قضية العقد-في ذلكالشَّ

م د الش يخ هذا هو كالم  !؟التخطيط كيف هِ وهو  ،حسني كاشف الغطاءحم  ش يخ الهو  ،يتحد ث عن جدِّ
قتل ال ذي موسى الش يخ هو هذا  ،شيخ موسىالابن  شيخ حمم د رضاالابن  شيخ علي  الحمم د حسني ابن 

يخ في ذلك-املريزا اإلخباري  بَ لِ جْ لتَ -الزواج من بنت سيِّد عبد الل ش رب  الش يخ موسى يف -وإنَّما رَِغب الشَّ
طلب من مرجٍع آخر هو أن ه التالية  ةاخلطو -فيستعين بهم على قتل عدوه له أو لُتجَلبَ  النَّاس قلوب لهُ 

م د السيِّد  م د السيِّد  ،الطباطبائيحم  م د السيِّدي املعروف بئالطباطباحم  ِاشرتك يف  ه  ي باجملاهد ألن  مس ِّ  ،اجملاهد حم 
أنا لست بصدد  ،حال على أيِّ  ،نكسرا  من احلربوخرج م   ،وا واحتلوا إيرانحينما جاء   سو احلرب ضد الر 

م د السيِّد احلديث عن تأريخ  م د السيِّد  ،ياضصاحب الرِّ  علي  السيِّد هو ابن  ،جملاهداحم   بنااجملاهد هو حم 
هذا والده  والد  ،يشمش يف املرق للمريزا القمِّ وضع الكِ ال ذي و ته  السيِّد علي  صاحب الرِّياض ال ذي ذكرنا ِقص  

م د ال م جاهد م د ال م جاهد هو ابن سيِّد عليِّ صاحب الرِّياض ،السيِّد حم  شمش يف وضع الكِ ال ذي  سيِّد حم 
 ي كانمِّ املريزا الق   ألن   ،جف لزيارة كربالءجاء من الن  ال ذي لطبيخ للمريزا القمِّي املرجع الث اين املرق يف ا

م د اجملاهد هو ابن السيِّد  !!مقلب مرجعي ،كمقلبعمدا   ذلك  شمش ووضع له  س من الكِ تنج  ي السيِّد حم 
م د السيِّد شيخ موسى يطلب من الكاشف الغطاء الش يخ  ف ،علي  صاحب الرِّياض  ،يستفتيه هد أنْ ااجملحم 

كمة!ال ،اسيؤثر هذا يف الن  حَّت   ،الحظوا مرجع يستفيت من مرجع ب كتَ فَ -حظوا كيف تكون اخل ط ة حم 
يخ صورة استفتاءالسيِّد  ة اهلل على خلقه :حاصلهُ  من الشَّ شيخ الح ج ة الل على خلقِه يعين -ما رأُي ُحجَّ
ِة اهلِل على َخلِقه وأمي-على أي حال ،ة بأهل البيتخاص  هي هذه ألقاب مع أن   ،موسى نِه في ما رأُي ُحجَّ

ق وذا النورين مثل ما سرقوا لقب الصديق والفارو  ،هذه سرقة ،ألقاب صاحب الز مانهي والل هذه -أرضهِ 
ِة اهلِل على َخلِقه وأمينِه في أرضهِ -مانق من صاحب الز  قاب ت سرَ هذه األل ،من علي    أنْ  د  الب  -ما رأُي ُحجَّ

ِة اهلِل على َخلِقه وأمينِه في أرضِه -!!الغطاءشيخ موسى كاشف هبا النزور الل زيارة أمني  نزور ما رأُي ُحجَّ
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ين يف حق   هذا كذبوالِل -في رَُجٍل يُؤلَّب على الُعلماء الصَّالحين ويسعى في قتلهم إطفاًء لنوِر الدِّ
خرجوه ألكن هم و  ،شاه القاجاري من فتح علي  والد عم املادي كان يطلب اإلعانة   ،لطةعنده  س  كان ما   ،املريزا

ح ج ة الل على خلقه  ؟من هو-ع تحتهفوقَّ -جعفر أخرجوه من إيرانالش يخ دوا هم أتباع ومقلِّ  ،من إيران
هو  ؟ماذا صنع الرجل- والمالفسَ ل في قتلِه النَّ يبذُ  وال أنْ بٍّ ومُ حِ مُ  لِّ كُ  على  جبُ يَ  -الش يخ موسى

إَّّل فال صالة وَّل صيام و  أْن يبُذل في قتلِه النَّفَس والمال َيجُب على ُكلِّ ُمِحبٍّ وُموالِ  -!!رجٌل واحد
يف قتِل املريزا  ،أي واحد من شيعة أهل البيت ،فس واملالال يبذل الن  ال ذي يعين -من جهنم منزله أو وليتب لهُ 

أن  ال ذي ال ب صدرتال يت مثل الفتاوى هي هذه و  !!م منزلهوليتبوأ من جهن   ال صالة وال صيام لهفاإلخباري 
 جهةٍ  من أين صدرت ومن أيِّ  نعلم هذه فتاوى حنن ،تصري زوجته حراما  عليه يشرتك يف االنتخابات

ا أكاذيب كما  ال ،هذه فتاوى حقيقية ،صدرت ى صدرت لكن ها مل َتك ن أبدا  هذه فتاو  ،قالوا يف اإلعالم إهن 
ال بأس هذا شيء جيد االشرتاك يف  ،(ليِه حرامزوجتُه عفي اَّلنتخابات من لم يشترك ف أنَّهُ ) :مكتوبة

ال بأس  ،أنا أيضا  أدعو الن اس لالشرتاِك يف االنتخابات ،حنحن هو الل  نتخابات أمٌر إجيايب ولكن أقول الل  اال
َيجُب  -زوجته عليه حرامفنتخابات رتك يف االِ شه من مل يأن   ،حنهو الل  حن  ولكن الل   ،هذا أمٌر جيِّد ،كبذل

وإَّّل فال صالة وَّل صيام له وليتبوأ من جهنم  على ُكلِّ ُمِحبٍّ وُموال أْن يبُذل في قتلِه النَّفَس والمال
ة الل على خلقه ج  هو شخٌص واحد ولكن ماذا نفعل فهذا ح   ،يبذل النفس واملال ال ال ذييعين -منزله
م د د سيِّ ال-السيِّدفأخذ -الغطاء شيخ موسى كاشف  اله يف أرضِ  هوأمين يخ حكم -هدااجملحم   -وأمضاهالشَّ

السيِّد فأخذ  -أيضا  هو أفَّت بنفِس اجلوابو  ،أجابالش يخ هو كتب السؤال و  ،بالحظوا القضية كيف ت رت  
يخ حكم  السيد عبد  ى املرجع األعلى خطب ابنةموس َشيخالو-ربَّ عبد اهلل شُ السيِّد وأمضاه وبعثه إلى الشَّ

 ، يخعبد اهلل شبر فحكم بوجوب اتباع حكم السيِّد إلى  وبعثهُ -!!بتالقضية ترت  إذا  فالل شرب  املريزا -الشَّ
ولكن اآلن القضي ة  ،اوما كانت العالقة سيئ ة فيما بينهم ،من السيِّد عبد الل ش رب   ا  سنوات قريبأقام اإلخباري 

محسن صاحب المحصول السيِّد ك-يف الكاظمية-وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك-تبد لت
يخ و   ،سأل مرجعٌ  :بوهرت  و نسجوه يعين  ،على أحسن هيئة-فلما تمَّ الحكم على أحسن هيئة ،ُد اهللأسالشَّ
ا َتمَّ الُحكم على أحسِن هيئة-تابعوا ووافقوا!! بقي ة املراجعو  ،املرجع األعلى أمضىو  وام دى العر لَ ُنشِ  َفلمَّ
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كم حُ  اس إلى امتثاله وإنَّ ر يدعو النَّ بَّ عبد اهلل شُ السيِّد ام وكان بيد رسول والعَ  على الخاصِّ  رئوقُ 
يخ من هو هذا الش يخ حَّت  يكون حكمه  نافذا  -نافذ على كل من في دائرة الوجود-شيخ موسىال-الشَّ
الل يف دائرة  ،املالئكة يف دائرة الوجود ،مان يف دائرة الوجودالز   صاحب  ! ؟لِّ من يف دائرة الوجودعلى ك  

وأنَّ -!!نافذا  على كلِّ من يف دائرة الوجوديكون حكمه  ال ذي موسى الش يخ من هو هذا  ،الوجود أيضا  
يخ عبد الل السيِّد حسني كاشف الغطاء عن رسول م د حمالش يخ  هذا الكالم حبسب ما ينقله  -ُحكم الشَّ

نيا بقض   ولكن َلم ا جاء املرجع األعلى ،ا  كتا سو  ا   كان منزويرب  عبد الل ش  السيِّد  ،رب  ش   ها وقضيضها وجاءت الد 
عتها   ،هامِّ قت من ابن عَ كانت ط لِّ   وخطب ابنته وعقد عليها بعد أنْ مع املرجع األعلى بأمواهلا وش هرهتا ومس 

 عند أهل َّلً عبد اهلل كما عرفت أوَّ السيِّد وكان -على كل من يف دائرة الوجود ا  نافذالش يخ صار حكم 
 ؟عزمواال ذين من -فعزموا-دقصَ ي  وكان زلة اإلمام املعصوم مبن-بمنزلة اإلمام-يعين يف الكاظمية-الكاظم

 ل  ك  -اسمنه النَّ  والياًل ويريحُ  فعزموا على أْن يهجموا على داِر اإلخباري-بعد كِل هذه الفتاوى اسالن  
رجعوا يعة اقال يا شِ  ؟ماذا قال ،تل مرجع شيعيحذ والرتتيب ألجل قَ هذه العملية هذا التخطيط والش  

يا علماء الشِّيعة يا  :قال إن ه   ،مل يَ ق ل الر جل غري هذا اء البتولهر  الز   والِل وحقِّ  ،كوا حبديث أهل البيتمتس  و 
هذا ومع  ،مل يَ ق ل شيئا  غري ذلك ،كل  ال ذي قاله هذا الر جل  ،رجعوا إىل حديث أهل البيتاالن جف  مراجع

  !!برت  م   ط الخط  م   الحصل ذلك 

اصل األذان ل احلديث بعد فَ كمِ وأ   أقف عند هذا احلد   ،قت األذان والص الةو نكاد نقرتب من 
املنهج  من يقول بأن   ،م هذا جزاؤهتكل  ي من !؟م أحدملاذا مل يتكل   ،اجلواب وصل إليكم أعتقد أن   ،الةوالص  
اس والواقع هم الن   اس  والن   واليوم كاألمسِ  ،ةهي القضي   ة  القضي   ،ب لهت  ر هكذا ي  و  اؤهجز هذا  قد غزانا افعيالش  

جرى على ال ذي ستعرفون ما  ،سرتهدت أ  رِّ ل وش  جل ق تِ هذا الر   ،هبِ نتَ تَ  أنْ  ،تفِ لتَ تَ  أنْ  يعةِ أما آن للشِّ  ،هو الواقع
رجع هو أفضل وأشرف وأطهر من مَ  قِّ جرمية كبرية حِب  ،الكربى الشِّيعي ةِ  املرجعيةِ  رمية  ا جَ هن  إِ  ،خبارياملريزا اإلِ 

نابغة من نوابغ  ،اىل عليهعأكثر فقها  وأكثر خربة  حبديث أهل البيت رضوان الل ت ،علما   أكثر   ،تلوهقَ ال ذين 
كان ،الكتاِب والعرتة ج  منهوإىل ه عليه وسالم   اللِ  صلوات  ك بعروة إمام زماننا ورجل دعا إىل التمس   ،عشي  التَ 

ال ذي و  ،تأتينا التفاصيلو  ،تلةقَ  ر  ي قتل شَ  صره أنْ راجع عَ ليا ومن مَ لع  ا جف ومن املرجعيةِ حوزة الن  جزاؤه من 
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 :الل يف كتابهِ  يخ حمم د حسني كاشف الغطاء رمحهالش   آية الل الع ظمىالشِّيعي يروي لنا التفاصيل هو املرجع 
هو  !؟بقاٍت عنربية من هذه الطبقات اجلعفريةمتم عَ فهل مشَ  (،يف الطبقات اجلعفريةت العنربية الَعبقا)

وهذه  ،أوالد جعفر كاشف الغطاء فهؤالء هم ،ات العنرب تفوح  منهاقث عن هذه الوقائع ويقول بأن  عبِ يتحد  
تنا قاتنا العنربية من مرجعي  هذه عبِ  ؟قات عنربيةبِ ون عَ شم  هل تَ  ،قاموا هباال يت هي احلوادث والتصاريف 

 .؟!.الشِّيعي ة

 .متام احلديثإلالة وأعود إليكم بعد ذلك نذهب إىل فاصل األذان والص  

 .؟!.ينسَ الحُ  نَ يْ ُن أَ سَ الحَ  ينَ أَ 

 ؟!..قادِ صَ  دَ عْ ٌق ب َ ادِ صَ ح وَ الِ صَ  دَ عْ ٌح ب َ الِ ين صَ سَ اُء الحُ نَ ب ْ أَ  نَ يْ أَ 

 .؟!.يلبِ السَّ  دَ عْ يُل ب َ بِ السَّ  نَ يْ أَ 

 .؟!.يَّة اهللقِ ا بَ يَ  تَ نْ أَ  نَ يْ أَ 

ليا يف الع   الشِّيعي ة   رجعية  طت هلا املط  خَ ال يت شعة البَ  رميةِ بل فاصل األذاِن والص الة يف اجلَ كان احلديث  قَ 
م د املريزا وهو لقتِل مرجٍع شيعٍي خملٍص مواٍل ألهل البيت بالء والكاظمية جف ومراجع كر الن   اإلخباري حم 

موسى كاشف الغطاء الش يخ الل العظمى  رجع األعلى آية   مال :تمر  كما   كاية  احل ،رضوان الل تعاىل عليه
األمر يف ب رتِّ ي   ،رب  عبد الل ش  السيِّد رجع الكاظمية جف إىل الكاظمية ويعقد قرانه  على بنت مَ ك من الن  يتحر  
ث   مي ضي بقي ة  ال َمراجع  ،ث   مي ضي على فتواه ،م جاهدال الطباطبائي م د حمالسيِّد ربالء يستفيت مرجع كإذ  فتوى  

الش يخ أسد  الل التسرتي و احب احملصول سن صَ حم  السيِّد وكذلك  د عبد الل ش رب  يالعظمى السِّ  آية الل
يف قتل املريزا -فس والمالنَّ يبذل في قتلِه ال يجب على كل محبٍّ وموال أنْ )هي:  الفتوىو  ،الكاظمي
فقرَّر أهل الكاظمية أن يهجموا على دار  ،م منزلهالة وَّل صيام له وليتبوأ من جهنَّ ص ال فوإَّلَّ -اإلخباري

م د الش يخ على لسان آية الل العظمى  والرواية   ،186صفحة -(اإلخباري لياًل ويُريحوا منه النَّاس حسني  حم 
أي -من المعروفين باإلقدام والبأس-من أهل الكاظمية-أنفار منهم ثالثةُ فاجتمع -يقول ،كاشف الغطاء
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ار عليه ِنصف اللَّيل ألنَّهم أتوا إلى باِب دارِه فلم يجدوها-بلطجي ة أعشاهم  هُ ألنَّ -؟ملاذا-فتسّوروا الدَّ
أنفاِر منهم من  فاجتمَع ثالثةُ -ءستمعوا إىل منطق مراجعنا الِكرام األجال  ا ؟بالِل عليكم هذا منطق-بسحرهِ 

ه أتوا إلى باب داره فلم يجدوها ألنَّ  مار عليه نصف الليل ألنهروا الدَّ فتسوَّ  المعروفين باإلقداِم والبأس
تريد  ات فاغرةً وا عفاريت وحيَّ دوقلعوا الباب فوجثُمَّ أتوا إلى الُحجرة الَّتي هو فيها  ،أعشاهم بسحره

 تبتلعهم ريد أنْ يات فاغرة تُ حو  ا عفاريتو ديها وقلعوا الباب فوجموا فِ جَ هَ  مَّ ثُ  فوا يسيراً فتوقَّ  ،تبتلعهم أنْ 
زالوا يهجمون ي وا متجبرين ولمفترسهم فارتدّ  ييريد أنْ  ابا ليثاً بالبو دفوج ا ثانيةً و هجم فتوقفوا يسيراً ثمَّ 

طح وحفروا فيِه على الُحجرة على الباب  فخرجت فيرون ما يهولهم من شعبذاتِه وسحرِه فصعدوا السَّ
طح-ال جنده!!يف أفالم هوليود حَّت  هذا -ملتهبة إليهم نيران وحفروا فيِه على الُحجرة  فصعدوا السَّ

يخ معُت من ي سَ نِّ نهم يا قوم إِ فقال واحٌد مِّ  ،ملتهبة إليهم نيران فخرجت  موسى يقول أنا ضامنٌ الشَّ
قه السيِّد-رب  عبد الل ش   السيِّد ينالشربي يع-ريبَّ الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشُ  على اهلل -وقد صدَّ

موسى الش يخ من هو ف ،موسى يضمن على الل اجلنةالش يخ و  ،شيخ موسىالالسي د عبد الل ش رب  صد ق كالم 
يخ موسى يقول أنا ضامنٌ -!؟يضمن على الل اجلنةحَّت  يا ت رى  على اهلل الجنة  يا قوم ِإنِّي َسمعُت من الشَّ

قه السيِّد لمن يقتل هذا بحضور الُشبَّري على الخوض  زمتُ احب ذنوب كثيرة وقد عَ وأنا ص وقد صدَّ
أحرقتني فانجوا بأنفسكم وَّل  حتها األنهار فإنْ تمن   تجرياتٍ بجنَّ بعدها ي أحظى ار فلعلَّ النَّ  في هذهِ 

-ا لديبالفوز فيم فسأنبئكم بذلك فادخلوا َعَليَّ وشاركواوإْن تبيَّن أنَّها شعبذة وبُهتان  موا أطفالكمتِّ يَ ت ُ 
مهم إمامًا َفِقيَل يَا -ل املريزا اإلخبارييعين بقت صحابه فنادى أ ،كوني يا بردًا وسالماً   نَارفاقتحَم النَّار وتقدَّ

ب فلم ي ولكم عشرون ألف ذهراته بين يديه فقال لهم خلوا سبيلفدخلوا عليه فوجدوا الخبيث وتبخُّ 
من  إذا هي وجميع ما فيهاولم يَ َزل يترّقى لهم في ذلك حتَّى قال لهم أنظروا الحجرة فنظروها و  ،يقبلوا

ولكم العهد َعَليَّ أْن فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي  ،ُبسط وجدران وُفرش تتألألُ ذهباً أحمر
حن نَ  بذات وأمَّاالكذبيات والشع على غيرنا مّوه هذه ،هيهات ،فقالوا هيهات ،َّل أرجَع بعد إلى بالدكم

وقيل  فوقع الحّق وُقطع دابر القوم الَّذين ظلموا ضوانوز بالرِّ اهلل الجنان والف نا علىنت لَ قد ُضمِ فَ 
أولئك الَّذين  من المقبوحينهم  ويوم القيامةِ  لعنة هم في هذه الدنياناعهلل رب العالمين وأتب الحمدُ 
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يعين هؤالء ! ؟هذا الكالم كالم منطقي-نوا مهتديناتجارتهم وما ك ا ربحتفم اشتروا الضاللة بالهدى
 ا عفاريتقلعوا الباب فوجدو  ،روا الدار فاتوا إىل احلجرةبعد ذلك تسو   ،ارمل جيدوا باب الد   ،الثالثة أوال  

يخ هذه كرامة للش  ون عد  جل إذا  ملاذا تَ الل الر  ت على ضَ دل  د وجود عفاريت وحيات ر  جم   ،أنا أقول ،اتوحي  
-شيخ جعفرالب من األسباب انزعج من سباه لِ شَ  لي  ح عَ تفَ  أن   ،206يف صفحة ! ؟جعفر كاشف الغطاء

يخ وجاء  حترمهُ ي شيخ جعفر َّلالإذا جاء  هُ لطان أنَّ ر السُّ رَّ وق َ   رتفع يا اهللفر فقال بصوت مُ جعالشَّ
ا سألوه لطان من دون اختيارفوقف السُّ   ،أْن ال تقوم له  و  شيخ جعفرالال حترتم  أنْ  ريدت   نتأنت ك  -فلمَّ

يخ كلمة يا اهلل  عندما قال-لماذا وقفت؟ف هجم يَ  ريد أنْ عبانًا عظيمًا يواجهني يُ ثُ  رأيتُ َسِمعت من الشَّ
يخ فاختفى الثُعبان على صدري فوقفت بال اختيار شيخ جعفر أيضا  يشتغل يف اليعين -وأخذت بيد الشَّ

قون مثل صدِّ ت  هل  ،ما هذه اخلزعبالت ! ؟كرامة مذكورة للشيخ جعفرهذه   تأليس ،والسحرياتات بذعشال
سلي برو  :برنامج سابق هؤالء الثالثة هم أنا ذكرت يف ،اقتحموا النريانال ذين هؤالء الثالثة  !؟هذا الكالم

بت تِّ ور   و من استوديوهات هوليودهذا االستودي جاؤوا فهجموا علىال ذين الثة هؤالء الث   ،وسوبر مان وبامتان
قتلوا املريزا  ،تلوهق ! بالنتيجة؟هذا منطق مراجعهل ! !خافاتهذه الس   ما ،عبذاتريان والش  النِّ هذه  ل  ك  

 .كذب يف كذبوهي   ،قضية ملفقة هذه ،هذا كذبف قتلوه يف الليلهم مل يَ اإلخباري ولكن  

هذه رواية  ،بقي منهم نْ املقتولني املظلومني مَ كالم أيضا   حنن  مثل ما نقلنا كالم اجملرمني الَقتلة سننقل 
قات العبِ )يف كتابِه حسني كاشف الغطاء م د حمالش يخ فيدهم ني حبسب ما رواها حمرواية اجملر وهي  ،القتلة

ته بالكاظمين قامَ أيام إِ  ،رجع األعلىج المم تزوَّ ث-ةم  تِ ولكن للحديِث تَ  (،العنربية يف الطبقات اجلعفرية
يخ األكبر بيهلميذ أَ ر تِ بَّ عبد اهلل شُ السيِّد رير حه النِّ ستاذِ ها أُ مِ لَ مها وعَ الِ بنت عَ بِ  وذلك بعدما قتل  الشَّ

أن   وهي ،على هذه القضي ة الغطاء كاشفشيخ حمم د حسني  الظون اإلصرار من وتالح-الميرزا اإلخباري
ك لِ ذَ وَ -عة املراجَ بقي  عليها ووافقه  عملية دب رها الش يخ موسى بالكاملفهي  ،شيخ موسى هو ال ذي قتلال
 وكانت تحت ابن عمها ،استل الميرزا اإلخباري وكان قد عقد عليها قبل قتله جذبًا لقلوب النَّ ا قُ عدمَ بَ 

يخ  الماهر والنحريُر الباهراألديُب  :فقال ،السيِّد المير أحمد فطُلِّقت وهو تزوَّجها يمي مصالح التالشَّ
معروف من وهو  ،الكو از يخ صاحلالش  -المذكور فيها إلى قتل اللعين اعر من قصيدة طويلة يشيرالشَّ 



 مكنإخفاؤها بقدر ما يُ  ي ُيحاولالجريمة الت( 30الحلقة )        خ الِغّزيالكتاب الناطق / للشي :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 26 - 
 

يخ بزواجهِ  قتل اللعين المذكور إلى فيها من قصيدة طويلة يشير-الكبارالشِّيعة  شعراء  ويهنئ الشَّ
  :يقول له  -تال املالح والشعراء واالحتفالليايليعين أقاموا ا-العلويةب

  المهالكِ  اصباتِ ُه من حوى روضُ ذَ            وَقد كان بُرهةً  اً ضَّ دى غَ الهُ  عيدَ مُ 

 ..!!يخ موسىش  ال ؟أعاد اهلدى من هوال ذي 

   غير تارك مذاكي آخذٍ  دت عليهِ عَ   من بعِد ما تداركت دين اهلل 

  !!لياع  ال عيةِ للمرج خرى وقصائد وأيام ِمالح وأيام أفراحأ  يضا  قصيدة وأ ،إىل آخر أبياتهِ 

تويف  ؟ولكن كيف تويف ،ىوسم  الش يخ تويف  1241سنة و  ،للهجرة 1232خباري ق تل سنة املريزا اإلِ 
يعين  ،1241 بره سنةم من درِه ومات بسبب نزيف الد  ب  نني ينزف دما  من د  خالل هذه السِّ أخذ  بعد أنْ 

 ى كاشف الغطاءموسيخ الش  ى  املرجع األعلى آية الل العظمبعد املريزا اإلخباري تويف   حدود تسع سنوات
 .رهِ ب  نزف دما  كثريا  من د   بعد أنْ 

م د شيخ الهو يقول  ا كانت سنة الواحد وا-كاشف الغطاءحسني  حم  لف عد األبألربعين وَلمَّ
يخ الَّذي تزايد مرض والمئتين  وهو -إلخبارياملريزا اعد مقتل بأي -ق به قبل سنين من وفاتهتعلَّ الشَّ

ِم الكثيرر يالبواس مرضُ  الحياة  مئِ سَ و تين سِّ مره العارب وكان قد ق ،فصار يضُعف يومًا فيوم لخروج الدَّ
 ياةم الحئِ سَ -رِبكوي  فَ  رسطِّ هو ي   ،شيخ حمم د حسني كاشف الغطاء يقولالهو  ؟من قال ذلك-الدنيا وزينتها

نيا اه فسلَّم نفسُه  إليِه وأدنقرَّبهُ فقاه ام جوار ربه واشتاق إلى لهتها من األموال والبنين واستنيز وَ  الدُّ
 ه عليهسالم  و  اللِ  صلوات   ملؤمننياري أم ه  وكأن  -مت مبانيهاوتهدَّ  عةيدعائم الشر  وهوت الزَّكية إلى باريها

 دبهُ طفق الدين ينف بانيهامت مالشريعة وتهدَّ  وهوت دعائمُ -!!ان اهلدىركمت والل أهتد   ونداء جربائيل:
واألدباء  عراءالش  -مراثيه ء تنشددباعراء واألُ وَصعق الكتاُب المبين يُنشده والشُ  واألرامل والعلماء تبكيه

ذه هل ذي ارتكب الر جل  هذا ايفنستطيع أْن نتصو ر هذا املعىن  كيف  ،عق ينشدها الكتاب املبني صَ أم   ،نعم
 !؟املهولة الكبرية ةاجلرمي
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رواها لنا يت ال  اخرة لس  ل املضحكة ايل هذه التفاصرافات وك  هذه قصة اجلرمية بكل األكاذيب واخل  
م د الش يخ الل العظمى  الكبري آية  املرجع  ليف كتاب تأكتوب على المهو كما الغطاء  حسني كاشف حم 

م د الش يخ مة الكبري اإلمام العال    .؟!.ةلَ ت َ قَ اجملرمني ال ية  رواهي  هذه ،ليهاحلسني كاشف الغطاء رمحة الل عحم 

  :جرت عليهم الجريمةالَّذين مَّا أ

زا من عائلة املري  بقيذي ال  و ه ،انية بعد العاشرةما بقي من العائلة ولٌد صغري عمره  ال يتجاوز الث  
لعربية اتهم العشائر  محأنْ  اق إىلمناطق األهوار يف جنوب العر يعا  إىل اإلخباري مع بعض النسوة وقد فروا مجَ 

  .اصريةة ذي قار الن  ظفبعة حملااوهي من املدن الت ،شيوخومناطق سوق ال هواراأليف 

  !؟يإلخبار اابن الميرزا  ميرزا عليّ  عليّ السيِّد كيف جرت الحادثة كما يرويها 

ولدان  كان له    ،كان عمره يف اخلمسينات رمحة الل عليهو  ،1232يف سنة  ق تل ،اإلخباريم د امليزرا حم
األول  امن والعشرون من شهر ربيعٍ حد الث  يوم األ ،بيته  يف الكاظمية كما يروي ولده  الصغري علي   ،أمحد وعلي  

 -يف بيت والدِه املريزا اإلخباريأي -ا يف البيتن  ك    :صر هو يقولوقت العَ  ،هربعد صالة الظ   ،1232سنة 
 عةمو وجم ،ان هناك شابان من نيشابور ِامسهما ناصر ومنصوروك ،غريالص   علي  أمحد و  ه  الداملريزا اإلخباري وَ 

 يقول كان اجملموع ،شيخ عباس اجلزائري ،شيخ أمحد اجلزائري ،ابن سي د مهدي   ىفطمصسيِّد  :من املشايخ
حجار هنالت األَ وبعد ذلك اِ  ،ت وشتائم وس بابارج البيوضاء كبرية خَ ا يف البيت فسمعنا ضَ ن  وك   ،عشرة أنفار

ال ذي وما  ؟وماذا أذنبت ؟ماذا تريدونبقوله والدي كلم هم ف ،البيتب اس أحاطواوالن   ،والصخور على بيتنا
 ا  حجارة وس باباجلواب وكان  ؟هل رأيتم مين سوءا   ؟أمل أفعل لكم كذا وكذا ؟حسن لكمأمل أ   ؟فعلته لكم

يف ِعراك كانت يف البيت ال يت  موعة ودخلت اجمل ،موا ما حطموافحط  وبعد ذلك هجموا على البيت  ،وشتائم
هت بفتاوى جِّ ائم وحيوانات و  هَ ب َ  !!يعةى شِ سم  ت  ال يت والبهائم مع هذه اجلموع اهلائجة من هذه احليوانات 

إلخباري حول املريزا ا أكثرهم داروا ،راكعِ  ودخلوا يف اجلليل وعائلتهِ  العاملليا فهجمت على هذا املرجعية الع  
هنبوا و  ،البيت ءاار يف بعض أجز وا الن  وشب   ،هناك إطالقات نارية كثريةوكانت  ،وأخذوا يضربونه بكل وسيلة

ولكن بعد ذلك لكثرة  ،األحداث  يقول يف البداية رأيت  علي  سيِّد هو  ،ئا  ما تركوا شيو هنبوا األثاث و  ،تبالك  
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ث ادوبعض احلو  ابعض احلوادث هو رآه ،ثوه بعد ذلكحد   ،اس ما رأيت  شيئا  ولكثرة الن   الن اريةاإلطالقات 
رض أنا رأيت أخي أمحد قد وقع على األ :يقول ،نكان صغري السِّ   ،جرىال ذي ثوه بحد  ال ذين ينقلها عن 

هؤالء  ،ضت أنا وناصر ومنصورفرك يقطع رأسه ريد أنْ ة ضربات بالسيوف وجاء رجل ي  د  ربوه عِ ضَ  بعد أنْ 
الضربة شديدة على  تفقام وكان جلفدفعنا هذا الر   ،ير دمني يف بيت املريزا اإلخباثابة خامبكانا   النيشابوريان

بعد ذلك رجع إىل  ،خذت متسح الدم عن وجههمقنعتها وأنزعت و مي فصرخت أ  رأته  ،على رأسهو  وجههِ 
 ،لباه سي قتَ  أد أن  تأك   ه  ألن  قال ألبيه ف ،يضربونه  من كل  مكاناملعرتك وكانت جمموعة كبرية أحاطت بأبيه 

قتلوا و قتلوا املريزا اإلخباري فقتلوا السيِّد أمحد و  ،ودخل معهم يف ال م عرتكريد احلياة بعدك أنا ال أ   بَ يا أ :قال
ل بعض وكانوا ينوون قتلهم ولكْن بعد ذلك تدخ   ،وأخذوهم دوهم باحلبالقي   ،لباقنياآخرين وأسروا  ا  أفراد

ساء اعتدوا على النِّ  ،ساء النِّ َّت  أسروا ح :يقول علي  سيِّد وهو  ،هم وفرواق سراح  طلِ وأ   بشكل خفي  األشخاص 
اثنان كان هناك   ،هفقطعوا رأسَ خباري ا املريزا اإلِ أم   ،أسريات أيضا  وضربوهن  وأخذوهن   ،هنساء حلي  وسلبوا الن  

لوا ث  لك مَ ذ وبعد ،قطعا رأس املريزا اإلخبارياللذان تقي مها  مسه  اآلخر امسه سليمان و شخص ا من األشقياء،
لكن  العائلة بقيت و  رارالفِ نوا العائلة من بعض األشخاص مك  وهناك  .عوها بالسيوفقط  و متثيل  ته شر  جبث  

يف القرى  ،يف جنوب العراق يف مدينة سوق الشيوخ إىل األهوار واستقر  هبا القرار جلأت إىل أنْ  ،دةم طارَ 
علمية صغرية  سوا حوزة  س  وهناك أ ،بقايا األسرة إىل اليوم موجودة هناكظل ت و  ،مبدينة سوق الشيوخ احمليطة

وأسرة آل مجال الدين املوجودة يف  ،ال زالت ت عرف هبذا االسم يف جنوب العراقو  ،يت القرية بقرية املومننيومس ِّ 
 .الن جف هم من أحفاد املريزا اإلخباري

 ؟عليه رىجالَّذي كلُّ هذا يجري  حتَّى فعلُه الميرزا اإلخباري الَّذي  ام

إىل  دعاهم ،علماء الكاظميةو  ،ع لماء كربالءو  ،الن جفوعلماء مراجع  إال  أن ه  دعامل يفعل شيئا  
وإىل الرجوع إىل حديث أهل  ،منهج أيب حنيفة افعي وإىل نبذِ هج الش  من وإىل نبذِ  ،العرتةك بالكتاِب و التمس  

 اللِ  ال املخالفني ألهل بيت العصمة صلوات  جر و بأصول وقواعد دون االستعانِة من البيت بشكٍل مستقيم 
 ،لرأسقطع ل ،رضخ باحلجارة ،هجوم على الد ار ،فكانت هذه اجلرمية وهذه الفاجعة ،ه عليهم أمجعنيوسالم  

 ،مطاردة األسرة ،تبتهِ كهنب م ،حرق بيتهِ  ،االعتداء على أسرتهِ  ،قتل لبعض تالمذتهِ  ،قتل لولدهِ  ،متثيل باجلثة
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بعملية  نقايسها جبرائم أخرى وسأقوم هذه اجلرمية إذا أردنا أنْ  ،فعلوا ما فعلواو  !؟ما ذنب األسرة نساء وأطفال
ال ذي ينقل لنا صورا  ّم ا جرى  فيديوونرى اللنذهب أخرى  قايس هذه اجلرمية جبرائم أأنْ ين قبل يسة ولكن  اقم

 ،رمحة الل عليه إذا ق منا بعملية م قارنة بني ال ذي جرى على الش يخ حسن شحاته ،على الش يخ حسن شحاته
جرى على املريزا اإلخباري ال ذي من مقلدي املرجعية العليا سنجد أن الشِّيعة واصب وبني هجوم هجوم الن  

هيد الش   وظ المة الش يخ لنا مأساة ينقلال ذي هذا الفيديو  بعض املقاطع يف نتابع ،وأسوأ بكثريأسوأ وأسوأ 
 .حسن شحاته رمحة الل عليه

 !؟مقطع مرئي لمأساة وظالمة الشهيد حسن شحاته رحمة اهلل عليه

 بالنتيجة هو ،ألرشيفايف  انير لداملتوفِّ  هو ضوح ولكن هذاالو  كالحظتم الفيديو فعال  مل يكن بذل
ن مة الل عليه اته رمحسن شححالش يخ واصب على بيت يتواجد فيه ن  وم الجا جرى يف هينقل لنا شيئا  ّم  

 :ثالثا  يقل د فليععد من بلى الب  سني عاحل    يزوروايات عندنا من أراد أنْ يف الرِّ  ،رأيتم الشِّيعة ورأيتم مابيوت 
 ،هبا للشهيدين املظلومنياء وأهدي ثواهدالش  د سيِّ ل هذه الزيارة أنا سأقرأ   (،اهلل بدِ ا عَ بَ ا أيك يَ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ وَ )

َوَصلَّى اهللُ  ،بَا َعبِد اهلليَا أ َليكعَ َوَصلَّى اهلُل ) :املريزا اإلخباري والش يخ حسن شحاته رمحة الل عليهما
 (.هللَوَصلَّى اهللُ َعَليك يَا أبَا َعبِد ا ،َعبِد اهللَعَليك يَا أبَا 

قل هناك من على األ ،حسن شحاتهالش يخ أكثر بكثري من ظالمة هي ولكن ظالمة املريزا اإلخباري 
والحظتم املرجع آية الل العظمى  ،ني لعَ وهو أم ا املريزا اإلخباري إىل اآلن  ،حاتهحسن شالش يخ م على يرتح  

م د الش يخ  رتاء فحسني كاشف الغطاء كيف يلعنه  وكيف يفرتي عليه وكيف يكذب عليه الكذب الكثري واالحم 
جف يف الن   ،أين ما كانوا ،وهذا هو حال بقي ة املراجع املوجودين اآلن من مراجع املدرسة األصولية.؟! .الكثري

رونه  يكرِّ  نفس الكالم هذا ،سني كاشف الغطاءحال الش يخ حمم د حهو حاهلم  ،آخر مكان يف قم يف أيِّ 
شر بعنوان يوم القيامة يأيت القتيل وايات أن  حنن  نقرأ يف الرِّ  ،ويذكرونه قتلة هلذا  مأهن   ويأيت معه  أعداد كثرية حت 

 :رات احل سنييف زيا ه  وهذا هو ال ذي نقرأ ،ا وأي دوامسعو  ،مسعوا ورضوا ،وفرحوا مسعواال ذين هم هؤالء و  ،القتيل
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م فإهن  يف األجيال اآلتية  واضون بقتِل القتيل املظلوم ولفالر   (،هبِ  يتَ ضِ رَ ك ف َ لِ ذَ بِ  تعَ مِ سَ أمًَّة  اهللُ  نَ عَ ولَ )
 .لتهِ تَ من ق َ  عتربوني  

السيِّد وهو بعه  أحد أحفادِه هناك كتاب للمريزا اإلخباري طَ  ،هذا التأريخحد  إىل  تهِ تن مل املشكلة  و 
من علماء اإلخباريني هو وف مجال الدين رؤ سيِّد ال ،جفسرة آل مجال الدين يف الن  مجال الدين من أ وفرؤ 
 :كتابللالطبعة األوىل  ،1970بعينات هذا الكالم يف الس   ،اَ تابر كِ شَ نَ  ،صني يف اللغة واألدبمن املتخصِّ و 
َلم ا جاء  ،فهو من أحفاده ،املريزا اإلخباريِه جلدِّ  ،للمريزا اإلخباري (ة اإلمجاعجي  كشف القناع عن ح  )

 :ا هذا االسمأم   (،ة اإلمجاعكشف  القناع عن عور ) :مسههذا الكتاب اِ ف ،خوفا   سم الكتاب اِ غري   أوال  يطبعه، 
كشف  القناع عن وجوه ) فهذا أسٌم لكتاٍب آخر هو هذا ال ذي بيدي (،ة اإلمجاعكشف  القناع عن ح جي  )

الش يخ أمضوا فتوى  نال ذي العلماءأحد وهو  ،مر  ذكره قبل قليلال ذي يخ أسد الل للش   (،ة اإلمجاعحجي  
سرتي أسد الل الت  الش يخ  ،الكاظمية ءاكان فقيها  صغري السن من فقه  ،وكان شابا  صغري السن موسى

 به على  الكتاب يرد   كتاب كشف القناع وهذااحب  صهو هذا  الل، أسد  الش يخ ذكر اسم  مر   ،الكاظمي
وال  ال يشري إىل املريزا اإلخباري ال من قريبٍ  ه  ولكن   (اإلمجاع عورةكشف القناع عن )ا اإلخباري ز كتاب املري 

وت إىل ال يصل الص  حَّت  بقدر ما ميكن  جتاهل الرأي اآلخر وهذا على طريقة املراجع يف حماولة ،من بعيد
يرفض طرحهم،  ال ذي و  ،ينتقدهمال ذي مع الرأي اآلخر  املراجع يف التعاملِ  هذه هي طريقة .؟!.الشِّيعةة عام  

م يسمعون تجاهلوا ي ُياولون أن ؟كيف يتعاملون م ال يسمعون مع أهن  ون لعل ذلك لهيتجا ،ي تابعونو وكأهن 
الش يخ هبذه الطريقة كتب  ،اسة الن  ل إىل عام  وت ال يصالص   أن   وحَّت ،أيضا  اس تتجاهل الن   يعينهم يف أن  

وهو أمضى على الفتوى وهو  ،للمريزا األخباري (كشِف القناع عن عورة اإلمجاع)رد ه  على أسد الل التسرتي 
ة كذلك البقي   .!!.أصابه  الطاعون ومات بالطاعون ،فيها الش يخ موسى تويفال يت الفرتة  نفسيضا  تويف يف أ

وا فر   ،جف بالكاملت عائلة آل كاشف الغطاء من الن  وفر   ،ى الكثريينطاعون قضى عل جفِ بالن   حل  
أفتوا بقتل املريزا ال ذين لماء واملراجع الطاعون بالعديد من الع   وحل   ،هلا تفصيل ة  ص  بالكامل من الطاعون والقِ 

إذا نفتح و  ،على أرِض الواقع ولكن هكذا جرت األمور ،ريد أْن أقول هذا من ذاكأنا ال أ   .!!.اإلخباري
نفس الكليشة -ة الباقيةالفانية إلى نعيم الجنَّ  الدنيا من هذه رحلتهُ  تكان-نقرأ ؟أالص فحة األوىل ماذا نقر 
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م د كتبها شيخ ال يت  شيخ موسى العن  ،ت يف كتاب العبقات العنربيةمر  ال يت  كانت -حسني كاشف الغطاءحم 
 العراق وهو بضع وأربعين ومئتين بطاعون الباقية في حدود ةية إلى نعيم الجنَّ الفان الدنيا من هذه رحلتهُ 

ش يخ أسد الل التسرتي هو هذا لل ،ح ج ية اإلمجاع وجوه عن فكشف  القناعِ -من عمرهِ  لم يُتم الثالثين
   .الكاظمي

 ال يت منها س ل ت السيوف العورة   ،واإلمجاع عورة فعال   ،رة اإلمجاعو ا هذا الكتاب كشف القناع عن عأم  
 ، االسم خوفا  من اإلثارةغري   ؟وف ماذا فعلرؤ السيِّد  ،ه عليهم أمجعنيوسالم   اللِ  لوات  صم د حم َ فذحبت آل 

كتاب   أوال   ،وهو يعرف هذه التفاصيل ،خبارياملريزا اإلِ جدِّه عن حياة  ،فث عن حياة املؤلِّ حني حتد  حَّت  و 
ولكن  ،ثواحتد  هم و قتلوا املريزا اإلخباري ال ذين هم أهل النجف و  ب معروف يف الن جفالعبقات العنربية كتا

ِه هذا ،خوفا  من اإلثارة مل ينقل من هذا الكتاب شيئا    ومل ينقل ّم ا هم نفس املظلومني نفس األسرة نفس جدِّ
فماذا  ،من أوالد سي د علي  ال ذين نقلت  عنه احلادثة قبل قليل وف مجال الدينرؤ سيِّد  ،عليسيِّد من أوالد 

بر اقبدارِه في موُدفن -املريزا اإلخباري ؟من هو-د في بغدادهِ سُتشوا-؟وف مجال الدينرؤ سيِّد يقول 
-الهجري 1232على َيِد غوغاء العوام عام  وكانت حادثة قتلِه حادثة نكراء-الكاظمية ينيع-قريش

البعض حاول أن يربط بني  ،باملوضوع د باشااو ال عالقة لد-داود باشا العثماني أيام تولي-وسكت
م د الش يخ مثل ما قال  بةأبدا  القضية مرت   ،العثمانيني والقضية أدرى هم كاشف الغطاء وأهل البيت حسني  حم 

من العمر  ولدًا واحدًا لهُ وقد ترك بعدُه -إىل أْن يقول ،أجرموا اأدرى مب اجملرمون وأهل اجلرميةِ  ،فيهال ذي ب
بب في وكان السَّ -حلادثةنقلت عنه اال ذي -ميرزا عليّ السيِّد العالمة  سنة تقريبًا هو جّدنا المرحوم 12

السيِّد رج نسبيًا خ وبعد هدوء الحالة-بوهمال ذين هر  -تل بعض األطياب من جيرانهمسالمتِه من القَ 
وقد سلك طريق الُسفن في نهِر الفرات لسبٍب  إيران ريدوهو يُ البصرة  اب من الكاظمية متجهاً إلىشَّ لا

وف مجال الدين ال يريد أْن السيد رؤ  ،ثتحد   يال يريد أنْ هنا السيِّد ولكن  ،بب هو الفرارالس  -َّل أعلمهُ 
ا وصل-بذلك يتحد ث ذكر و  هِ إىل آخر -لقضاء سوق الشيوخ سعيد التابعة يبن قرمة ناحية منطقة فلمَّ

مع  حفيد واحد هو عبد النَّبي ابن سّيد أحمد الَّذي قُِتل-لمريزا اإلخبارييعين ل- لهمِ ترجَ وللمُ -التفاصيل
يته اآلن في رَّ وذُ -تشتتو العائلة تفرقت -إلى إيران أمه بي وهو طفل صغير ذهبت بهأبيه وبقي عبد النّ 
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وسي د علي  هرب وبعض  إىل إيرانه م  هرب هو وأ  يعين هذا احلفيد الصغري  ،العائلة تفر قت-سبزوار وطهران
 .ملرجعيةمن قبل اكانت املطاردة  و  ،النِّساء إىل جنوب العراق

 (ورة اإلمجاععناع عن كشف الق)ال الدين وف مجرؤ سيِّد  بتهنا َلم ا ي عدِّد أمساء املؤلفات ماذا يك
ع عن ف  القنا كش)روف الكتاب هو هذا ِامسه  مع (،ةحجي  )ويضع بني معقوفتني كلمة  ،عن هذا الكتاب

هذا  ،جف الن  لفعل يفا عية وردودجر ولكن بسبب اخلوف من امل ،ة اإلمجاعوليس عن حجي   (عورة اإلمجاع
لكتاب يناقش  هذا ايف ه  ألن   ،هي املشكلة ة  لكاملشو  ،هي القضية ومنا هذا القضية  إىل يو  ،1970الكالم سنة 

 ،يفةي ومن أيب حنافعلش  من ا جئتم به ،من أعداء أهل البيت ،من املخالفني به كم جئتمع ويقول بأن  ا اإلمج
ع عصرِه هذا من مراجو لع ليا فال ذي اعرتض كان جزاؤه من املرجعية ا ،ة وهذه هي احلكايةص  القِ هي هذه 
 كثرة على ذلك  يدل   دا  اسعة جو كاء ثقافته الذ   ديكان نابغة شدو كان موسوعة  و ا  ملِ االرجل كان ع ،اجلزاء

 لِّ يف ك   د يف التأليفِ وأجا ا  فة جد  موضوعات خمتلف يف أل  فقد  ،مؤلفاتِه واختالف املوضوعات ال يت أل ف فيها
 ،ض والنفاسيحلوا جاسةالن  و  الطهارة كان مراجع عصرِه ال يعرفون إال    ال ذي يف الوقت ،تلك املوضوعات

 بالكتاب كِ س  ىل التمإاعي د  القتلوا الر جل حسدا  وب غضا  ملنهجِه  ،اخلطعلى طول وهذه القضية موجودة 
بعد قتلِه َّت حاالفرتاءات  عليه واافرت و  ،يباذاألك عليه افرتوا عليه االفرتاءات يف حياته وكذبوا والعرتة بعد أنْ 

م  شيخ الهو مرجعنا الكبري  هاو  ،وبعد التمثيل جبسدِه وبعد إخفاِء قربهِ  ذه د هدِّ اء جي   اشف الغطكسني  حد حم 
 والل عبق   ،هافوح  منلعنرب يأن  عبق اوك (العبقات العنربية) يسميه ألكاذيب يف كتابٍ ااالفرتاءات وهذه 

رأت قوإن ين ما  .؟!.تابذا الكهيفوح من ال ذي هو  اجلرميةِ  ق   االفرتاءات وعبق  الظلم وعباألكاذيب وعبق  
ذين ال  نفس  تابِ كأت  من  ين قر إن   ،وال من كتاب من كتيب وال من كتاٍب إخواين   عليكم ال من كتاٍب وهايب  

 .يهعل ىلنونه إىل هذه اللحظة رضوان الل تعاعلاري وال زالوا يقتلوا املريزا اإلخب

وإىل  إىل اللِ  أبرأ   !قتلوك كانوا على باطلال ذين  وأن   !أي ها املريزا اإلخباري ق  نت على حَ أن ك ك   د  هأش
 شحاته حسن الش يخن سفك دم وإىل صاحب الزمان ّم   إىل اللِ  كما أبرأ    !كك دمفَ ن سَ مان ّم  صاحب الز  

قتلوا شيخ حسن شحاته ال ذين ا وأم   !باري قتلوه أن اٌس ي سم ون شيعةالفارق أن  املريزا اإلخ !رمحة  الل عليه
من أوالد وهو املريزا اإلخباري  ال ذين قتلوا أم ا هؤالء !الال  وكفرا  ع ضَ ع ويرون التشي  أناٌس ال عالقة هلم بالتشي  
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 ،ما أساء إىل أحد ،ن اخللق جوادا  كرميا  سَ كان حَ ،ث حبديث أهل البيت دِّ  ُي  عاملِ وهو  ،جاداإلمام الس  
 !بوا عائلته وأطفالههر  ال ذين اجلريان القريبون هم فولذلك  ،كلِّ جريانهِ ل أحسن و 

 ؟حدث في الكاظميةالَّذي ما 

 ماح ؤوس على الرِّ عوا الر ورف ،هِ قطعوا رأس ولدو  ،قطعوا رأسه ،أهل الكاظمية على املريزا اإلخباريجم هَ 
حا  فر  ،ام الكاظمرم اإلمش ريف حأدخلوها إىل داخل احلرم الحَّت  ار وأخذوا يدورون يف الرؤوس لن  ا قونيطل

ن   ج تزو   ح أنْ الليايل املالفراح و ت األعلنبعد ذلك أ   ث    ،ئ املرجع األعلىبالن صر وذهبت اجلموع والوفود هت 
ائد لقيت القصأ  و  دونغر  اء واملجتمع الشعر عبد الل شرب واالسيِّد بنِة مرجع الكاظمية املرجع األعلى من اِ 

 ها وقضيضهاقض  بجف لن  لت اجف أقبعلى وحينما رجع إىل الن  بزواج املرجع األ الت فرحا  افيمت االحتقوأ  
بناء تل أحد أقوهو قد  !!ليهعه سالم  و  اللِ  قد قضى على ك لِّ قَ َتلِة احل سني صلوات   وكأن هر املؤز   بنصره ئههتن  

 !!جِف األشرفيف الن   ىل عرينهِ إال م ؤز ر صر ورجع بالن   ،ال  اضفعاِلما  جليال  حمققا  قتل  ،رسول الل

ساء نِّ  الكاظمية اليف يعة  الشِّ و  !؟هذه أي جرميةٍ ! ؟هذه أي مهزلةٍ  !؟أي  ظالمٍة هذه !؟أي  حكايٍة هذه
ْن جرموها سوى أرميٍة أجلال  ،رسول الل شيعةِ يدورون برؤوس أوالد رسول الل و  وهو ،سوالرجال هتوِّ  ،تزغرد

 حلكاية  هذه ا ،رتكبوهاال يت اتهم هذه هي جرمي ،عليهم أمجعني ه  م  وسال اللِ  صلوات   سكوا حبديث أهل البيتمت  
فصِّل د وقتا  أن أ   ال أجلكن ين أنا أحضرت الكثري من الكتب واملصادر ،من التفاصيل كثريٍ   إىلفيها مل أذهب 

 .رنا احلاضعصر  يفائم أخرى وقعت ر جن بني هذه اجلرمية و قارِ أ   ريد أنْ أ   فقط ،يف كل  األمور

م د السيِّد تكبت حبق ر ا يتمن هذه اجلرائم اجلرمية ال مل  همكن  عثيون قتلوه لبال ،يهالل عل در رمحةالص  حم 
األحياء  ده  أوال ،تهعائل ادو ر  شي آلن ملموجودة إىل ا عائلته   ،عائلته دوامل يشر   ،مل ميثلوا جبثتهِ  ،يقطعوا رأسه

ع قطَ  ي  مل رأسه   ،در  ة مل تشه  موجودعائلت ،احةزعماء يف الس   اآلن هم ،بعده ال زالوا موجودينمن  قوابال ذين 
در الص  م د حم  السيِّد  لتقس بعد ملة عر لبعثيني قد أقام حفأحدا  من ا وكذلك مل نسمع أن   ،ل هبامل ميث   ته  جث  و 

أن ين مل ه وقال نفسَ  بر أَ  لت القان  بل أ ،ئ القاتلوفودا  جاءت هتن   وال مسعنا أن   ،ما مسعنا بذلك ،الل عليه ةرمح
 .معروفة ة  ص  والقِ  ،يةناملؤسسة الديبالذات م واهت   ،م أشخاصا  واهت  أقتله 
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 قتلوه همل ذين ا ،وئييد اخلجمسيِّد لمقتل اوهي  هان شاهدناحنثت يف عصرنا و دَ جرميٌة ثانية أيضا  حَ و 
صحيح  ،ل أليم ومؤملبشك تهِ لوا جبث  ث  مو  ،السيِّد جميد اخلوئيقتلوا هم الذين  شيعةٌ  ،القضية معروفةو دريون الص  

عوه ة بعد أن بض  لى قيد احلياعوهو  ه  ونر  حينما كانوا جي حَّت  أن  البعض ينقل أن ه   ،يعييف اجلوِّ الشِّ  هذا جرى
هو على و ثيل جبثتِه تمال يف بعيدا   يذهبون ولكن هم كانوا ،يقتلوه بأيديهم كان يطلب منهم أنْ ال يت باألسلحة 

كذلك مل ه و ع رأس  قطَ كن مل ي  ل ،د ق تلبالنتيجة سيِّد جمي ،مل أكن حاضرا  ألين  ال أدري  ،هكذا ن قل ،احلياة ديق
 .قد أقام حفلة ع رس درينيأحدا  من الص   ومل نسمع أن   ،هد أسرت  شر  ت  

مل و وه لواصب قتالن   ،شحاتهحسن الش يخ يف حق  جرمية ثالثة حدثت يف عصرنا أيضا  نذهب إىل و 
ال زالت و  ،د أسرته  شر  مل ت  و  هطع رأس  ولكن مل ي قلوا جبسده مث  و  ،كبري  د  ب إىل حَ ذِّ ع  أن ه صحيح  ،يقطعوا رأسه

أقاموا  تلوهقن  ال ذين سمع أ نومل ،اومل ي الحقو  مل ت شر د من مكان إىل مكان موجودين يف مصر اعه  وأتب أسرته  
 .املناسبةذه جوا هبحفلة عرس وتزو  

د شر  ه ومل ت  وا جبسدلكن مل ميثلو قطعوا رأسه  ،النمرالش يخ مقتل هي عاصرناها ال يت اجلرمية األخرية و 
 .قتلهِ مرٍس مبناسبة حفلة ع د أقامأو من الوهابية قأحدا  من آل سعود  ع أن  عائلته  موجودة ومل نسم ،عائلته

 ر  لوا جبسدِه شث  مَ و  ،ريا اإلخباقطعوا رأس املريز  بعد أنْ م حفلة عرس أقاال ذي على هو ألفقط املرجع ا
ب وعلى بالضر ساء لنِّ ا على ااعتدو  ،شر دوا عائلته بعد أْن سلبوها كل  شيءو قطعوا رأسه و لوا جبسده مث   ،متثيل

قت يف ر  ففترة سشر دوا األو  ،مكان مكان إىلعوا عائلته من تتب   ،يفعلوه فعلوه شيء أرادوا أنْ  ل  ك  و  ،األطفال
مالح  الِ قيمت الليايلأ  و ليا لع  اجعية ئ املر لتهن   موعلك جاءت اجلذ بعد ث    ،الواسعة الل من أرضمناطق خمتلفة 
رجعية ملأقامت ذلك ا ،موسل   هآلِ و  هِ علي ى الل  راح مبناسبة مقتل واحد من أوالد رسول الل صل  وأقيمت األف

ه ال زال بأن  الفق :ليقو  ؟فرخ جعيش  لقصص العلماء ماذا كان يقول ا تتذكرون قبل قليل وأنا أقرأ يف ،لياالع  
ارتكب هذه ذي ال   رجعامل سىو هو هذا م ،األول وأنا وولدي موسىهيد الش   على بكارتِه مل ميسه أحد إال  

 .ىاجلرمية الكرب 



 مكنإخفاؤها بقدر ما يُ  ي ُيحاولالجريمة الت( 30الحلقة )        خ الِغّزيالكتاب الناطق / للشي :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 35 - 
 

ع جذا املر هلة تَ قَ ريث الفهذا و  ،الشأن نقله أصحاب   نقلت  لكم ماوقد قيقٌة مل أبالغ فيها هذه ح
م د الش يخ   مل نْ إوأنتم  ،تابهِ كم من كل ة وقرأت  هو وريث املراجع القتلالل عليه  رمحة   ءاحسني كاشف الغطحم 

ا َّن  إ ،ت ال يكفيالوق ،ةيئة كثري سات عبار  ،هأقرأمل ّم ا ستجدون ما هو األسوأ  قرأواواوا رجعقوا كالمي اتصد  
لوا تِ ق   ال ذيننقل عن مل أو  ،ن عنديبشيٍء م ومل آتِ قلتها من املصادر نأنا  وهذه احلقائق ،ها لضيِق الوقتتركت  

تاج بعد الكالم ال ُي ن  هذاأعتقد وأ ،كل  اجلرمية نقلتها بتفاصيلها عن الَقَتلة  ،شيء خمتصر وهوإال القليل 
ال ذي و حفيٌد هلم ه مرجعٌ  ،خربوام ال ذين حتد ثوا وهم ال ذين أه ،ةأو إىل البحث عن أدل   ذلك إىل تشكيك

العنرب  متم عبقا  منفهل مش ،(عفريةت العنربية يف الطبقات اجلبقاالعَ )ث يف كتابِه ال تنسوا اسم الكتاب حتد  
  !؟قات اجلعفريةمن هذه الطب

  ؟المنطق الشيطاني هو أين ،لرحمانياأين هو المنطق 

طق نمن امل ه  إن   ل هك  ما مسعتموه   .!!.هنا التبست األمور ،ع كل  شيءضا  ،ضاعت هنا ،هنا ضاع
تأريخ  ائم كثرية يفهناك جر  ا  دأب ؟ةدي هذه اجلرمية هي الوحدون أن  تقأتع ،واضٌح وصريح جدا  هذا  ،يطاينالش  

لى عبشكل خمتصر  ،ريةثك جرائم كهنا ،ةيعي  الشِّ ابعِة جرائم املرجعية ليس الربنامج  منعقدا  ملت ،الشِّيعي ةاملرجعية 
مية صول هذه اجلر حمكانية إذا  إأولئك املراجع ف لِّ بل ك  ه اجلرمية ومن قِ نت فقط هي هذلو كا ،سبيل املثال

هم   املراجعوإذا  ي، يء عادهو شية ى مبكان املرجعإذا  هذا املكان ما يسم   ،وقت يف أي   تكون ميكن أنْ 
هذا هو  ،عاصيسوأ امليف أ قد يقعون ،كبون أسوأ األفعالقد يرت ،ون أبشع اجلرائمبكقد يرت ،نأناس عاديو 

قوا تدق   عليكم أنْ  !؟ةي  الصنم اذا هذهومل ؟ذا هذا التقديسفلما ،م أناٌس عاديونأهن   وهوأثبته  أنْ  ريدأ  ال ذي 
ا أقول هذا الكالم ألن   ،ونلماء أناٌس عادي  الع   ظر يف أن  الن    ماذا أجرم العلماء   مةحللقات القادول يف اأتناسين إَّن 

م د قِّ آل حب تينا جرائمستأ ،عةاجع شيحبقِّ علماء ومر  ،إذا كانت هذه اجلرمية حبقِّ أشياعهم ،م دحم َ حبقِّ آل  حم 
نا إن  فاء ا ننتقد العلمحينمو  ةور لص  ضح اتتحَّت  سأتناول هذا املوضوع  ،تعاىل شاء الل   يف احللقة القادمة إنْ 

 .إنكم ترفضون من دون أساسفترفضون أنتم وحينما  ،ساسننتقدهم على أ

 ،ال م حقِّق الَكرِْكي أو الَكرَكي ،يكِ ْر بن عبد العايل الكَ ا علي   :كيْر بشكل سريع أشري إىل احملقق الكَ 
شهد است  ال ذي علي ابن عبد العايل امليسي رمحة الل عليه  يكْر احملقق الكَ  ،هناك من يلفظه  الَكرْكي أو الَكرَكي
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 يفل عامل بجأساسا  هو من كرك نوح من  ،إيران ذهب إىل ،بارجف الكِ كان من مراجع الن    ،940سنة 
 كي أوْر عن حياة احملقق الكَ  ريد أن أحتد ثأنا هنا ال أ   ،ةص  قِ  له  و اه طهماسب ذهب إىل إيران أيام الش   ،لبنان
أنت احلاكم  ،ألمورتصدي لالأنت األوىل ب اه طهماسب قال له  الش   ،صار هو احلاكم يف إيران ،كيالَكَر 

من الشِّيعة من خالفه و خالفه من مراجع ف ،الوضع قطعا  حينما سي صبح حاكما  هناك من ال ي عجبه   ،الش رعي
كيف كانت هناية احملقق   ،شري إىل هنايتهفقط أ   ،تأرُيهِ يد أْن أحتد ث عن ق لت إن ين ال أر   ،يضا  داخل السلطة أ

احلاكم الش رعي األو ل  وهو هو شيخ  اإلسالم ف ،عد ذلك يعود إىل منصبهب جف للزيارة ث   جاء إىل الن   ،كيْر الكَ 
 معه   جاء ُيمل ،اءا جَ م  ة ولَ يار ز جف للجاء للن   ،أي ام الس لطان الصفوي شاه طهماسب ،يف الدولة الصفوية

كان يف الن جف قبل أْن يذهب إىل   أصال  هو  ألن ه   ،للمراجع وللعلماء وألهل الن جفاألموال واهلدايا واخلريات 
فوية ص  لطة الة وأطراف يف الس  سة يف الديني  املؤس   يفأطراف  ،ي ةنِقبل املؤسسة الدي من له   ولكن خ طِّط ،إيران

 !!يف عيد الغدير ؟م يف شرابه وطعامه مَّتوضعوا الس   ،مطوا له وسقوه الس  ناك فخط  ال يرتضون وجوده ه   نّم  
جاء لزيارة  ،ألن  ال م حقِّق الَكرْكي جاء لزيارة األمري مبناسبة الغدير ،يف اليوم الثامن عشر من شهر ذي احلجة

خصيات والساسة وإىل غري والش  لعديد من كبار العلماء وليمة يف منزٍل حبضور ا فيوم الغدير أقاموا له   ،الغدير
قتلوه يف  ،فن يف النجفد  ل من ساعتِه و م يف شرابِه وطعامه فق تِ ة وضعوا الس  يء بطعام الوليما جِ م  ول   ،ذلك

  :مرينأل ؟ملاذا ،يوم الغدير

عزل ن وم به مكان يق  ماما كانوا يقبلون  ينيبعض السياسإذ أن   ا ،كان موجود  هناك أمر سياسي
 .يةو فوإدارة يف الدولة الصوتعيني 

يف  همنهم من ُيالفون ،ركيقق الكَ عليه احملال ذي  جناح من العلماء كان يرفض املسلك واملنهج كوهنا
ا ورمب   ،فال م حقِّق الَكرْكي ع رف عنه إظهار  الرباءة ،يف قضية إظهار الرباءة هالفقهي ومنهم من ُيالفون املسلك

نفحات الالهوت يف لعِن اجلبِت )وهو  الكتاب هذا ث عنأحتد   أنْ كان بودي و  هِ بمن أشهر من كت
ره  الرباءة العلنية من ا هو إظهت إىل قتلهِ أد  ال يت  سبابومن مجلة األ ،من كتب احملقق الكركي (والطاغوت

ت إىل قتله وتصفيته أد   بسبب هذا وأمور أخرى ،كان ي ظهر الرباءة بشكل واضح وقوي  ،أهل البيت أعداء
ومن الغاطسني  عاة الوحدةما كانا  من د  هيد الثاين ألهن  الش   ،هيد األولتسمعون له ذكر بينما الش   جسديا  وال
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هيد هيد األول والش  اصوا الش  ن غطسوا وغّم   !!م يف الفكِر املخالف ألهل البيتإىل آذاهنم بل إىل عمائمه
س  ع لِ فقد فلم يسمع أحٌد مبقتلِه  أم ا هذا الر ج ل ،وأ عطيت هلم األلقاب جم ِّدواولذلك اين رمحة الل عليهما الث  

 .؟!.ن بعدِه وضاع أمره هباء  منثوراعلس كثريون موسي   ،س كثريون من قبلهكما ع لِ 

 1327ة سن ويف ،ليهة الل عرمح فضل النوريالش يخ  ،ضل الل نوريفَ الش يخ وهي إعدام جرميٌة أخرى 
ى ما يسم   دايةشأ يف البِ نَ ل ذي اراع الصِّ على أثر شنقوه  ،ة أمري املؤمنني قتلوه أيضا  داليف يوم و  ؟مَّت ،للهجرة

ين وأطراف الد لاجر من  ارضةمع رو ظهبعد العدلية صراع أ نش ،بصراع العدلية داخل إيران الدولة القاجارية
سمى أو ما ي ملشروطةىل اإلت حتو   ذلك بعد ،احلركة العدليةب يت تلك احلركةأخرى تطالب بالعدل ومس ِّ 

 الش يخ فضل   ،راساينند اخلعلى رأسهم صاحب الكفاية اآلخو و وتدخل مراجع الن جف  ،بالدستورية املشروطة
أمور  ذلك ظهرت له   وطة بعداملشر  اين يف قضيةكاظم اخلراسالش يخ  ساند ن ي  يف البداية كان ّم   الل النوري

بسبب هذا و  ،فايةحب الكاالش يخ كاظم صوعلى أثرها فس قه   ،خ كاظم اخلراساينفأعرض عن تأييد الشي
 اظم اخلراساينكلش يخ  الِّد اس عن الش يخ فضل الل النوري ألن  الن اس كانت ت قالتفسيق أعرضت الن  

ا التفسيق هو هذ سن األساوهناك تراكمات ولك ،شيخ كاظم اخلراساينالواملظاهرات يف الش ارع كانت مع 
 ،خلليلياحمم د حسني  الش يخو  ،دراينالش يخ عبد الل املازنمثل ال َذي جاء من الن جف من جمموعة من املراجع 

ستورية لب بالدتطا انتكراف سياسية  طأ ولكن بعد ذلك ،فس قوهفقط هم  ،وا أمرا  بقتلهِ ر هم مل ي صد
، لزجناينابراهيم يخ إالش  وهو  أحد رجال الدين كمة برئاسةحم ألمر وعقدت له  املشروطة استغلت هذا ا

الحظ ن ،شنوقا  مالنوري  فضل اللالش يخ صورة هي هذه و  ،وجيء به وش نق ،أصدر احلكم بإعدامه شنقا  ف
 .اشةعلى الش  
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املشنقة من قبل  وقد نصبوا له   إىل اآلن موجود هو يف طهران انه ميدان مركزيخبجيء به إىل ميدان تو 

  يخا وصل إىل الش  م  اخلرب لَ  صحيح أن   ،1327الث عشر من شهر رجب سنة يف يوم الث   ش ِنق ت   ،يومني
 .؟!.هو ال ذي أد ى إىل هذه القضيةالذي صدر منه ولكن التفسيق  ى وأمر بإقامة جملس عزاءكاظم تأذ  

فضل الل النوري الش يخ أن هو  والدليل ،يشيخ فضل الل النور الاملرجعية هي ال يت صنعت األرضية إلعدام 
د وجميء السيِّ  بعد انتصار الثورة اإليرانية ؟مَّت م دح ،بقي مذموما   ،داخل الوسط احلوزوي بقي مذموما  

ما   ما قبل الثورة اإلسالميةوإال   ،جيدهأشاع ذكره وأمر بتكرميه ومت د اخلميين هو ال ذيالسيِّ  ،اخل ميين إىل إيران
كاظم الش يخ  ار أن  بتباع كان ي ذم    ،ا  شيخ فضل الل النوري مذموماليف الوسط احلوزوي كان  79قبل سنة 
جاء وا به إىل  ،كيف ق تل الش يخ فضل الل النوريصورة خمتصرة   ،فبقي هذا الذ م ي الحقه   هذم  قد اخلراساين 

 وهم يرونه سيشنق ث    ،ك هباتراكضوا على أخذها للترب   َلم ا ألقى عصاه بعض الن اس ،ألقى عصاهف املشنقة



 مكنإخفاؤها بقدر ما يُ  ي ُيحاولالجريمة الت( 30الحلقة )        خ الِغّزيالكتاب الناطق / للشي :3 الجزء –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 39 - 
 

وال ذين أرخوا للحادثة يقولون بأن ه  ،كانت جثته  ثقيلة  ،وضعوا احلبل يف رقبتهِ  ،لقى عباءته وألقى عمامتهأ
الش يخ هد وق تل مشنوقا  رمحة الل عليه ستشجسده واوخرجت من  وفاضت روحه   ،رب جسدهطأصال  مل يض

احلاضرون كان و  ،جع األعلىاملر  ،جفجع الن  ار من فتاوى فقهاء وم ؟من أين جاء واألساس ،النوري فضل الل
شيخ فضل الو  ،ألن  ال ذين حضروا هم ال ذين يؤيِّدون املشروطة ،أكثرهم من مقلِّدي الش يخ كاظم اخلراساين

نفس  ،هنالوا عليها بالرفس والضربجثته ا ا أنزلوام  لَ و  ،ضد احلركة الدستوريةو كان ضد املشروطة   الل النوري
اهنالوا  ،يف ميدان توخبانه ، يف طهرانمل يكن هناك من س ين   ،هنالوا عليها بالرفس والضرباالشِّيعة هؤالء 

فكر ن بالومنهم من هم املتأث رو  ،كفايةمنهم من هم أتباع كاظم اخلراساين صاحب ال ،عليها بالرفس والضرب
ار على جسده ومنعوا أهله من يطلقون الن   بدأواوبعد ذلك  اهنالوا عليِه بالضرب ،راطيةد عاة الدميق الغريب

كما   ،ة ودفنوه يف ق م  إىل أْن هر بوه بطريقة خفي   ،ما يقرب سنة ونصف وبقي مدفونا  يف بيته ،فنهدزاء ومن العَ 
 يم الوضع اإلعالية فتغري  مالالثورة اإلسوانتصار يين إىل إيران ماخلالسيِّد إىل زمان جميء  ق لت بقي مذموما  

 .رمحة الل عليه وريفضل الل الن  الش يخ ة غي خبصوص شخصي  يوالوضع التبل

 ،جمموعات ينيع ،رائدج-ىتَّ د شَ ائِ رَ جَ ي بِ نِّ أَ كَ )-عن اإلمام اجلواد هناك رواية جاءت يف بعض املصادر
تنظيمات حركات أحزاب اجتاهات وهذا  ينيع ،هبة متآلفةواجلريدة جمموعة من الن اس متشا ،مجع جريدة جرائد
 ةيانَ م صِ هِ ينِ دِ  لِ ََّل ًا وَ شدَ م رُ هِ ى بِ رَ  أَ ََّل  بِأْسَماء َشتَّى َكأَنِّي ِبَجَراِئد َشتَّى-املشروطة أي ام كان جيريال ذي  هو 

فضل الل النوري  ن  أِل -(لب ويُقتَ لَ صْ يُ ف َ  يرسِ ٌل طَبِ جٌ م رَ هُ رضُ اَ يعُ  ُكلَّما َماُلوا إلى َجاِنب ِانحَدَر مِّنُهم اآلَخر
 ََّل ًا وَ شدَ م رُ هِ ى بِ رَ  أَ ََّل -الكالم هنا-رِسي فَ ُيْصَلب ويُقَتلٌل طَبِ يُعَارُضُهم رَجٌ -هو طربسي من طربستان

 ينلكن   ،هذا هو حديث أهل البيتف ةا صحيحويبدو أهن  إذا كانت هذه الرِّواية صحيحة  .؟!.ةيانَ م صِ هِ ينِ دِ لِ 
ا صحيحة  ال ذين  فأكثر املوجودين  ،حيحةواية صَ  الرِّ كون وإال  شكِّ ي   أراعي هؤالء ال ذينلكي أقول يبدو أهن 

واية ماذا الرِّ  ،صاحب الكفاية من أتباع ،املرجعية الع ليا يف الن جف من أتباع واملظاهرات همكانوا يف الشارع 
من يأيت  ؟وما يف الذيول من أين يأيت-ةيانَ م صِ هِ ينِ دِ  لِ ََّل ًا وَ شدَ م رُ هِ ى بِ رَ  أَ ََّل -ف هؤالءصِ تَ  ؟تقول

ية بكفا لكم وهنيئا   ،هو التأريخ الواقع وهذاهو وهذا  يمما هو بكالو ا كالم اإلمام اجلواد هذ .!!.الرؤوس
دوا قل  ال ذين ولئك وعلى أ ،اتوعلى تلكم املرجعي   ،لفرتةتنطبق على تلكم ا األصول إذا كانت هذه األوصاف
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-وكالم اإلمام الصادق-ةيانَ م صِ هِ ينِ دِ  لِ ََّل ًا وَ شدَ م رُ هِ ى بِ رَ  أَ ََّل -هذا كالم اإلمام اجلواد ،تلكم املرجعيات
عض  بَ َّلَّ إِ  َذِلك ونكُ  يَ ََّل و وه دُ لِّ قَ ي ُ  نْ أَ  مِّ اوَ عَ لْ لِ فَ َهواه ْمِر َموََّله ُمَخاِلَفًا أِلَ لِ َحاِفظًَا ِلِدينِه ُمِطيَعًا ه فسِ نَ ًا لِ نَ ائِ صَ )
يعَ اء هَ قَ ف ُ  ه وسالم   اللِ  وات  ثنا عنه إمامنا العسكري صلدِّ ادق ُي  كما يقول إمامنا الص    (،مهُ يعَ مِ  جَ ََّل ة الشِّ

 .شاء الل تعاىل إنْ  فصيلِ ث  عنها بالتوسأحتد   واية  وستأتينا هذه الرِّ  ،إمامنا العسكري عليهما يف تفسريِ 

واب ن  اجلأقول بذا أَ لِ  ،ريعا  ين أرى الوقت جيري سإليها لكن  شري أ   ي أنْ هناك مطالب أخرى كان بود  
 ،رى عليهجذي م وما ال  ل  كي تإلخبار الحظتم املريزا ا ؟أحدم ل  كل فيقول ملاذا مل يتذي يتساءلل   ،صار واضحا  

ليس  ،ارهت  ذكال يت ائق ذه احلقهل  ك  م يعرفون  تأكدا  أهن  م   ست  لَ  ،من هذه احلقائق الكثريهناك كثريون يعرفون 
 ك ّمن هم يفانلكن قطعا  ه ،خرىاأل   يف هذه احللقة ويف سائر احللقات ويف سائر الربامج ،يف هذه احللقة

ينية   ،ث عنها فيما يأيتسأحتد  ال يت و ت  عنها ثد  حت ال يتمن هذه احلقائق  الكثري والكثرين و فن يعر ّم   املؤس سة الدِّ
  .اسلن  أيدي ا يما بينهم وبني وضع هذه احلقائق يفول فُيال ذي لكن اخلوف من العواقب هو 

وحنن  فقوية تتحمل الص  ق ىل رقبةإ تاجن يقول يل هذا الطرح ُية ّم  ي  ينسة الدِّ العديدون من داخل املؤس  
لب تاج إىل قح ُيذا الطر ه ون إن  يقول الكثريون مسعت  منهمو  ين أملكها!!أن  يبدو ولكن  الرقبة، ال َّنلك هذه

  .؟!.حنن ال َّنلكه  و  قوي  

اهلل  بدَ د عَ قَ ن اهلل ف َ ُق عَ نطِ يَ  قُ اطِ ان النَّ ن كَ إِ ه فَ دَ بَ د عَ قَ ٍق ف َ اطِ لى نَ ى إِ صغَ ن أَ مَ ) :فأذكركم دين أعو لكن  
ن قد يكو  ،املعلوماتهذه  موا قيِّ  ،يحديث مواأنتم قي   (،يسلِ بْ د َعَبد إِ قَ ف َ  يسلِ بْ ن إِ عَ  قُ نطِ يَ  قُ اطِ ان النَّ ن كَ إَ وِ 

ل هذا دائما  قو أ ،إذا ثبت البعض ثبتت احلقيقةو  ،لكن البعض منها قطعا  صحيحالبعض منها ليس صحيحا  
بني أيديكم قدر  ض املعلومات الصحيحةر أحاول أن أع ،من ضرع أمه باللبِ  أنا آتيكم ،على طول اخلط

قد  ،قد تكون هناك غفلة ،قد يكون هناك اشتباه ،د يكون هناك خللق ،ين لست  معصوما  ن لكن  اكاإلم
بني أيديكم ما هو مبعصوم وغري املعصوم ال ال ذي ف ،قد يكون وقد يكون ،احلديث يكون هناك نسيان أثناء

إن ين  ،خطأ من رأسِه إىل قدمه هاشتباه كبري أن تفرتض العصمة يف إنساٍن ك ل   ،نتاجا  معصوما   منه   واتتوقع
لكن يقينا  يقينا  هناك يف كالمي ما  ،قد يكون بعض كالمي ليس صحيحا   ،أعرض لكم الصحيح أنْ أحاول 
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 هحة يف بعضفإذا ثب ت اخلطأ يف بعضه ثبتت الص   ،حيحهناك الكثري يف كالمي ما هو الص  حيح بل هو الص  
 ،النتيجة تبقى هي هي ،على النتيجةيقع ، ولن يبقى هناك أي  قدٍح وتثبت القضية وبذلك يثبت املوضوع

 .بقى هو هواملوضوع سيو 

وا إمعان دعب كروافريات ذه اجملوا هبر كِّ  تفين أرجو منكم أنْ لكن   ،تعاىل شاء الل   ألتقيكم غدا  إنْ 
األزمنة  نا وبني تلكانبني زم رنوااحلوادث قا لتفاصيل وهبذهِ ا االنفعال جانبا  ولكن فكروا بإمعان فكروا هبذه

 ى الل  يب صل  لن  اوحديث .!! .اماألي   هي م  ااألي   ،ا اإلخباريز ابقة قبل زمان املري س  نة العلم باألزم إذا كان عندكم
ابق ةمَّ سيجري في هذه األُ )م سل  و ه وآلِ  عليهِ  عل لنَّ و اة وحذذَّ القُ بة ذَّ لقُ احذو ة ما جرى في األُمم السَّ

  .(فيه دخلتملهم دخلوا ُجحر ضبٍّ ولو أنَّ  راعذِ عاً بِ ار ذِ و باع اعاً بِ عل بَ بالنَّ 

  .؟!.لقضيةاهي  ضية  القف (لهاة ما جرى في أوَّ مَّ في آخر هذه األُ سيجري ) :وما قاله أئم تنا

الشخوص لكن بسه ليس نف عيدي   التأريخ ،ريخ ي عيد نفسه التأأن  ب ده  الناسذي يردِّ الكالم ال  هذا 
 ،نني واحدةدة وقواسنن واحبألن  احلياة حمكومة  ؟عيد نفسهملاذا ي   ،األحداثريات ة جملباخلطوط العام

بأن ه تقول  ألحاديثاة م  جرى يف أول األ  ال ذي األوىل فتجري كما جرت يف األجيال القوانني والسنن سو 
 .ةم  خر األ  سيجري يف آ

َلى ا عَ َوُمَتاِبِعينَ ا ينَ دِ اهِ شَ مُ  وهِ جُ وُ نا وَ هِ و جُ ن وُ ب عَ رَ ف الكَ شِ كْ ين إسَ الحُ  يكَ خِ أَ  جهِ ن وَ رِب عَ الكَ  فَ شِ ايا كَ 
 ..ينسَ حُ ال نترِنت ِبَحقِّ َأِخيكَ اإل

أّماِن ين وَ ان الدِّ مَ ك أَ لُ أَ سْ اء أَ رَ هْ الزَّ  كَ مِّ أُ  قِّ حَ بِ  األمان انمَ ان األَ مَ ك األَ لُ أَ سْ ان أَ مَ الزَّ  بَ احِ ا صَ دي يَ يِّ سَ 
 ..نلزَّماااحب صَ األَمان اأَلمان يَا  ،وأمَّان اآلِخرة رِ بْ القَ  انَ مَ أَ ا وَ نيَ الدُّ 

 ..رمَ قَ  ااً يَ فَ طْ . لُ .رمَ ا قَ اً يَ مَ اَل . سَ .رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ تركُ أَ 

 ..يَّزالمم يعيُ الشِّ  الفضائية الصَّوتُ مر اشة القَ غداً نفس البرنامج ونفس الشَّ  نادعمو 

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعاً 
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