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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ . َماذَ .ة اهللِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 ن  ن   (ونب  ر  غ  م   ن  ن  و   ق  ر  ش  ن م  س  ابن احل   جَّة  احل  نا مانِ ز   إمام  )ديد نواٍن ج  نذ  احللقِة املاضية يف ع  م   عت  ر  ش  
ينيَّة اتنا مبرجعيَّ  ،ضيضناق  نا و  ض  ق  ب الش يعة    لك  شي   كن أن  ا ي  نا وسائِر م  اتِ ا وفضائيَّ نطبائِ مسية وخ  تنا الرَّ مؤسَّسو الد 

  . اجلميع مغرّبون!!.الش يعيلوجود شكيالً لت   ثيالً أوت  

 (ب ونم غرِّ  ٌق ونحن  شرِّ زماننا م   إمام  )في هذه الحلقات  عنوان الحديثِ 
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لَّيت ا الر واية   ،ادقامنا الصَّ ي عن إمسكر لع  انا ثنا هبا إمام  حدَّ الَّيت  الر وايةِ يف احللقِة املاضية وقفت  عند 
ن ما يعرفون م إىل آخرِ . (.هِ سِ فْ ن َ ًا لِ نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الف  مِ  انَ ن كَ ا مَ أمَّ فَ )-طرين منهاس   الش يعةِ من  عرف  الكثي  ي  

الر واية  قد قرأت  و  ،حلقائقاتغيب حَّتَّ عمدي كّل بش الر وايةِ  يعقطمع تدليٍس واضح بت ،هذين السَّطرين
 . املاضيةعند عبائرها يف احللقةِ  ووقفت   عليكم كاملةً 

ّداً دٍد قليٍل جِ ث  عن عدٍد قليٍل وعن ع  ادق يتحدَّ اإلمام الصَّ  :مةالمتقدِّ  الرِّوايةِ الكَلِم في  خَلصة  
 ،عن عدٍد قليل احلديث   ،إمام زماننا ون مرضيني عند  كون  ي  الش يعة عند التَّقليد  راجعِ من م  و الش يعة  قهاءِ من ف  

ا ال تنطبق   :قالالر واية نقيح حني تناول هذه اخلوئي يف كتابِه التَّ سي د ال بل إنَّ  فال وجود  !ادرعلى النَّ إالَّ بأَّنَّ
تناقض  ه  كالمه مع أنَّ   اخلوئي ومرَّ سي د الالش يعيَّة وزة احل   سي د  ال ق هكذا ،األوصاف عليهم هذهِ  قهاء تنطبق  لف  

قهاء الف  ف   ،املاضية كم يف احللقةِ لى مسامعِ ه عقرأت   ،ومن كالمهِ  من حديثهِ  ولكن مرَّ هذا املقدار   ،وتضارب
ث وقد حتدَّ  ،تهمني عند أئمَّ رضيّ ا األكثر  فهم ليسوا م  أمَّ  ،م قليليعة عدده  هم للش  تقليد   ن جيوز  الَّذيون ي  املرضِ 

 ،م نواصبفوصفهم بأَّنَّ بعوَّنم ويتَّ  الش يعة  دهم قل  ن ي  الَّذين مِ  التَّقليدِ ن مراجع مِ  عن جمموعةٍ  ادق  الصَّ  اإلمام  
 ه  ضعاف  ضيفون إىل ذلك أ  ي   ث َّ  ،الش يعةِ عند  الوا منزلةً نحيحة كي يوم أهل البيت الصَّ ل  ع   مون بعض  م يتعلَّ وبأَّنَّ 

التَّقليد مراجع  كنَّ ول ،من هذه األكاذيبب راء  ُم  مَّد آل و  ،ُم  مَّدعلى آل  من األكاذيبِ  أضعافهِ  وأضعاف  
أهل  يعةِ مون من شِ سل  م  ـها الل  فيقبُم  مَّد آل  ا من علومِ على أَّنَّ  يعةِ َّنا للش  و ماألكاذيب فيقد  يأتون هبذه 

كما قال اإلمام الش يعي  يف الوسط  وهؤالء وهم األكثرية   ،وهمل  وا هؤالء الفقهاء وأض  فضلّ  اإلمام يقول ،البيت
الش يعة م ينعون ألَّنَّ  ؟ملاذا ،سني ابن عليٍّ وأصحابهِ احل  يزيد على  يشِ ن ج  مِ  الش يعةِ على  ادق هم أضر  الصَّ 

 ؟ماذا قالت ،عبيًا يف التَّ دقيقة  جدَّ  الر واية   ،يبصِ م  ـ الصد احلق  عن الوصول أو عن ق   مَّنينعو  ؟ شيءٍ عن أي  
يقطعون عليهم أي  ،صيبم  ـال ينعوَّنم عن قصد احلق   (،يبقِّ ال م صِ ِد الحَ صْ ن قَ م عَ ه  ون َ ع  ن َ مْ يَ م وَ ه  ون َ ل  ضِ ي  ف َ )

ما قالت مثاًل ينعوَّنم من الر واية و  ،وهو احلقّ  ،اه ضاللهذا االّت   بأنَّ  هل مفيقولون  ،الطريق من البداية
فلرمبا يكون املنع يف وسط الطريق أو يف آخر  الوصول إىل احلقّ ألنَّ الر واية لو قالت ينعوَّنم من  ،الوصول
رحيوا هم وي  رحيوا أنفس  ي  حَّتَّ يقطعون الطريق هم من البداية فاً دَّ ن جِ سو تحم  م  أَّّنم بدو ة ي  لكن اجلماع ،الطريق

بعد ذلك ّث  احلقّ طريق ة إىل السي يف جامن دون احل !!مباشرو ستقيم م   كلٍ بش اللةِ فيدخلوا يف الضَّ الش يعة 
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بأّن يقولون تراهم  مباشرةً -(َعن َقْصِد الَحقِّ ال م ِصيبفَ ي ِضل ونَ ه م َويَْمنَ ع ونَ ه م )-.؟!.يقطعون الطريق عليهم
 !ضالل طريق  و نحرف م   طريق   هذا الطريق   !مالءطريق الع   ! هذاطريق ماسونّ الذي هو حّق هذا  ذا الطريقه

 لَّ ملن ض   .!!.الل فهنيئًا للطرفنييف طريق الضَّ الش يعة رحيون يرتاحون وي   ون األمر من البداية وبذلكفيقطع
من البداية -(فَ ي ِضل ونَ ه م َوَيْمنَ ع ونَ ه م َعن َقْصِد الَحقِّ ال م ِصيب)-!وال  وا وأض  ل  ن ض  الَّذيلَّ مع وملن ض   لّ وأض  

 َل  ه  نَّ أَ  امّ وَ العَ  ءِ َل ؤ  ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ مِ  اهلل   مَ لِ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  مَ رَ  جَ َل )- لنا هذه احلقيقةنيَّ بـ   واإلمام   ،يقطعون الطريق
س لب  م  ـالالش يعي التَّقليد  أي مرجع  -رافِ س الكَ بِّ لَ م  ا الْ ذَ هَ  دِ ي يَ فِ  ركه  تْ ي َ  مْ ه لَ يِّ لِ وَ  يمَ ظِ عْ ت َ وَ  هِ نِ يْ دِ  ةَ انَ يَ صِ إلَّ  يد  رِ ي  
بالورِع  يتظاهر   الَّذياملاكر  علب  ثَّ ك اليلبس هو ذل الَّذي ،ملبس ، للحقائقغي  م  ـاب الحتال الكذَّ م  ـال

هذا  ،بإمام زمانهِ  ون  كاذب  ال عالقة له  ف وهو خ ؤ ع والتعف  بالتور   يتظاهر   الَّذي ،حقيقي ص  داسة وهو لِ والق  
من عوام -امّ وَ العَ  ءِ َل ؤ  ن هَ مِ  هِ بِ لْ ن ق َ مِ  اهلل   مَ لِ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  مَ رَ  جَ َل -هذا قليل س الكافر بل إنَّ لب  م  ـهو معىن ال

 ه  ض لَ يِّ قَ ي    ه  نَّ كِ لَ وَ  رافِ س الكَ بِّ لَ م  ا الْ ذَ هَ  دِ ي يَ فِ  ركه  تْ ي َ  مْ ه لَ يِّ لِ وَ  يمَ ظِ عْ ت َ وَ  هِ نِ يْ دِ  ةَ انَ يَ صِ إلَّ  يد  رِ  ي  َل  ه  نَّ أَ -الش يعة
نَِيا  عمَ جْ يَ نه ف َ مِ  ولِ ب  قَ لْ ى لِ الَ عَ ت َ  اهلل   ه  ق  وف ِّ  ي  مَّ اب ث  وَ ى الصَّ لَ عَ  هِ بِ  ف  قِ يَ -اً ن  مِ ؤ  م   اً ه  يقِ ف  -ناً مِ ؤْ م   َله  ِبَذِلَك َخيَر الد 

بأن  الر وايات ذا ورد يف بعض لِ  ،علب اللصّ الكافر الثَّ  س  لب  م  ـال ذلك املرجع  -ه  لَّ ضَ ن أَ ى مَ لَ عَ  ع  مَ جْ يَ وَ  واآلِخَرة
 :ناه  الر واية كما تقول   ؟ملاذا ،مراجعو فقهاء و وهم علماء وال تسمّ  ،ع طرقا طَّ ق  مس وهم  ،صوصوهم لمس   
ولون فيما بينهم وبني حي   ،ريق عليهميقطعون الطَّ .؟! (.فَ ي ِضل ونَ ه م َوَيْمنَ ع ونَ ه م َعن َقْصِد الَحقِّ ال م ِصيب)

من  ،من األشاعرة ؤوا بهِ جا ؟ من أينجاؤوا بهِ  الَّذيسون ذلك بالضَّالِل لب  ي   ،ةقائد احلقَّ إىل الع  الوصول 
هذه هي  ،ينم هذا هو الد  فيقولون هل ،من سي د ق طب ،ابن عريب من ،من الطربي ،من الشَّافعي ،املعتزلة

 هلم عميد   ينقله   الَّذيافعي مشحونة بالفكر الشَّ  ،ما شاء اهلل ةاملنابر احلسينيف ،نيس  احل   ةِ م  د  وهنيئاً خِل   ،احلقائق
 حباجٍة للحديثِ  الر واية   ،هنيئًا هلم ،ازيازي وأمثال الفخر الرَّ خر الرَّ من الف  الش يعة طباء وكبار خ   سينّ املنرب احل  

 أحاول  و  ،وأكثر اطق أكثرت الكتاب النَّ احلق كون عدد  ي طيل الربنامج وأن  ريد أن  أ  ن ال أ  أكثر وأكثر لكنَّ 
  .االختصار واإلجياز

  !؟دورإذاً أين تَ  الرِّواية   
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 ن أعتقد أنَّ ا املوضوع ألنَّ عند هذ يالً أقف طو  ريد أن  وأنا ال أ   ،التَّقليدواية هو اإلمجايل للر   دار  م  ـال
إىل الطبيب  ع  الرجو  ،احلياة شؤونات كل    يف للتقليدِ  حباجةٍ  فاإلنسان   ،لإلنسان ة  وطبيعيّ  ة  اجة  فطريّ ح  التَّقليد 

يف   ،وهكذا دسي هو تقليد  نه   أنٍ شيف  هندسِ م  ـإىل ال الرجوع   ،قليد  الطبيب هو ت   بتعاليم   وااللتزام   هو تقليد  
 ،املوضوع لكيف ذ   ربة  اخلِ  لك   يتال ٍة لكونهيها إىل ذي خرب فِ  اإلنسان   تاج  حي   شأٍن من شؤونات احلياةِ  ل  ك  

الش يعي طنا س  ع يف و  ائِ الشَّ  إنَّ ف ينِ د  يف ال اأمَّ  ،التَّقليد  فتلك هي عملية  يبإىل اخلو  ىل ذي اخلربةِ إ ع  يرجِ  فحني  
 ون عن وجوبِ ثاريني يتحدَّ اإلخب إنَّ  ح  صحي ،قهاءللف   التَّقليد  هو  ائع  درسة األصولية الشَّ امل خصوصاً يف أجواءِ 

 الش يعةه ى ما يقوم بسمَّ هل ي  ف ،ملصطلحا البحث يف اإّنَّ  للفقهاءالتَّقليد ون عملية ر كالتَّقليد للمعصوم وال ين
 ،ليس تقليداً  ذلك ارية إنَّ ة اإلخبدرسامل يف نظرِ  ؟قليداً ت إىل الع لماء يف زماِن الغيبِة هل ي سمَّى من الرجوعِ 

هذا  بالنتيجةو  ،املعصوم ه  ما قال قلوا هلمنكي ي    قهاِئهمف  و  ِئهملماع  يعودون لِ  والش يعة ،للمعصومِ هو  التَّقليد  ف
ون أصاب األصوليا رمب ،ونخبارياله اإلق مبا وال ،يوناألصول ال شأن يل مبا قاله  و يف املصطلحات  البحث حبث  

 شر  ب   مه وبالنتيجةِ  ،وا يف آخرب اإلخباريون يف جانب وأخطأا أصاورمبَّ  ،وا يف آخريف جانب وأخطأ
نا ل  ك  و  ،عاديون ر  أنتم بشو  ،عادي   وأنا بشر   ،عاديون واإلخباريون بشر   ،عاديون بشر   األصوليون ،ونعاديّ 

 .خنطئ  ونصيب

 لماؤناع   ه  ب  يَّ غ   ذيالَّ ب يَّ غ  م  ـكر الالفِ ذلك  ،كر أهل البيتإىل فِ و  ،إىل حديث أهل البيت أعود  
ينيَّةتنا مؤسَّسعنا و ومراجِ  ليهم أمجعني ع وسالمه   هللِ ا لوات  صم إَّنَّ فمِق حديث أهل البيت إذا ذهبنا إىل ع  و  ،الد 

  .!!.أصغر أكرب وعن تقليدِ  ثوا عن تقليدٍ حتدَّ 

 التَّقليدِ املراد من  ألنَّ  ،للمعصومإالَّ ين ال يكون يف الد   التَّقليد   ،ينالد   يف التَّقليد  وهو  :األكبر التَّقليد  
 د  قل  ن   ،رآناإلمام يف تفسينا للق   د  نقل   ،نااو اإلمام يف أحكامنا وفتا نقل د   ،اإلمام يف عقائدنا د  نا نقل  ين أنَّ يف الد  

اإلمام يف السلوِك واألخالِق  د  قل  ن   ،قائق الغيبيتعّلق حب ماياإلمام ف د  ل  نق ،اإلمام يف فهمنا ومعرفتنا للوجود
 ك وابن  دِ بْ عَ  ن  ابْ وَ  كَ د  بْ عَ )هكذا خناطبه  ،بيده  ع   ونن ،سناا بأنف  نَّ أوىل مِ هو اإلمام  ف ،واألعراف واآلدابِ 

ق بالر   ر  قِ م  ـال تهِ م  أ   عبدِه وابن   فأنا عبده  وابن   ،أنا أنا وهو هوف   ،هذا أنا وذاك هو اإلمام (،الرِّقر  بِ قِ م  ك الْ تِ مَ أَ 
يل وهو أوىل  واملالك   يفّ  م  احلكيم  املتحك   م  ِـ املالك  العال سي د  هو ال ،ساديتكّلهم هم   ،ديدي وابن سي  وهو سي  
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 اهللِ  املعصومون صلوات   ه  ث عندَّ حت   الَّذياألكرب التَّقليد  هذا هو  ،ينيف الد  التَّقليد  هذا هو  ، بنفسيمن  
 . عليهم أمجعنيوسالمه  

امن د الثَّ وهذا هو اجمللَّ  (،الش يعةوسائل )هو هذا  ،الر وايةلكم ما جاء يف هذه  على سبيل املثال أقرأ  
يرويها  (،رب اإلسنادق  )منقولة  عن كتاِب  الر واية  و  ،38صفحة  ،طهران ،شورات املكتبة اإلسالميةنعشر من م
 عضَ بَ  نَّ اك إِ دَ فِ  ت  لْ عِ ج   :مََل السَّ  يهِ لَ ا عَ ضَ لرِّ لِ  لت  ق   ،الَ قَ -ضانصر عن إمامنا الر   أيب ابنُم  مَّد أمحد ابن 

 ،هبِ  ل  مَ عْ ن َ يه وَ لَ عَ  يس  قِ نَ ك ف َ ائِ ن آبَ عَ وَ -اض  ام الر  م  ن اإلِ ع  -كنْ ى عَ كَ حْ ر ي  مْ األَ  ع  مَ سْ ون نَ ول  ق  ا ي َ نَ ابِ حَ صْ أَ 
قه فِ ياس يف الث هنا ليس فقط عن مسألة القِ يداحل-رعفَ ين جَ ن دِ ا مِ ذَ ا هَ اهلل مَ  وَ اهلل َل  انَ حَ بْ س   :القَ ف َ 

 ،كرأبواب الفِ كّل يف   ،غيه قه وفيما خيص  الفِ  فيما خيص   ،اما القياس هنا باملعىن الع  وإّنَّ  ،والبحث األصويل
ج ِعْلت  ِفَداك ِإنَّ بَعَض َأْصَحابَِنا يَ ق ول ون َنْسَمع  -ةاحلديث هنا عن هذه القضيَّ  ،روب املعرفةض   كل  يف  و 

يف و فتوائية ُمدودٍة  األمر ليس خمصوصاً يف قضيةٍ  ،األمر عام نسمع  كّل بش-َوَعن آبَاِئك اأَلْمر ي ْحَكى َعْنك
األمر  ا هنا نسمع  وإّنَّ  ،باحم واملستحب واملكروه واملواحملرَّ  يعن يف الواجبِ  ،ة اخلمسةيحدود األحكام التكليف

 فَ َنِقيس   َوَعن آبَاِئك َنْسَمع  اأَلْمر ي ْحَكى َعْنك-املطالب العلمية  صنوفِ َّتَّ ويف ش رفِ املعا  صنوفِ يف شَّتَّ 
ا َهَذا مَ  َل َواهللِ -ادقالصَّ  يعن جعفراً -َجعَفر َما َهَذا ِمن ِدينِ  س ْبَحاَن اهلل َل َواهللِ  :فَ َقال ،ِبه َعَليه َونَ ْعَمل  

ن الَّذي الءِ ؤ ه  -ومٌ قَ  ءِ َل ؤ  هَ  َجعَفر َما َهَذا ِمن ِدينِ  س ْبَحاَن اهلل َل َواهللِ -وننن  جعفري  و -ِمن ِدين َجعَفر
ال و  ،هؤالء ال حيتاجوننا-اينَ لَ م إِ هِ ة بِ اجَ  حَ ٌم َل وْ ق َ  ءِ َل ؤ  هَ -دون املعصومقل  هؤالء ال ي   ،ريقةالطَّ  ون هبذهِ لميع

 ينَ أَ فَ -ةً مَّ ئم أسهِ هؤالء هم جعلوا من أنف  -انَ عِ ضِ وْ ي مَ وا فِ ار  صَ نا وَ تِ اعَ ن طَ وا مِ ج  رَ خَ  دْ قَ -اإلين  حاجة هبم 
 التَّقليد  األكرب  قليد  تَّ هذا هو ال ؟التَّقليدأين -َلما السَّ مَ يه  لَ ٍر عَ فَ عْ ا جَ أبَ رًا وَ فَ عْ دون جَ قلِّ وا ي  ان  كَ   يالَّذِ يد التَّقلِ 

يف  ده  قل  ن   ،يف العقيدة ه  ل دنق ،األكرب د  ليهذا هو التَّق ،لغي املعصوم جيوز  ين ال يف الد   التَّقليد  و  ،ينيف الد  
يف اآلداب يف األعراف يف   ،يف األخالق ده  ل  ق  نـ   ،ةيف املعارف الغيبيّ  ده  قل  ن   ،رآنفسي الق   يف تده  قل  ن   ،الفتوى

َهؤ َلِء قَ ْوٌم َل -اإلمام يقولفن مل يكن كذلك مو  (،الرِّقر  بِ قِ م  ك الْ تِ مَ أَ  وابن  ك دِ بْ عَ  ن  ابْ وَ  كَ د  بْ عَ ) ،شيء كل  
 إذا كان الفقيه   ،ةمَّ م أئِ ه  س  وا أنف  هؤالء هم نصب-انَ عِ ضِ وْ ي مَ وا فِ ار  صَ نا وَ تِ اعَ ن طَ وا مِ ج  رَ خَ  دْ َحاَجة ِبِهم ِإلَيَنا قَ 

هو الش يعي قيه الف   ألنَّ  ،البيت هبم لهأل ت وال عالقة  يأهل الب ا هم من شيعةِ  فهؤالء مذا حاله  ه  الش يعي 
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ى  سمَّ هذا ي   ،املعصوم فما هو بشيعي د  ًا ال يقل  جدت فقيهًا شيعيَّ إذا و  و  ،كاً بتقليدِه للمعصوماس تس  النَّ  أكثر  
وإذا كان يفهم العقائد  ،قطبسي د  ر وفقًا ملنهجِ فس  وإذا كان ي   ،افعيالشَّ  د  قل  إذا كان ي   ،يعيشِ  ه  كذبًا بأنَّ 

نعم  ،شيعي مٍ ِـ شيعي وال هو بعال هٍ يا ما هو بفقهذف ،واملعتزلة اعرةِ جاءنا من األش الَّذيوفقًا لعلم الكالم 
م خلفاء وهم بأَّنَّ ومسّ  قيفةِ صبوا خلفاء السَّ ن ن  الَّذين واملسلمو  ،رّ أنت ح  ف ،يه أنت كذلكسم  ت   يكنك أن  

وأنتم  ،صبوا خلفاء وأعطوهم هذه األمساءهم ن   ،هم أحرارو رب التأريخ عِ  الش يعةِ هم أكثر من د  لرسول اهلل أعدا
م أحرار أنت   ،األعلم ه  نَّ م وبأاإلما نائب  يكنكم أن  تصفوا كلَّ أحٍد من النَّاس بأنَّه   ،يا شيعة أهل البيت أحرار

دت قِ كم يف يوم القيامة إذا ما ع  لكن ما جواب   ،أهل البيت هذه نصوص   ، يف فهمي للنصوصوأنا حر  
 ،رواياهتميف موجود  فهذااألكرب هو للمعصوم فقط التَّقليد  بأنَّ  حني أقول ،وقيل لكم ما هو دليلكم احملكمة  

فماذا  ،علمي حد  هو هذا فر و ذن معكاذبة فإنَّ   الر واياتلو كانت هذه و  ،هذا هو دليلي ،ديثهماحأيف و 
إلَّ  ةٍ كَ ن حرَ ا مِ يل مَ مَ ا ك  يَ )-لكميل ءاألوصياسي د كما قال   معرفةٍ  من دونِ   ال أستطيع  أن  أحترَّك  فإن   ؟أصنع

ة يف كالمهم النوريّ  أنَّ هي دودة قدريت احمل إليها حبسبِ  وصلت  الَّيت  املعرفة  و  ،(ةفَ رِ عْ لى مَ ا إِ يهَ فِ  اج  تَ حْ تَ  تَ أنْ وَ 
إذا  و  ،ا منهمت إلينل   الكتب وهذه األحاديث وص  هذهِ  أمتلكها فإنَّ الَّيت  اخلربةِ  وحبسبِ  ،ا هو كالمهموهذ

 ،ل إليهصِ أ   أن   ت  تطعاس الَّذيهذا هو  ،زمان ملب العذر من إماطن أمات خاطئة فإنَّ هذه املقد  ّل ك  كانت  
 ومعارفِ  فسيِ توى والتَّ ده  كما قلت يف العقيدِة والف  قل  ن   ،م فقطللمعصو هو األكرب  ليد  قالتَّ  ،ا هو كالمهمذه

ليس املراد  وما يف يدهِ  بد  والع   ،وما يف يده ملواله بد  شيء والع   كل  يف  و  اِب واألعرافِ يب واألخالِق واآلد  الغ  
بدًا هلم فهو عبد من كان ع   ،هلل هي عبودية   بوديةٍ ث عن ع  أنا أحتدَّ  ،األموال منوما يف يده  فقط من العبدِ 

 بَّ حَ م أَ ك  بَّ حَ ن أَ مَ  ،ى اهللصَ م عَ اك  صَ عَ  نْ مَ  ،اهلل اعَ طَ م أَ ك  اعَ طَ أَ  نْ مَ  ، هلل فهو عبد  هلمبداً ومن كان ع   ،هلل
م صَ تَ عْ م اِ َمْن ِاْعَتَصَم ِبك   ،ى اهللادَ عَ  مك  َمْن َعاَدا  ،ى اهللالَ م وَ ك  الَ ن وَ مَ  ،اهلل ضَ غَ ب ْ م أَ ك  ضَ غَ ب ْ أَ  نْ مَ  ،اهلل

ها يف كلماهتم كل  و  يف أحاديثهمو يف رواياهتم و هتم اهذه املضامني الواردة يف زيار  ،اهلل رَ كَ م ذَ ك  رَ كَ ن ذَ مَ  ،اهللبِ 
ة قضيَّ وهذه ال .!!.ومن كان عبدًا هلم فهو عبد  هلل ،من كان عبدا هلل فهو عبد  هلمإىل هذا املعىن أنّه شي ت  

  .واضحة
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 فَ رَ د عَ قَ ف َ كم فَ رَ عَ ن مَ وَ )عرفكم  ،عاداكم ،واالكم ،عصاكم ،أطاعكم ؟ما هي شؤونات العبودية
م لماهت  هذه ك ،هم يقولون هكذا (هللا دَ بِ ا ع  ا مَ نَ َل وْ لَ وَ اهلل  دَ بِ ع   ناتِ ادَ بَ عِ بِ وَ  ،ل اهللهِ د جَ قَ م ف َ ك  لَ هِ ن جَ مَ اهلل وَ 
  .عقيدهتم أسس   معرفتهم وهذهِ  أصول   وهذهِ 

كّل   مجع فيه من ذيالَّ بيان مع الجم فسيِ ربسي يف توليس للطَّ  ،للمعصومهو  احلقيقي   األكرب   التَّقليد  ف
طباطبائي ال و ما فعله  أ ،بيانت  ال الطوسي يف أو ما فعله   ،ُم  مَّدآل  أعداءِ  وأحاديثِ  دٍب وصوب من أفكارِ ح  

 وهوفيها  ام  لِ  د  يتقلو هليها ماد ع  عتالاوالرجوع إليها و  ،اسي أهل البيتما هي بتف هذهِ ف ،أو ،أو ،يف امليزان
اذا قالوا م ،التَّقليد عن هذا ث  يتحدَّ ا هن اإلمام  و  ،فقط للمعصومِ هو  رباألك التَّقليد   .تيألعداء أهل الب تقليد  

َما  اهللِ َل وَ  ،س ْبَحاَن اهلل :الفَ قَ  ،ِبه ل  نَ ْعمَ وَ  يهِ َعلَ  فَ َنِقيس   َوَعن آبَاِئك َنْسَمع  اأَلْمر ي ْحَكى َعْنك-قالوا ؟له
م نصبوا ه  -انَ عِ ضِ وْ ي مَ وا فِ ار  صَ نا وَ تِ اعَ ن طَ ا مِ و ج  رَ خَ  دْ قَ َهؤ َلِء قَ ْوٌم َل َحاَجة ِبِهم ِإلَيَنا  ،َهَذا ِمن ِدين َجعَفر

 ؟لتَّقليدا أين هو هذا-يه َما السََّلمْعَفٍر َعلَ جَ أبَا اً وَ فَأَيَن التَّقِليد الَِّذي َكان وا ي قلِّدون َجْعَفر -ةسهم أئمَّ نف  أ

وهنا موجودة يف هذا اجلزء -ةيدَ بَ ع   ابنِ  م َحمَّدِ ن عَ -(ريفالكايف الشَّ )يف الر واية هذه  ،رواية أخرى
 ،الَ قَ  ةيدَ بَ ع   ابنِ  َعن م َحمَّدِ -ةانيالثَّ الر واية  ،90صفحة  ،امن عشرمن أجزاء الوسائل كما قلت هو اجلزء الثَّ 

م ئة هاملرجِ -(ةئَ جِّ رَ م   أو ال)ة ئَ جِ رْ م  الْ  مْ أَ  يداً لِ قْ ت َ  د  شَ م أَ ت  ن ْ أَ م َحمَّد ا يَ -إمامنا الكاظميعن -أب و الَحَسن ي لِ الَ قَ 
 رجئ  ن  ُم  مَّد وآل  ُم  مَّدٍ ة ل  تـ  قـ   ن قالوا بأنَّ الَّذيواصب م النَّ املرِجئة ه-أَنْ ت م َأَشد  تَ ْقِليدًا َأم اْلم ْرِجَئة-واصبالنَّ 

ملاذا  ،يقولون ملاذا تفتحون التأريخ يتالمة أهل البظ   ما يسمعونن يقولون حينالَّذيالء هؤ  ،أمرهم إىل اهلل
هم  ،ة  قد خلتمَّ وفعلوا ما فعلوا وظلموا فاطمة تلك أ  النَّيب صحابة  ،ة قد خلتمَّ تلك أ   ،ون يف املاضيشبنت
 ،ئةج  ر  ئة وم  رجِ م   الش يعةِ وهناك يف  ،ئةرج  م  ـالئة أو رجِ م  ـهؤالء هم ال ،ه إىل اهللئ  رجِ فامهون وأمرهم ن  تييما بينهم ف
ا نَ دْ لَّ ق َ  :لتَ ق   ،الَ قَ  ؟اْلم ْرِجَئة يَا م َحمَّد أَنْ ت م َأَشد  تَ ْقِليدًا َأمْ -ث عنهم أهل البيتحتدَّ الش يعة ئة  مرجِ و 
دنا لَّ ملاذا قـ  -قَ لَّْدنَا َوقَ لَّد وا-تهمأئمَّ وا أيضا دواملرجئة قلَّ  ،دنا اإلمام املعصوميعن قلَّ  ،دناكمنن قلَّ -واد  لَّ ق َ وَ 

َلم  :فَ َقالَ -اسقائق إىل النَّ هذه احل صل  و ين وتالد   حقائق   علم  ت   د من جهةٍ يب فالب  ين غ  الد   ألنَّ  ؟دوالَّ وقـ  
َأْسأَلَك َعن َلم -حاجة ضرورية فطريةالتَّقليد  فإنَّ  ،عامكّل بشالتَّقليد ك عن أنا ما سألت  -َأْسأَلَك َعن َهَذا

م ًَل لَ ج  ت رَ بَ صَ نَ  ةَ ئَ جِ رْ م   ال إنَّ  :نسَ و الحَ ب  أَ  الَ قَ ف َ  ،لوَّ األَ  ابِ وَ ن الجَ ر مِ ثَ كْ اٌب أَ وَ ي جَ دِ نْ ن عِ ك  م يَ لَ ف َ  ،َهَذا
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 مت  ضْ رَ ف َ ًَل وَ ج  م رَ ت  بْ صَ م نَ ك  نَّ إِ وَ -دوهوقلَّ  هم اختاروه ،ل اهللب  من قِ  مل تفرض طاعته   نيع-ه  تَ اعَ ض طَ ر  فْ ت َ 
ا تعاملتم معه  و  ،األكربالتَّقليد دوه قل  مل ت  -وهد  لِّ قَ م ت   لَ  مَّ ث  -أطاع اهلل ه  من أطاع   تقولون بأنَّ -ه  تَ اعَ طَ  من  ه  كأنَّ وإّنَّ

نائب  ه  أنَّ  فرتض يف الفقيهِ وي   ،هو اإلمام وكأنَّه   قيهِ ل مع الفتعام  ي  إنّه ف ،ريجي   الَّذيعاًل هو هذا وفِ  ،كمأمثالِ 
ة ؤسَّسامل نا وعلى أحوالِ قهائِ ف   على أحوالِ  لقي نظرةً ن  س  و  ،عن اإلمام الفقيه ينوب   على أنَّ  وال دليل   ،ماإلما

ينيَّة  !؟كرفِ وهبذا ال ابًا هبذا احلالِ وّ نـ   نصب   اإلمام املعصوم يأنَّ  أقول هل من املعقولِ  ،وبعد ذلك أسألكم ،الد 
 أن   نايكنوسيتبنّي أّن اإلمام ال ينصب من ِقب ِله هكذا نّواب،  ،هاومن مصادرِ  كمبني أيدي احلقائق   ض  سأعرِ 

 ،من العلماء يمجأو  ادصأو  نيسيف أعلمّية  أو ،بكر اهةِ قفزيد أو يف  يف مرجعيةِ  تعتقد  الش يعة  نقول بأنَّ 
ْرِجَئة إنَّ ال م   :أَب و الَحَسنفَ َقاَل -فيه وال إشكال   ن  س  ح  و د  ي  ج   وهذا الكالم   ،الش يعةل ب  بوا من قِ ص  ن  قد وهؤالء 

قد -دوهلِّ قَ م ت   لَ  مَّ ث   ه  تَ اعَ م طَ ت  ضْ رَ ف َ وَ  َلً ج  م رَ بت  صَ نَ  مك  نَّ إِ ه وَ و ع  اب َ تَ وه وَ د  لَّ ق َ وَ  َنَصَبت رَج ًَل َلم تَ ْفر ض طَاَعَته  
العقيدة  ألنَّ  ،فرتضةم  ـال العقيدةِ  ال مبقدارِ ولكن  ة مَّ تابعون األئِ ي  الش يعة  ،ةمَّ تابع األئِ ت  الش يعة  تقول بأنَّ 

 لهالتَّقليد دائرة تكون أن يستلزم  ل اهللب  قِ  اعة منض الطَّ و ر فمف ،بل اهللاعة من قِ ض الطَّ و فر ه  م  أنَّ هي فرتضة م  ـال
أهل  دونال يقل  الش يعة  جع  ااآلن مر ولكن   !يف التفسيو  !يف الفتوى !يف العقيدة ده  قل  ن   ،اهاتيف مجيع االّت  
سي د تفسي  على أساس سيِ للتف منهجاً من وضع الش يعة من مراجع و  !ربيدون الطَّ قل  ي  بل فسي البيت يف التَّ 

وللسلوِك وفقًا ملنهج ابن  ولألذكارِ  ه للعباداتِ وفهم   يالعقائد ه  ة من وضع منهج  يعمن مراجع الش  و  !طبق  
اإلمام يقول  ،ةالقضيَّ  ث عن هذهِ الكاظم يتحدَّ  اإلمام  ! ؟املراجع ألهل البيت ءقليد هؤالفأين ت   ،عريبّ 

 طاعة هذا الرجل ما قالوا بأنَّ  ،ها ومل تفرض طاعتهلِ ب  ئة نصبت رجاًل من قِ رجِ م  ـال ابن عبيدة بأنَّ م ح مَّد ـل
 أي  طريقمن أو  ،من طريِق الوراثةأو  ،ق االختياريمن طر أو  ،ا جاء من طريق الشورىوإّنَّ  ،من اهلل مفروضة

دوا ما حدَّ  لةِ من مجو  ،هطاعتِ  وض  دوا فر دَّ ح   الَّذيتابعوه باملقدار  ،تابعوهو  سهمارتضوه ألنف   همولكنّ  ،آخر
وفعالً  ،مونسل  سكتون وي  صربون وي  م ي  لدهم فإَّنَّ لو ج  حَّتَّ  ،لمالظ  حالة يف حَّتَّ ه نيعو طِ م ي  أَّنَّ  اعتهفروض ط  

نصبت رجاًل وافرتضت فإَّّنا  الش يعة  ا أمَّ  ،وإىل يومك هذاهبذا الشكل وجرت أمورهم  ،كلتابعوا على ذ
 كلَّ ي  غط  ساحة الطاعة ست  وهنا مِ  ،اعته طاعة اهللط   أنَّ و ي طاع  أن   دَّ الب  وأنّه اهلل  بلِ من قِ  ه  ضت أنَّ فرت ا ،هطاعت  

  :أسأل أهل االختصاص ،الش يعةن أسأل لكنَّ  ،يءش  
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  !؟يلوالغزا عيافِ أم جاؤوا هبا من الشَّ  ،بيتمن أهل الهي قه لفِ علم أصول ا د  واعِ هل ق   -
ومن  ربيا من الطَّ هبجاؤوا  أم ،بيتمن أهل الهي  الش يعيَّةِ  سيِ تَّفال بِ تيف ك فسيِ التَّ  هل قواعد   -

  !؟طبق  سي د ازي ومن اآللوسي ومن الفخر الرَّ 
 رة  سَّسه  األشاعلَّذي أالكالم هبا من علم اأم جاؤوا  ،بيتلجاؤوا هبا من أهل ا ائدِ قعال اعد  هل قو  -

  !؟وأمثال ذلك ة  يّ والكرام واملعتزلة   واملاتريدية  
 !؟وهل وهل وهل وهل -

رَج َلً  َوِإنَّك م َنَصبت م ،وهد  َوقَ لَّ  َعَته  ض طَاْفر  ْرِجَئة َنَصَبت رَج ًَل َلم ت َ إنَّ ال م   :فَ َقاَل أَب و الَحَسن
 .منكم أنت  متهم ئمَّ تقليداً وتسليماً أل ثرالـم رجئة أك-اً دَ يلِ قْ ت َ   ِمْنك مد  شَ م أَ ه  ف َ  ث مَّ َلم ت  َقلِّدوه طَاَعَته  َوفَ َرْضت م 

ي بِ ن أَ عَ  ،صيرٍ ي بَ بِ ن أعَ -ها احلر العاملي عن الكايف الشريفأيضًا ينقل   الر واية  ادق و مامنا الصَّ عن إِ 

أبو -{ْم َأْربَابًا مِّن د وِن الّلهِ اتََّخذ وْا َأْحَبارَه ْم َور ْهَبانَ ه  } :هلَ  لت  ق   ،الَ قَ  ،يهلَ عَ  اهللِ  وات  لَ اهلل صَ  بدِ عَ 

ْم َأْربَاباً اتََّخذ وْا َأْحَبارَه ْم َور ْهَبانَ ه  } :رآن عن هذه اآليةادق عن هذا املضمون الق  اإلمام الصَّ  بصي يسأل  

-مهِ سِ ف  ن ْ أَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ م إِ وه  عَ ا دَ اهلِل مَ ا وَ مَ أَ  :الَ قَ ف َ -صارىللنَّ  "هبانالر  "و ،لليهود "باراألح"-{مِّن د وِن الّلهِ 

ى َأَما َواهلِل َما َدَعوه م ِإل- وال الرهبان قالوا للنَّصارى كذلكهؤالء األحبار ما قالوا لليهود اعبدونا نن   نيع
 نْ م مِ وه  د  بَ عَ ف َ  َلً ََل م حَ يهِ لَ وا عَ م  رَّ حَ ًا وَ امَ رَ حَ م ه  لَ وا ل  حَ ن أَ كِ لَ م وَ وه  اب  جَ ا أَ هم مَ و  عَ دَ  ولَ وَ  ِعَباَدِة أَنْ ف ِسِهم

الفقيه و  ،فاإلصغاء فقط لإلمام املعصوم ،هذا هو املنطق هد  ب  د ع  ق  فـ   قٍ اطِ  ن  ىل  ى إِ غ  ص  ن أ  م  -رونع  شْ ل يَ  يث  حَ 
ون الرجوع إىل خباريون ال ي سمّ اإلِ  ،األصل هو هذاالتَّقليد  ،(رعيقليد ف  ت  )وت املعصوم ص   هو وسيلة لنقلِ 

هذا هو  ؟ني باإلخباريّ وما عالقيت ،يات تفسي اإلمام العسكرياوا برو عملي   م ال يريدون أن  ألَّنَّ  اً ليدقتالفقيه 
 ،الش يعةهاء ق  ث عن فـ  يتحدَّ  ه نا اإلمام ألنَّ  (،وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ )-؟ماذا يقول ،اإلمام العسكري تفسي  

 للفقيه وهناك تقليد   فهناك تقليد   ،ملةر حشمر و المن  ني وإىل فقهاء هم أضرّ يّ ضِ ر  فقهاء م  إىل  فقسَّم الفقهاء
فعلى  ،فهذا ضالل  بعينهِ  املعصوم   د  قل  نرجع لفقيٍه ال ي   ا أن  أمَّ  !للمعصوم فقطهو األكرب  التَّقليد   ،للمعصوم
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وما  ؟ن يل كيف نعرفقد تقولو  ،د املعصومقل  د املعصوم أو ال ي  قل  هذا الفقيه ي   أنَّ  عرف أوالً  يأن  الش يعي 
الثَّقافة  ،شكلة نشأت منذ  مئات السننيهذه م   ،القضية راجعة إليكمو ق ئا لكم احلقبني  أنا أ   عالقيت بذلك؟

الثَّقافة إذا كانت مصادر  ،أهل البيت هذه هي ثقافة   ،بيتثقافة بعيدة عن أهل ال ،الش يعيَّة ثقافة م نحرفة
 لكما هي مشكليت ت هذهِ  !؟ة فما شأن أناثقافة ناصبيّ  ساطكمو  يف أذهانكم ويف أمكم وتضخّ عل  مصادر ت  

كل  شخٍص مسئول    ،ن أنفسكمون عولأنا مسئول عن نفسي وأنتم مسئ ،أنتم أدركوا أنفسكمو مشكلتكم 
يف تفسي  الر واية  ف !ينادي يا روحي  فيكمواحدٍ  كل  وأنتم   !ر وحيِم القيامة أنا أ نادي يا يف يو  ،عن نفسهِ 

توضيح  و غر هو شرح  األص التَّقليد   ،األصغرالتَّقليد وهذا هو الش يعة قهاء ف   ثت عن تقليدِ إمامنا العسكري حتدَّ 
املراجع  ألنَّ  ،آلنبتالئية كما هو احلال افقط املسائل اإل ئي جز يف جانبٍ  قد يكون   ،ا جاء عن املعصومم  لِ 

لطهارات اخارج أحكام  ال يتلكون علماً و فقط يف هذه الدائرة هو فعاًل اختصاصهم  الش يعةالفقهاء  وألنَّ 
ضايا تب وتلك اإلجابات والق  لك الك  وتِ  ،راءم يدخلون يف دائرة من اهل  مون فإَّنَّ فحينما يتكلَّ  ،اتجاسوالنَّ 

للمعصوم إّّنا هو فالتَّقليد  باملعىن احلقيقي وهو التَّقليد  األكرب  ،خربة أو دراية يديكم ملن كانت له   أحة بنياضو 
 .عليهم أمجعني وسالمه   اهللِ  بيت العصمة صلوات  وهذه هي كلمات أهل  ،فقط

 ،الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أ أَ طَ تَ  أنْ  اكَ يَّ إِ ة وَ اسَ ئَ الرِّ وَ  اكَ يَّ إِ  :اهلل بدِ و عَ ب  أَ  الَ قَ  :الَ قَ  ،اليمَ مزة الث  عن أبي حَ 
 ا أنْ مَّ أَ وَ -أسي خلفهم يعن أن  -الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أ أَ طَ أَ  ا أنْ أمَّ وَ  ،هات  ف ْ رَ د عَ قَ ة ف َ اسَ يَ ا الرِّ مَّ اك أَ دَ فِ  لت  عِ ج   :ت  لْ ق   
باعي ات   هو بسببِ ما عندي  كل  -إلَّ ِممَّا َوطَأت  َأْعَقاَب الرِّجال يدِ ي يَ ا فِ ا مَ ثَ ل  ا ث   مَ ال فَ جَ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ  أطَ أَ 

ث حتدَّ أنا ال أ-بهَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ  :يلِ  الَ قَ ف َ -سي  وراءهن أمن حرفًا ملكن عبدًا فإنَّ م منه ومن علَّ لَّ عملن أت
ب ص  نْ ت َ  اك أنْ يَّ إِ  اكَ يَّ إِ  ،بهَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ  :يلِ  الَ قَ ف َ -راءهم منه وتسي و تتعلَّ  الَّذيم ِـ ك حترتم العالعن أنَّ 

 ،طلقةامله  افرتضت طاعت  فقد ه  يف كل  ما قال ألنَّك إذا صدَّقت  -الا قَ مَ  لِّ ك  ي  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ف َ الح جَّة  ونَ ًَل د  ج  رَ 
يف دائرة  قه  نصد  فا غيه  أمَّ  ،ما قال يف كل   قه  صد  ن   الَّذياملعصوم هو  !للمعصوِم فقطهي عة املطلقة اوالطَّ 

هل هو قد بذل اجلهد الكامل يف دائرة  ،ادق  هل هو ص   ،بدع  أيضًا لنرى هل هو م   ونناقشه   ،هِ اختصاصِ 
 ،نازمانِ  إلمامِ هو األكرب  التَّقليد   ،وآل عليّ  عليٍّ  يف ثقافةِ  التَّقليد  هو هذا  ،التَّقليدهذا هو  ،اختصاصِه أو ال

عليه  اهلل  صلَّى  ُم  مَّد  ن أخذ الَّذيهم  أوالءِ  ،انمتِ نع نا وأولياء  هم سادت   أوالءِ  ،وآل عليّ  األكرب لعليٍّ  التَّقليد  
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ي رِ ص  الب   ن  س  ق احل  ر  ش  لي  ف   ،يق عليٍّ وآل عليّ من طر إالَّ ن رآالق   ر  فس  نا ال ن  وآله العهد علينا يوم الغدير يف أنَّ 
من هذا إالَّ ال خيرج احلق  ،ريفالشَّ  درهِ ص إىل اقر  الب  اإلمام ي شِ ي  نا و  اه  ن ه  مِ   الِعل م ال  ي ؤت ى ِإالَّ إنَّ ب ف  ر  غ  يـ  ل  و  

 :وهذه العبارة الشائعة ،يدقلالتَّ  هذا هو وآل عليّ  األكرب لعليٍّ  التَّقليد   ،من هنا خيرج احلقّ  ،عليّ  بيتِ  ،البيتِ 
ا الهذه العبارة إذا أردنا أن   (،واطلع منها سامل ـِمبة عالحطها برق)  ق إالَّ بِ نط  ت    نفهمها وافرتضنا صحَّتها فإَّنَّ

 ا أن  أمَّ  ،للمعصوم فأنت ناجٍ أمرك م سل  حينما ت  حّق هذا املضمون  ،ة باملعصومهذه خاصَّ  ،على املعصوم فقط
 ي  نجِ ي   أن  هو قادر  هل  ؟فما قيمته  إلنسان عادي مثل بقيَّة املراجع  ،مثلك وأمثلي  م أمرك لشخصٍ سل  ت  

اً وال رَّ نفعًا وال ض  ال أملك لنفسين  أنا عن نفسي بأهو كما أقول  ،نجي نفسهي   أن   ! هو ليس بقادرٍ ؟نفسه
 الَّذييلك هو  الَّذي ،ال يلك ون والفقيه  كلتال  ذلك وأنتم لَّ ك    ال أملك لنفسي ،اً ر و  وال نشموتًا وال حياةً 

وهو  (،َوَذلَّ ك ل  َشيٍء َلك م-يلك الَّذيهذا هو -مك  لَ  يءٍ شَ  ل  ك    لَّ ذَ وَ ) :الكبية اجلامعةِ  الز يارةِ اطبه يف خن  
 ،هرِ خَ فْ أَ بِ  كَ كِ لْ ن م  مِ وَ  ،اههَ ب ْ أَ بِ  كَ لكِ ن م  ك مِ ل  أَ سْ ي أَ نِّ م إِ ه  اللَّ )-وإليه يف دعاء البهاء ل بهِ نتوسَّ  الَّذينفسه 

ن ك مِ ل  أَ سْ ي أَ نِّ إِ  مَّ ه  اللَّ -هو هذا امللك-هلِ مَ كْ أَ بِ  كَ كِ لْ ن م  مِ وَ  ،هلِ مَ جْ أَ بِ  كَ كِ لْ ن م  مِ وَ  ،اهنَ سْ أَ ك بِ كِ لْ ن م  مِ وَ 
َوَذلَّ ك ل  َشيٍء ) :يف هذا الدعاء ويف غيهالَّيت هذه املضامني  كل  -(كلِ ََل ن جَ مِ  ،كالِ مَ ن جَ مِ  ،كائِ هَ ب َ 

 (.َلك م

ْنص ب رَج َلً ت َ  ِإيَّاَك أنْ  ،بهَ ذْ تَ  يث  حَ  يسَ لَ -ادقمام الصَّ اإل-يلِ  الَ قَ ف َ -أبو محزة يقول-يلِ  الَ قَ ف َ 
َقه  ِفي ك لِّ َما قَال  .د وَن الح جَّة فَ ت َصدِّ

يا -انَ ا ق  لْ ولوا إذَ ق  ت َ  م أنْ ك  ب  حِ ن  واهلِل واهلِل لَ -؟ادق ماذا يقولل عن اإلمام الصَّ ينقحوي سحاق النَّ أبو إِ 
ا يمَ نحن  فِ وَ -ة اهللنك يا بقيَّ وفيق مِ التَّ -انَ ت ْ مَ صَ  اإذَ وا ت  مِ صْ تَ وَ  واهلِل لَن ِحب ك م أْن تَ ق ولوا إَذا ق  ْلَنا-كتنا كذليل
ملاذا  ؟ناإىل أين تذهبون يا علماء  -انَ رِ مْ أَ  فِ ََل ي خِ ًا فِ يرَ ٍد خَ حَ أِلَ  ل اهلل  عَ ا جَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ين اهللِ بَ م وَ ك  ينَ بَ 

إىل  ؟إىل أين أي ها اخل طباء ؟يف كتب الفخر الرّازيو  ،تب ابن عريبيف ك  و  ،تب الطربيتكرعون يف ك   تذهبون
تِب أعداِء أهل ملاذا تكرعون يف ك   ؟إىل أين أي ها احلوزويون ؟إىل أين أي ها الـم عمَّم ون ؟أين أي ها األساتذة

ون ك  شك  ملاذا ت   !؟ملاذا ،بذلك اسدعون النَّ من أهل البيت وت   ! ث َّ بعد ذلك ت قِنعون أنف س كم بأنَّ هذا؟البيت
! ؟م أهل البيت ملاذاكون يف كالشك  كون فيه وت  شك  ن كالم املخالفني وال ت  لو تقب اذ! ملا؟أهل البيت يف حديثِ 
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 ين اهللِ بَ م وَ ك  ينَ ا بَ يمَ َونحن  فِ  انَ ت ْ مَ ا صَ وا إذَ ت  مِ صْ تَ وَ  واهلِل لَن ِحب ك م أْن تَ ق ولوا إَذا ق  ْلَنا-!؟ما الَّذي تنتفعون منه
 .انَ رِ مْ أَ  فِ ََل ي خِ اً فِ يرَ ٍد خَ حَ أِلَ  ل اهلل  عَ ا جَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

 ،عن رسول اهلل عن آبائهِ  ،عليه وسالمه   اهللِ  ضا صلوات  حديث إبراهيم ابن أيب ُممود عن اإلمام الر  
ن مَ  :الَ قَ  ،وآله يهِ لَ عَ  اهلل  لَّى م َحمَّد صَ ن عَ  ،هِ ائِ ن آبَ عَ  ،اضَ ن الرِّ عَ -سة املنيةة املقدَّ اهر هبية الطَّ لسلة الذَّ الس  

عن  اطق  النَّ  ،الفقيه ليس ناطقاً عن اهلل- اهللدَ بَ د عَ قَ ن اهلل ف َ عَ  ق  اطِ النَّ  انَ كَ   إنْ فَ  ،هدَ بَ د عَ قَ ٍق ف َ اطِ ى نَ لَ ى إِ غَ صْ أَ 
سبة بالن  و  ،(وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ )؟: الر وايةماذا قالت  ،والفقيه وسيلة ،ابن احلسناحل جَّة اهلل هو فقط 

أو  (نيس)منهم د قل  ت   أن   كيمكنف الفقيها واجب أمَّ  املعصوم تقليده   (،وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ ى العَ لَ عَ ف َ ): للمعصوم
فتأخذ  ،واحد مئة فقيه يف آنٍ  ،ءعشرة فقها ي كن أن  ت قل د ،د أكثر من فقيهل  ق  تـ   أن   كيكنو  (،ادص)د قل  ت   أن  

ان عن مسألة رارة عن مسألة ويسألون أب  يسألون ز   ،ةِ مَّ األئِ  يف زمانِ وهكذا كانت الش يعة   ،من كل  فقيٍه مسألة
امسه  ،هو مان واحد  الزَّ  وصاحب   ،فقط امسه جعفر   ،هو واحد   عفر  لكن ج   ،ويسألون فالن وفالن وفالن

ة باألدلّ طالبهم عليهم ون   ناقشهم ونتجّ وهؤالء ن   ،د مليون فقيهقل  ن   أن   نايمكنفا الفقهاء أمَّ  ،سنابن احل   احل جَّة  
ع يف أذهان ضِ و   الَّذي ر الكاذب واخلرايفّ ا هذا التصو  أمَّ  ،سنة ابن احل  جَّ فقط للح   ة  جيَّ احل   ،هلم ة  جيَّ ال ح  إذ 

واهلِل ؟: ادقنا الصَّ ذلك ماذا قال إمام  ل ،للمعصوم  ؟نملوالتَّقليد  الواجب األصل  التَّقليد   ،له   ال وجود  فالش يعة 
ال يوجد باب غي هذا -ين اهللِ بَ م وَ ك  ينَ ا بَ يمَ َونحن  فِ  انَ ت ْ مَ ا صَ وا إذَ ت  مِ صْ تَ وَ  تَ ق ولوا إَذا ق  ْلَنالَن ِحب ك م أْن 

 ،كل  غيه ه   ك  لمن س الَّذي م سبيله  إَّنَّ الر وايات  عرب  كما ت    ،البابهو هذا ؟ تدخل إىل اهلل ريد أن  ت   ،الباب
َمن َأْصَغى ِإَلى )-(انَ رِ مْ أَ  فِ ََل ي خِ ًا فِ يرَ ٍد خَ حَ أِلَ  ل اهلل  عَ ا جَ مَ )-كل  ه   ه  ي  ك غ  ل  من س   الَّذي هم سبيل اهلل

 -(يسلِ بْ إِ  دَ بَ د عَ قَ يس ف َ لِ بْ ن إِ عَ  ق  اطِ النَّ  انَ كَ   نْ إِ وَ  ،فَإْن َكاَن النَّاِطق  َعن اهلل فَ َقد َعَبَد اهلل ،نَاِطٍق فَ َقد َعَبَده
ي بِ أَ  ا ابنَ يَ -إىل أن قال ،إذا ما أصغيت  إليه ذلك الفقيه عن نفسه فأنت تعبد   وإذا كان الفقيه ينطق  

 يرِ ن غَ مِ  فِ ارِ عَ مَ الْ  ب  لَ طَ ) ،مإمام زمانك ّكروا كالم  وتذ -انَ ت َ يقَ رِ م طَ زَ لْ افَ  اَلً مَ شِ اً وَ ينَ مِ يَ  اس  النَّ  ذَ خَ ا أَ إذَ  ،ودم  حْ مَ 
اً ينَ مِ يَ  اس  النَّ  ذَ خَ ا أَ إذَ  ،ودم  حْ ي مَ بِ أَ  ا ابنَ يَ -مساويمساوق أي  (ناارِ كَ نْ ٌق ِل اوِ سَ يت م  البَ  لَ هْ ا أَ يقنَ رِ طَ 
ن مَ وَ فَإنَّه  َمن َلزَِمَنا َلزْمَناه -التَّقليدهذا هو  ،هذه هي القاعدة-اهنَ زمْ ا لَ نَ مَ زِ ن لَ مَ  ه  إنَّ فَ ا نَ ت َ يقَ رِ م طَ زَ لْ افَ  اَلً مَ شِ وَ 
إىل ُم  مَّد فارقوا آل ال ت ،أهل البيت فارقونكم يا شيعة  ي  وإاّل  ،إىل الطربيّ ُم  مَّد ا آل و ال تفارق-اهنَ ق ْ ارَ ا فَ نَ ق َ ارَ فَ 
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فَإنَّه  َمن َلزَِمَنا َلزْمَناه َوَمن فَارَقَ َنا -هذا هو القانون ،ي فارقونكموإاّل  ،وسيالط  الشَّيخ افعي كما فعل الشَّ 
َناه فَإنَّ َأْدَنى َما َيْخر ج بِِه -هذا القانوناستمعوا إىل -انمَ يْ ن الِ مِ  ل  ج  الرَّ  هِ ج بِ ر  خْ ا يَ ى مَ نَ دْ أَ  إنَّ فَ  ،فَارَق ْ

على أساس موازين بل  ،بيتال على أساس موازين أهل ال-اةوَ ن َ  هِ ذِ اة هَ صَ حَ لْ لِ  أْن يَ ق ولَ  الرَّج ل  ِمن اِلْيَمان
 ِبِه الرَّج ل  ِمن اِلْيَمان َيْخر ج  فَإنَّ َأْدَنى َما -قطب وأمثال هؤالءسي د و  وابن عريبّ  والطربيّ  والغزايلّ  افعيّ الشَّ 

َرأ  ِممَّن َخاَلَفه أْن يَ ق وَل لِْلَحَصاة َهِذِه نَ َواة  هذه حصاة حبسبِ يقول له   خيالفه   الَّذيو -ث مَّ َيِدين  ِبَذِلك َويَ ب ْ
-ن  ِبَذِلكث مَّ َيِدي-حبسب قواعد الغزايلّ و  واعد الطربيّ نواة حبسب قهذه لكن األخ يقول  ،قواعد أهل البيت

َرأ  ِممَّن َخاَلَفه-يناً جيعل ذلك دِ  ظ فَ حْ اِ -ضا يقول له  إمامنا الر  -ودم  حْ ي مَ بِ أَ  ا ابنَ يَ -قول اإلمام يإىل أن  -َويَ ب ْ
 .رةاآلخِ ا وَ نيَ ير الد  خَ  يهِ فِ  كَ لَ  عت  مَ د جَ قَ ه ف َ بِ َك ت  ث ْ دَّ ا حَ مَ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل

من  ،93صفحة  ،اهلل عليه رمحة   يّ العامل لشيخنا احلرّ الش يعة ر من وسائل ش  ع   امنيف اجلزء الثَّ 
 خيهِ ن أَ عَ  ،دالِ خَ  ابنِ م َحمَّد عن -بسندهِ  ،احلديث اخلامس عشر ،طهران ،ات املكتبة اإلسالميةر و منش

ياسة احلديث عن الر  -كلَ هَ وَ  إلَّ  دٌ حَ أَ  اهَ ب َ لَ ا طَ مَ ة فَ اسَ يَ رِّ الوَ  اكَ يَّ بد اهلل إِ و عَ ب  ال أَ قَ  ،الَ قَ  ،الدفيان ابن خَ س  
لَّ إِ ا نَّ مِ  دٌ حَ أَ  يسَ لَ  ،اً كنا إذلَ د هَ قَ  :لت  ق  ف َ  ،َهَلك إلَّ  ِإيَّاَك َوالرِّيَاَسة َفَما طََلبَ َها َأَحدٌ -رجة األوىلالدَّ ب ةيَّ نيالد  
َقد -ينعند أهل الد   يانةِ  الد  امل  وهًا يف ع  ج  ون و  ك  ن   أن   بّ نا ن ِ ل  ك  -هنْ ذ عَ خَ ؤْ ي   د وَ صَ قْ ي   ر وَ كَ ذْ ي   أنْ  بّ حِ و ي  ه  و 

أنا ال -بهَ ذْ يث  تَ حَ  يسَ لَ  :القَ ف َ  ،هنْ ذ عَ خَ ؤْ ي   د وَ صَ قْ ي   ر وَ كَ لَيَس َأَحٌد ِمنَّا ِإلَّ وه و ي ِحّب أْن ي ذْ  ،اً َهَلكنا إذ
الح جَّة  ونَ ًَل د  ج  ب رَ ص  نْ ت َ  أنْ ك لِ ما ذَ نَّ إِ -تنشر املعرفةو مًا فاضاًل تنشر اخلي كون عالِ ت   ث عن أن  أحتدَّ 

للمعصوم هو احلّق األصل  التَّقليد   ،الباطل التَّقليد  هذا هو -هلِ وْ لى ق َ إِ  اسَ و النَّ ع  دْ تَ ال وَ ا قَ مَ  لِّ ك  ي  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  ف َ 
قيه يف الف   د  قل  فقد ن   ،الفقيهلنا هو ما ينقله   ،الفرعو األصغر  التَّقليد   ،اجلزئي التَّقليد  و  ،عليه وسالمه   اهللِ  صلوات  

 ه  ألنَّ  ويف العقائدِ  فسيِ يف التَّ  هدقل  ن   ،د هذا الفقيهجِ و  الفقيه لو  د  قل  وقد ن   ،يف حياتنا اليومية املسائل االبتالئية
من هذا النوع  ءالفقه ال وجود  ولكن   ،دجِ لو و   ،ينم علينا من معارف الد  هب ِ  لنا ما أ  بني  ي   ،ينقل عن املعصوم

ينيَّة  ةِ ؤسَّسيف املالثَّقافة الش يعيَّة  ألنَّ  ،الش يعييف الواقع  وأحكام  والنجاساتِ  ين يف الطهاراتِ جعلت الد  الد 
ويف  ،عنها فيما يأيت من حلقات هذا الربنامج ث  دَّ  سنتحيتوالَّ  ،الةئق الصَّ قاال يف ح الظَّاهرية فقط الصَّالةِ 
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وذلك من طريِق تأليه املرجع إىل  ًة،نميَّ ص  الش يعي يف الوسط  ين  صار الد   ،واألموال الزكواتِ و  األمخاسِ  أحكامِ 
افعي، بصالة الشَّ  هي أشبه   بصالةٍ  ، وديٍن ُمصورٍ من الوكالء األغبياء جملموعةٍ  احلدود ومن طاعٍة عمياء   أبعدِ 

 صار ،ينهذا هو الد   !!سف  ع النـَّ طِ قينحَّتَّ  مسِ وعلى اخل   مسِ وعلى اخل   مسِ وعلى اخل   مسِ على اخل   وتأكيدٍ 
أعداء أهل  ريقةِ على ط رآنِ ما يقومون به هو ُمافل الق   ضل  رمضان فأف فإذا ما جاء شهر   ،هكذااس النَّ  دين  

 لك جبن أموالِ ذ وبعد ،احلج دت أحكام  عقَّ الَّيت باختالف الفتاوى  اسِ ويف احلج  إشغال  للنَّ  ،البيت
هو ف به ما يتثقَّ  فغاية   ،وإذا ما خرج اإلنسان من ذلك ،بني أيدينا ين املوجود  يس هذا هو الد  أل ،الكفارات

فسي من التَّ و ة املعارف القطبيّ من  عليهِ  كت  طيِب ي  أو عرب اخل ةِ فضائيّ رآن عرب الر الق  فس  ر ي  فس  يستمع إىل م   أن  
كثر األ نأن يكو  والتحقيق هو ميزان العلمِ  فإنَّ  ،نا العلميةحوزاتِ ارسًا يف وإذا ما صار د   ،ازيالرَّ  الكبي للفخر

 ،جال وفقًا لقذارات علم الر  املعصومني وأحاديثِ  كثر إنكارًا لرواياتِ واأل ،تيأهل الب تشكيكًا يف مقاماتِ 
 الص راع على منصب املرجعيةِ ب تعج  الَّيت  ةينيَّ الد   سةِ ستوى املؤسَّ على م  الش يعيَّة  احةِ هذا هو املوجود يف السَّ 

وهم ة األوىل من املرجعيّ  رتبةِ  يصلوا إىل املأن   انية ألجلِ من الدرجة الثَّ  س بني املراجعِ ناف  والتَّ  مِ زاح  وبالتَّ  ،األعلى
  ،دينقل  م  ـ من الع العدد األكرب طون لذلك ويبذلون أقصى ما يف وسعهم ألجل مج  ط  خي   ،املرجع موتِ  بانتظارِ 
هذا و هكذا ّتري األمور  ،خصيةفون بأمواهلم الشَّ فون فيها كما يتصرَّ يتصرَّ وهم  ،سكدَّ ع األموال وت  م  كي ّت  

 .عيتتلك هي قناعتكم وهذه هي قنا ،ون عليهتردّ  ،ترفضون حديثي ،عيشه  ن الَّذيهو الواقع 

 اسَ و النَّ ع  دْ تَ ال وَ ا قَ مَ  لِّ ي ك  فِ  ه  قَ دِّ صَ ت  الح جَّة ف َ  ونَ ًَل د  ج  ب رَ ص  نْ ت َ  ك أنْ لِ ما ذَ نَّ إِ ؟: أين الك  إذًا اهل
لنا على حصانٍة قد حصَّ  نكون  التَّقليد وهبذا  ،للمعصومهو األكرب  التَّقليد  أساسًا  ،إذاً  التَّقليد  ف-هلِ وْ ى ق َ لَ إِ 

 نيحو  ،عصومدت املك قد قلَّ ة يف كالمهم فإنَّ حني ترى النوريّ  .؟!(.ورم ن  ك  م  ََل كَ ) :اهالصت  خ   ةٍ فكريٍة وعقائديّ 
ة يف  ترى النوريّ حنيو  ،نرآم يف فهم الق  ه  تـ  دك قد قلَّ إنَّ فن رآالق  يف تفسي  فسييةِ هم التَّ ة يف أحاديثِ ترى النوريّ 

 رفةِ تاجًا ملعإذا كنت ُم  و  ،نيحِ و   ني وحني  وحِ  ،عقائدك م يفدهت  ك قد قلَّ إنَّ فهبا  تأخذية و دئهم العقاأحاديثِ 
ك تعود نَّ وذلك هو الفقيه، فإ يعيالش   من الوسط إىل خبيٍ  فأنت حتتاج   ،خربةٍ  بِ حافاصيِل وما أنت بصالتَّ 

 لك أن   ال جيوز  فاملعصوم  د  قل  هذا ال ي   أنَّ  عليِه بثي  ت أو أ  ك  ك  ك إذا ش  ولكنَّ  ،األصغر التَّقليد  هذا هو و إليه 
جيب على  قبل أن   على الفقيهِ  وجيب   ،على اجلميع تقليد املعصوم واجب   ألنَّ  ،أمرِهد من تتأكّ حَّتَّ ه تتابع  
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يف الفكر  ا إذا كان الفقيه يكرع  أمَّ  ،الش يعةتقليد ل كون واجهةً ي   ى ألن  إذا كان هذا الفقيه يتصدَّ  ،غيه
 يكرع   الَّذيب من هذا رت ق ال يأن   ،من حلظات حياته حلظةٍ كّل منه يف   يفرَّ  أن  الش يعي على  اصيب فيجب  النَّ 

  .اصيبّ النَّ  يف الفكرِ 

-؟مز  ج  مباذا -زمِ جَ للِ -نقيح التاخلوئي يفسي د مرَّ يوم أمس علينا كالم ال !!ما يقوله  مراجعنا وغريب  
هم وفي في أمرِ  امّ ت ثباتٌ  ن له  ِممَّ  أو الحبِّ له م  في مرجِع التَّقليد أن يكوَن شديدَ ط  شترَ ل ي   ه  من أنَّ 
لمعصوم هو ل التَّقليد  ! ؟ملعصوما د  قل  ي  كيف إالَّ  يعي و شِ  ل  ك  يف   ض  فرت  هذا األمر ي  ! ؟هذاأي  كالٍم -هممعرفتِ 

يف  ،لمعصومل ليد  قتَّ ال ع ق د   ية هيالكب اجلامعة   الز يارة  و  ،عليه وسالمه   اهللِ  للمعصوم صلوات   سليم  التَّ 
 لكنَّ  ،األصغر قليد  التَّ ا هو وهذلش يعة امن  اخلربةِ يعود لذي  دينه أمر  الش يعي عرف فيها ال ي  الَّيت  املساحاتِ 
ت تغيَّ  ولكن   ،وا عنهثحتدَّ  يت كيفأهل الب وتالحظون أنَّ  ،أحد ث عنه  األكرب مل يتحدَّ التَّقليد  الغريب أنَّ 

 !!يعةالش  على  ور  ست األمفالتب كرب  األ التَّقليد  هو  األصغر   التَّقليد  األكرب فصار  التَّقليد  ضاع و  ،األمور

 .الفاصل هذا نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد

ستمعون إىل ن ي  الَّذينامج وخصوصًا رب هدون الاشن يالَّذيعضًا من املشاهدين د  من أنَّ ب   متأك  إن  
لكنَّن أقول  ،هلذِه احلقائق وسيعودون إىل وكالِء املراجع عندهم يسألوَّنم غربونتسل مرة س يديثي هذا ألوَّ ح  

بة األكرب من سال أقول اجلميع ولكن الن   ،يف الغالب ،ال أغبياءهَّ بأنَّ وكالء املراجع يف الغالب هم ج  هل م 
فالدارسون يف  ،معرفةعن أقوهلا عن ّتربة و  ،سبة يل حقيقةبالن   ،وهذه حقيقة ،الهَّ ء وج  وكالء املراجع أغبيا

ة اسر ون يف الد  د  ن جي  الَّذيبة ل  الطَّ  هذا مصطلح حوزوي وي قص د  به ،لنياحملص  ون بسمَّ ن ي  الَّذيو احلوزات العلمية 
احلال كذلك و  ،ةلَّ هؤالء قِ و  ،طالعة واملباحثة والتدريس وإىل غي ذلكاستهم ويتابعون القراءة واملون در ب  وفعاًل حي  

الـم حص لون وهم  ،مكانّل ك  هذا شيء طبيعي يف  و ة لَّ ذين يواصلون الدراسات العليا هم قِ ال  فيف اجلامعات 
ينيَّة  الطَّلبة الـم جد ون يف احلوزات العلمية يبقون هناك بل م جف أو من ق  رجوا من النَّ خي   وهؤالء لن   ،ةلَّ قِ الد 

ل ص  حي   هؤالء البعض منهم حياول أن  و  ،ساىلا ك  ا أغبياء وإمَّ لبة إمَّ من الطَّ  عيهناك جمام ،دراستهميواصلون 
 ،والبعض منهم خيرج وكيالً  ،يق الواسطةر طلوا عليها إالَّ من ص  حي   ولن   ،احلوزويّ  ة داخل اجلوّ على وظيفة إداريّ 
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بلداً  ،ةً مدين ،دولةً  ،مكاناً  سيجدون له   ،املرجع بتلون يف  مكمصلة قرابة باملرجع أو مبن يع له   قطعًا من
 حق  وهو  ،صف من األموالالن   وأث ل  الوكالء يأخذون الثـ   ار أنَّ بتباع ،ىب فيها كثيةّت  الَّيت احلقوق تكون 

عليها من  ال دليل  الَّيت تشريعات مراجعنا  ،الَّيت ما أنزل اهلل هبا من س لطانشريعات احلوزة ت  وهذه  ،بايةاجلِ 
 الو فليخربونا هبا حينئٍذ سنسكت واحدًة  يةً ولو يتلكون روا ،البيت مطلقاً  ث عنها أهل  تحدَّ ي رع وملالشَّ 

وكالء للمرجعية يف  حونيصبلدان املختلفة و وإىل الب هؤالء الَّذين خيرجون إىل الـم دن ففي الغالبِ  ،منتكلَّ 
الَّيت  لذلك لو سألتموه م عن هذه الر واية ،القليل منهم يتلكون ِعلماً  ،ساىلالك   وأمن األغبياء هم الغالب 

 هذهِ  مع العلم أنَّ  ،ت عليهما ما مرَّ يعرفوَّنا أو أَّنَّ ال  نكروَّنا أويسم مامنا العسكري فإَّن  ا من تفسي إقرأهت  
السطوح مات و يف احلوزة هناك مراحل املقد   ،تب الدرس احلوزوي ويف املراحل البدائيةة مذكورة يف ك  ايو الر  

س يف مرحلة درَّ ت  الَّيت تب موجودة يف الك  الر واية هذه  ،ى بالبحث اخلارجيسمّ  ام ،والسطوح العالية واخلارج
رت هلم سينكروَّنا وال كِ ا لو ذ  مبَّ ر  و  ،وا عليهايعرفوَّنا وال مرّ ال خطباء املنرب  بأنّه حَّّت ن على علم لكنَّ  ،السطوح

 يخِ موجودة يف كتاب الرسائل للشَّ الر واية ال واألغبياء هذه هَّ قول هلؤالء اجل  ن ألكنَّ  ،ن مصدرهاو فيعر 
ي كنكم  ،ة اخلرب الواحدحجيَّ  يف مباحثالر واية موجودة هذه  ،الرسائل أو الفرائد فرائد األصول ،األنصاري

بني يدي من الَّيت الطبعة  ،كر منها شطر  كبيلكن ذ   لموإن  مل تكن قد ذ كرت بالكاأن  تعودوا إىل الر واية 
 ،هجري قمري 1419 ،شعبان املعظم ،بعة األوىلالطَّ  ،يخ األعظمفرائد األصول إعداد جلنة حتقيق تراث الشَّ 

مليالد الشَّيخ  انيةاسبة الذكرى املئوية الثَّ مبن ،مانة العامة للمؤتر العاملياأل ،سةمدينة قم املقدَّ  ،املطبعة باقري
األنصاري عن كتاب االحتجاج  يخ  أيضًا الشَّ  الر واية  وينقل  ،302صفحة  ،هذا هو اجلزء األوَّل ،األنصاري

ومثل ما في -ةالبقيَّ عند اخلوئي و سي د كري كما هو احلال عند الاإلمام العس تفسي   لكهو أيضًا ال يتو 
ا نتِ يعَ اء شِ فَ عَ ى ض  لَ عَ  رّ ضَ أَ  كَ ئِ ولَ أ  -يقول إىل أن  الر واية  ويورد-الحتجاج عن تفسيِر العسكري عليِه السََّلم

يخ مرتضى األنصاري ق الشَّ عل  ي   ث َّ  ،ةايو وإىل هنا ويقطع الر  -ليّ عَ  ابنِ  ينِ سَ ى الح  لَ اهلل عَ  ه  نَ عَ يد لَ زِ يش يَ ن جَ مِ 
الر واية يعن  ،إىل آخر الكالم-دقالصِّ  نه آثار  ح مِ ريف الَلئِ الشَّ  هذا الخبر   لَّ د-يقولفعلى هذه الر واية 

بنظر الشَّيخ مرتضى األنصاري الَّذي أنت م  ةموثوقة وشريفة ياحلوزوية وهي رواتب الدراسية لك  موجودة يف ا
يخ مرتضى ق عندي الشَّ فر  ال ي   سبة يلبالن  -دلَّ هذا الخبر  الشَّريف الَلِئح-304يف صفحة  ،ت قد س ونه



 
 2شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م74ي              الحلقة )للشيخ الِغزّ  /الكتاب الناطق  :3الجزء  –والعترة  ملّف الكتاب

 

- 17 - 
 

 شريف   اخلرب  نعم  ،شريف أم مل يـ ق لبأنّه قال عن هذا اخلرب  ،شيخ مرتضى األنصاريال األنصاري أو غي
 نإنَّ  ،ي وال إىل غيهشيخ مرتضى األنصار اليل ال إىل  ه وال حاجة  بنفسِ  على نفسهِ  ه وكالم املعصوم دال  بذات

من مل و  ،هذا هو منهجي وطريقيت ،"ركالمكم نو "بقاعدة  ك  عليه وأتسّ  وسالمه   اهللِ  املعصوم صلوات   د  قل  أ  
يكون هذا الفقيه  لكن بشرط أن  الش يعة قهاء فقيهًا من ف  د قل  ي   ن  كالم املعصوم فعليه أ  يكن قادرًا على معرفةِ 

هذا ال ف ،طبال أن يركض وراء الطربي ووراء سي د ق   ،د املعصوم يف عقيدته ويف التفسيقل  ي   ،داً للمعصومل  قم  
مامنا ثنا إد  حي  تنا حني يااو ر  يف نن   ،مدوَّنقل  ن ت  الَّذيفاحبثوا عن الفقهاء  البيت أهلِ  جيوز تقليده  يا شيعة  

ة مرَّ  لفه  ي خ  صل  ا ت  مبَّ ور   اإلمام الَّذي تأمت  بِه يف صالة اجلماعة ،لة احلقوق عن إمام اجلماعةجاد يف رساالسَّ 
الوسيط فيما بينك وبني اهلل فما بالك بالفقيه  ،فيك إىل اهللماعة هو س   إمام اجلاإلمام يقول بأنَّ  ،واحدة
فيك إىل اهلل فما بالك بالفقيه إذا كان الشَّخص الَّذي ت صل ي خلفه  ركعتني هو س! !ذ دينك منهخ  تأ الَّذي
نا يشرتطون اءقه  ف   ًا أنَّ دَّ جِ  وغريب   ،دًا للمعصومقل  يكون م   أن  هو يف هذا الفقيه  رطٍ ش   ل  أوَّ و  ،ده  قل  ت   الَّذي

 ،البيت يبغضه أهل   هذا التعبي تعبي   ،هذا التعبية يف استعمال مَّ ئِ الفون األ  بعنوان االجتهاد وهم خي   اهة  ق  الف  
ذ حِبوا بسيف  ،ألنَّ أهل البيت ذ حبوا هبذا الّسيف تعابي يبغضها أهل البيت (واالجتهاد ،جمتهد)تعبي 

ولكن  ،أناقش هذه القضية ريد أن  وال أ  الش يعي توجيه معىن االجتهاد يف الوسط  عن بغض  النَّظر ،االجتهاد
الش يعي ها الفقيه يضيك أي   الَّذيما  ،يف كلماتهو مصطلحاته  يف دًا لإلمام املعصومقل  يكون م   فقيه أن  على ال

ا ؟اذا تركض  وراءها وتتمسَّك هبا! مل؟ة يبغضوَّنامَّ األئِ  تلغي كلمة االجتهاد ألنَّ  أن  الش يعي ها املرجع أي   ! مع أَّنَّ
 لبِ وس   ل يف قتل البتولةِ عمِ است  هو أنّه ستعمال هلذا املصطلح اِ  ل  وأوَّ  ،ُم  مَّد آلِ  أعداءِ  واصبِ من النَّ  جاءتنا

هذه الكلمة و ضعت فسلبوا عليَّاً و  ،قتلوا البتولة وفعلوا ما فعلواعلى أساِسها و م وضعوا هذه الكلمة إَّنَّ  ،فدك
لمة كآل فاطمة ابتدأ من  و مة جرى على عليٍّ وآل علّي وعلى فاط كّل الَّذي  ،اخلالفة ونقضوا بيعة الغدير

القضية هذه  لبيانِ  ولو كان املقام   ،فاسيراجعوا التَّ  ،ي  راجعوا الس   ،راجعوا الكتب ،راجعوا التأريخ ،االجتهاد
على  ونصرّ ذا مراجعنا وفقهاؤنا ي  امل :ن أقوللكنَّ  ،ةكم باملصادر الواضحة اجلليَّ ن آتيألفاظها فإنَّ  وتتبعِ 

تهداً   ملاذا ال يقولون ؟"يكون فقيهاً  أن  " ملاذا ال يقولون !؟استعمال هذه الص فة يف مرجع التَّقليد أن  يكون جم 
بعاً تَّ دًا للمعصوم أي م  قل  يكون م   أن  التَّقليد األساس يف مرجع  هذا هو الشرط   ؟"دًا للمعصومقل  يكون م   أن  "

وال  وال لفقههِ  له   ال قيمة  فإذا مل يكن الفقيه  م قل داً للمعصوم  ،هو هذا ي يف الفقيهالشرط احلقيقف ،للمعصوم
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 ،االجتهاد على استعمال هذا املصطلح ةيَّ ينة الد  ؤسَّسصرار من اململاذا هذا اإل ،وال الجتهادهِ  تهِ ملرجعي
ستعمال املصطلحات ملاذا هذا اإلصرار على ا ،وجعلوا منها كلمة م قدَّسة ،اجملتهد ،االجتهاد ،االجتهاد

ّل ك  اآلن أتباع   !؟يبغضها أهل البيتالَّيت ون األشياء ب  ملاذا حت   !؟يكرهها أهل البيتالَّيت غوضة باملذمومة امل
 ،يعن مثالً  ،صطلح معنيَّ يف م  و نة معيَّ  وجهة نظر يف مسألةٍ  إذا كان ذلك اجملتهد عنده   ،تهدينجمتهد من اجمل

وال  كم يبغضون هذا املصطلح  ،للمراجع املعاصريناآلن وجودة املدرسة امل ،جفيةلنَّ ا ةاملدرس ،املدرسة اخلوئية
على هذا  صرّ هم ي  خص يف جوّ إذا كان هناك شو  ،ال حيبونهو ريدونه ال ي (،والية  الفقيه) :يريدون مؤّداه وهو

فلماذا  ،هدطر  شرّ  سيطردونه ،واهلل ال يقبلونه بينهم ؟يقبلونه بينهمفهل  ،ه على مضمونصرّ و  ي ،املصطلح
ابقة السَّ الر وايات ستعود  ؟ريدها أهل البيتال ي  الَّيت و  ،ألهل البيت اإلصرار على املصطلحات املعادية واملنافرة

هم ووضعوا سِ هم بأنف  وجدوا طريق   هؤالء ،هبم إلينا هؤالء قوم ال حاجة   بأنَّ الش يعة ت علينا يف وسائل مرَّ الَّيت 
سيسألون  ذينل كثياً يف هذه القضية ولكن أقول للَّ أطو   ريد أن  أنا ال أ   ،حال على أي   ،مواضعناهم يف س  أنف  

ن هم من الَّذيمن سائر  ،أو ،أو ،هلم حبديث أهل البيت فة  عر ال م الوكالء األغبياء اجلهالء أو اخلطباء الَّذين
ينيَّة أو من أجزاِء احلوزة العلميةة ؤسَّسأجزاء امل  يخ  والشَّ  ،موجودة  يف فرائد األصول الر واية  أقول هلم  ،الد 

بقول  ن ال أحتجّ وكما قلت إنَّ  ،دق واضحة فيهاآثار ومعامل الص   وأنَّ  ،شريفة ة  ايا رو األنصاري وصفها بأَّنَّ 
أناس لماذا يذهب إىل فُم  مَّد آل  من كان عنده   !!ما حاجيت إليهم ،األنصاري وال بقول غيه من الفقهاء

 !!بنورِه يف جنبات حيايت ما حاجيت إليهم وهذا حديث آل  ُم  مَّد يسطع   ؟عاديني من أمثايل

 ؟إذاً ما هي الخَلصة   

الَّيت  يف الدائرةِ و  ،هذا هو الدين ،لكم من دونه ال دين  و للمعصوم هو األكرب التَّقليد -أولً  الخَلصة  
أو ية يف قضية تفسي أو  يصل إليها يف قضية عقائدية ال يستطيع أن  الَّيت  رو إىل معرفة األمالش يعي حيتاج فيها 

وهذا تقليد   (،وهد  لِّ قَ ي    أنْ  امِّ وَ عَ لْ لِ فَ ) ،من املعصوم وذلك بتجويزٍ الش يعة قهاء إىل ف   يعود  فإنّه  ،يف قضية فقهية
 ،بينما التَّقليد ليس ديناً  !!الد ينوالتَّقليد الفرعي صار هو س لِ ع   األكرب التَّقليد   ،لكن األمور انقلبت ،يّ فرع

ليست عند و ين فهي عند املعصوم الد   عرفة  ا م  أمَّ  ،ينبعض شؤون الد   معرفةِ  التَّقليد هو وسيلة من وسائل
 ،األدلةهي هذه  ،دقلياملضمون الصحيح للتَّ هو هذا  ،أهل البيت األصيلة يف ثقافةِ التَّقليد هذا هو  ،الفقيه
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 ،سكم بدليلون ولكن أقنعوا أنف  ون سبّ تسبّ  تريدون أن   ،بدليل ه  قنع نفس  من يعارضها فلي  و  ،احلقائقهيهذه و 
 هذا هو املنطق   ،اجلعفريّ  ملنطق  هذا هو ا ،العلويّ  املنطق  هو ة وهذا األدلَّ هي احلقائق وهذه هي هذه 
 .وتلك هي احلقائق املهدويّ  هذا هو املنطق   ،ويّ الرض

 .يكم بعد الفاصلنذهب إىل فاصل وأعود إل

 اهللِ  نا العسكري صلوات  إمام   ثنا بهِ ادق وحدَّ إمامنا الصَّ  وفناء ما قاله   بعد هذه اجلولة يف أجواءِ 
الش يعي  همِ ار أساسًا للف  ص  و  الثَّقافة الش يعيَّة ل يف ساحة خ  لو د   الَّذيص هذا النَّ  ،عليهم أمجعني وسالمه  

قطّع حسن أحواله ي  ولكن ماذا نصنع وحديث  أهل البيت يف أ   ،آخر كلٍ األمور بشلت لتبدَّ الش يعي ع اقِ وللو  
باإلعدام  عليهِ  اخلوئي حكمسي د وال ،اإلمام العسكري رأساً  ي  رون تفسنكِ أساساً مراجعنا الكرام ي   ،فيه سدلَّ ويّ 

احلديث يف  ومرَّ  ،ة على ذلكودالّ ائن واضحة ر موضوع وهو مل يكن قد قرأه والق ه  وقطع بأنَّ  إىل آخرهِ  لهِ من أوَّ 
هم حلاجتِ  ن استشهدوا مبقطع من هذه الروايةالَّذينا و نا وفقهائِ وهكذا الكثي والكثي من مراجعِ  ،ةهذه القضيَّ 

فلحاجتهم لروايٍة  ،الر وايةهذه إالَّ ث عن تقليد الفقهاء أخرى تتحدَّ  ون روايةً م ال  يلكألَّنَّ  ،التَّقليدلكلمة 
سطرين صغيين وي دل سون بذلك على أو  ،يقتطعون سطراً منهاالش يعة فقهاء فإّن التَّقليد فيها ذكر  مَّةعن األ ئِ 

 ايع فقهاء إّنَّ مج  ليس ذلك  (،ك ّل فقهاء الش يعةك  لِ ذ   يس  ل  و  )ويف آخرمها السَّطرين هذين الش يعة وال ي كملون 
هذه األوصاف احلسنة  عطون إحياًء وكأنَّ ي   ،هكذاالر واية مون يقد  و الر واية هذا املضمون يقتطعونه من  ،عضهمب

شمر المن  ضرّ  األكثرية هم أعن أنَّ  الر وايةِ ثون يف يتحدَّ  ة  مَّ ئِ بينما األ   ،الش يعةموجودة  عند مجيع فقهاء 
هذه هي  ،حريفلتَّ وا والتدليسِ  واإلعدامِ  بيت ما بني اإلنكارِ  أهل الحديث   ضاع  ف   ،الش يعةوحرملة على 

 أنا ذكرت   ،عن هذه املضامني ارعيراه يف الشَّ  مٍ عمَّ م   بن فليسأل أيَّ كذ  رحية ومن ي  الصَّ  الواضحة   احلقيقة  
ين عن هذه احلقائق سلوا رجال الد   ،سلوا اخلطباء ،سلوا الوكالء ،سلوا املعممني ،لكم املصادر وقرأت  

ي عانون من عملية التدليس  م هم أيضاً أكثر جهاًل ألَّنَّ  مستجدوَّن ،أجهل منكم هبذه املضامني مستجدوَّن
شكليت م   ،بدون جمامالتو رة قشَّ حقيقة م  وهي  ،هي احلقيقة هذهِ  ،ن هو فوقهمِمَّ  ض عليهموالتقطيع الَّيت ت فر  

ن أساسًا ال أرى ألحٍد قيمة ألنَّ  ،أحداً جامل ن ال أ  ألنَّ  ،راحة الالذعةالصَّ  ،عةراحة الالسِ الصَّ  ،راحةهي الصَّ 
أنا ال .!! .ُم  مَّد ى حساب آلِ إنَّن ال أجامل  عل ،هذه هي احلقيقة من اآلخر ،يف هذه األجواء هأجامل  حَّتَّ 
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ينيَّة ،كل  إنساٍن له قيمته    ،ث عن القيمة اإلنسانيةأحتدَّ   ال أجد  ألحٍد قيمًة دينيَّةً  ،إنَّن أحتدَّث عن القيمِة الد 
ينيَّة  القيمة   ،عليه وسالمه   اهللِ  عند املعصوم صلوات   إالَّ  ال ت وجد ألحٍد آخر من  ،فقط عند إمام زمانناالد 
عابِه وشؤونه يف شِ  طول لو ذهبت  لن أذهب بكم بعيدًا فاحلديث  قد ي ،لطٍة دينيَّة أو من قيمٍة دينيَّةس  

 .وشجونه

ينيَّةال ةِ سمؤسَّ وء على جهتين في الط الضَّ سلِّ أ   ريد أنْ لكن بعد هذه البيانات أ     :دِّ

 ةِ ؤسَّسرموز امل ج منذ مالن خصية العامةوء على األوضاع واألحوال الشَّ ط الضَّ سل  أ  -الجهة األولى
ينيَّة  ،وقت به الح  ما يسن حبسبِ  ،خاطفة لقطاتأو  ،لةطوَّ صور م   ،ناكنا ومن ه  وراً من ه  فأنقل لكم ص   ،الد 

 .هذه اجلهة األوىل

ينيَّ ة سؤسَّ امل يف ام املوجودكري الع  وق الفلى الذَّ ط الضَّوء عسأسل  -ةانيوالجهة الثَّ    .ةالد 

  هذه أحواهلمأناساً  نَّ وإ ةً مؤسَّس أقول إنَّ  :بعد أن ن سلَّط الضَّوء على هاتني اجلهتني أسألكم
ثل م دون أنَّ تقتعأ ،وقهمذهذا و كرية وهذه شؤوناهتم الفِ  ،هتم وما جيري فيما بينهماالشخصية وحاالهتم وتصرف

قد تال أع أنا يل سبةِ ن  بال ،ارأنتم أحر فدون بذلك تقإذا كنتم تع! ؟سنابن احل  احل جَّة ابًا عن وَّ ء يكونون نـ  هؤال
 ؟رجّ احملذا العقل هلماذا أصنع  ،ذلكب

  :فنبدأ من الجهة األولى 

خطيب منربي و اسم معروف وهو  ،الكشمييسن ح  سي د بها الت  تب ك  هناك جمموعة من الك  
ا ألتقطها إّنَّ و  ،منها بعضًا من الصور سألتقط   ،تبمن الك   سن الكشميي كتب جمموعةً ح  سي د ال ،معروف

خصيًا أعرفها وقد نا شهذه احلقائق أ ،هي حقائقفإالَّ تب و الك   رت يف هذهِ كِ ا ذ  أَّنَّ  سببِ تب بالك   من هذهِ 
حسن سي د تب الك    ،تبهكر ذلك يف ك  ذ   الكشميي حيثسي د ديدة من مجلتهم المسعت  هبا من أطراف ع  

الوقائع  ،حتليلهِ  ي يفالكشمي سي د مع ال ختلف  ل وقد أها حتليوفي ،وقائعو  ،أحداثو  ،الكشميي فيها أخبار
نقلها هو الَّيت لكن النقوالت  ،أنا نقاًل آخر خيتلف عن هذا النقل عت  ا مس  مبَّ نقلها عن أشخاص ر   الَّيت
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قله ما ن   ،حيحة ودقيقةه ص  قوالت  ن   ،جلهذا الرَّ  ق بنقلِ ثِ ن أ  إنَّ  ،هاأعتمد  أنا يل  هذه النقوالت بالن سبةِ ف بشخصهِ 
 ،ها وهذه أخبار أنا أثق هباعايش   قدو  لومات منها أخبار نقلها هو بنفسهِ هناك معيف جمموعة كتبه هو بنفسه 

فيها  ،ا خيفي بعض احلقائق وهو معذورمبَّ ر   ،نقص شيئاً ي   والضيف شيئًا من عنده جل ال ي  الرَّ  هناك حقائق خي 
رف جف األشبعض الفضالء يف النَّ  !!بت  ه ضرر أيضاً بسبب ما ك  وقد حلق بِ خوفاً من ضرٍر كبٍي سيلحق  به 

 يتة الَّ يدمبا هي املكتبة الوحمعروفة ر  جف هناك مكتبة يف مدينة النَّ  ،ثن بذلكد  ثن وأكثر من واحد حي  د  حي  
تباً من هذه رسلون أشخاصًا يشرتون ك  مكاتب املراجع ي   ؟جيري الَّذيما  ،يي شمسن الك  ح  سي د تبيع كتب ال

الَّذي دعان  األسباب حد  وهذا هو أ !استب إىل أيدي النَّ ال تصل هذه الك  حَّتَّ وَّنا وحيرقوَّنا ة جيمعكتبامل
ما وصلت إليهم هذه احلقائق سواء من خالل  الش يعةِ كثيًا من ألنَّ   ،تبهِ أن  أستعرض بعضًا ِمَّا جاء يف ك  

 خصيات البارزةمكاتب الشَّ و  مكاتب العلماءتب املراجع و مكاف ،أو من طرق أخرى الكشمييسي د تب الك  
رقوَّناإىل املكتبة فيشرتون ك   يرسلون أشخاصاً  ،جفيف احلوزة العلمية يف النَّ  هو  وما ،تب السي د الكشميي وحي 

 !!كثي من ذلكلعلمية يرى ويرى ويرى الا حوزتنا يعيش يف وسطِ  الَّذيف ،بغريب

  :رت معي شخصياً أنقل لكم حادثة ج 

كان   (،سةاملقدَّ  الثة  الثَّ  هادة  الشَّ )مسه ا ،الثةهادة الثَّ يل حول الشَّ  تاباً كِ   يف مدينة قم وطبعت   حني كنت  
 ،1413و  1437بني ما  ،يقرب ربع قرن تقريباً ما ، يعن 1437اآلن سنة  نن   ،للهجرة 1413ذلك سنة 

  ،الثةهادة الثَّ ل حول الشَّ من كتاب كبي مفصَّ يف املكتبة الش يعيَّة مل يكن هناك يف ذلك الوقت يف احلقيقة 
 تب  بت ك  تِ بعد ذلك ك  و  ،حول هذه املسألةفكتبت  كتابًا مفصَّاًل  ،رةوغي متوف   اسات صغيةرّ كانت هناك ك  

وال  وسرقوا أفكاره  وكتبوها ،أن  ي شيوا إليه ال من قريب وال من بعيد اعتمدوا على كتايب كثيًا من دونقد و 
ديثـ ه م ع مري أن  أنشر ح وإن  نذرت   ،أهل البيت حديثِ  هو من فما يف الكتاب !مهماً ذلك ليس فايل بأ  

هو  ،يسمع  كالمي رمبا اآلنو  ادة من تالمذيت وهو حي  السَّ  كان أحد    !ليس مهمًَّا ذلك ، ما أتكَّنبقدرِ 
مسها مدينة قم ورمبا ال زالت موجودة ا كانت هناك مكتبة يف  ،الَّذي كان يباشر توزيع الكتاب على املكتبات

وصل ي  الَّذي كان هو بنفسِه  الفاضل من تالمذيتسي د وهذا ال ،ةابل املدرسة احلجتيَّ يف مق (يشهندكيهان ا)
يعت طلبون هذا الكتاب وبِ بة احلوزة كانوا ي  ل  ط   عالقة مع صاحب املكتبة ألنَّ  تب إىل املكتبات صارت له  الك  
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أنَّ بسبب  هعلي تاب وإقبال الطلبةام من انتشار الكِ ة أيَّ دَّ عد عِ بعد ذلك ب   ،سخ كثية يف هذه املكتبةن   منه  
 صاحب مكتبة كيهان بأنَّ  يقول يلسي د هذا ال ،الكتاب ي  شرتِ لذلك أ   ،املوضوع جديد واجلميع يسألون عنه

ذها ال عبوس وقال يل هذه الكتب خ   ره  بوجه مكف ،يومّل ك  يلقان به   الَّذيغي  بوجه انديشه اليوم لقين
رزق اآلن موجود يف ي   أحد تالمذيت من تركيا وهو حيّ  ،هحال  نقلب اِ  ،ال أريد الكتب :قال ؟ما اخلرب ،أريدها
 يبدو أنَّ  :له  يقول  ،باللغة الرتكية ث معه  أيضًا فكان يتحدَّ  كيّ صاحب املكتبة تر  و  ،من مشايخ األتراكو تركيا 

يبدو  :ل له  قا ،يخ الرتكي هو من تالمذيتالشَّ  هذا هو ال يعرف أنَّ  ،بةل  طَّ لل اب  هذا الكتاب عليه إقبال من قِ 
 ،لقد اتصل يب آية اهلل الفالن :! قال؟كيف ذلك  :قال ،يقصدن ،املؤلف خدعن يبدو أنَّ  ،عت خ دِ أن  

على  ،كتبوا ما كتبوا من البيانات  ،ما دون إىلو مكاتب املرجعيات من املرجع األعلى  ، اآلن وحينما تويفّ تويفّ 
لبة قد أقبلوا على الطَّ  أنَّ  وصل إىل مسامعهِ  بعد أن  -صل يباتّ فالن لآية اهلل ا :صاحب املكتبة قال ،حال أي  

 تابالكِ  كلَّ ك  يط يعريد أن  ي   ،طكيور   يريد أن   املؤل فهذا إنَّ  :يب وقال يل صليقول اتّ -رةب وبكثاشراء الكت
حَّتَّ تطمع يف منك هذه النسخ هو الَّذي يدفع أموااًل للطَّلبة كي يشرتوا و  ،فإنَّ هذا الكتاب ال فائدة فيه

نفس هذا الشخص سرقوا من  ،هو هذا نفسه   ،رها مع بقية املكاتب أيضاً والعملية كرَّ  ،ل  الكتابِشراء ك  
ه كيف نتعامل مع بأنَّ  ،يدهِ  خبطّ و  اً اقأور من آية اهلل هذا مانينات سرقوا بداية الثَّ كتبه وشاع يف حقيبته أو من م

 ،ه  عين وحفظت   بأمّ ورأيت ه هذا  أنا قرأت  و  بت  ك    ،زهبمتلفون مع حِ خيالذين  ،خنتلف معهم نالَّذياألشخاص 
بالطريقة  ،ومتهم الفكرية احلزبية السياسيةشخص خيتلف مع منظكّل مع   ،ل معهمعام  ت  يـ   أن ه جيبأنَّ وهو 
 :التالية

 .عاياتَّناكه بالد  اِ -الً أوَّ 
 .وافهبالتَّ  إشغاله  -ثانياً 
 .س جلهات أجنبيةجس  والت  الة م  امه بالع  اهت  -ثالثاً 
 .املالية التشكيك يف مصادرهِ -رابعاً 

 .ة عليهلطات احملليَّ تأليب الس  -اً خامس
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ولكن   ،رةزوَّ م  أَّّنا و  ،اهلل م آيةهِ تَّ ي ها وأراد أن  وهناك من كتب   قالوا هذه أكاذيبو أنكروا بعد ذلك هم  
إىل و ذا هيومك إىل و سة يب اخلمسالهبذه األ ل  وأنا أعام   ألنَّن منذ  ثالثني سنة ،بالن سبة يل ال أصدق  ذلك

 ،ةهبذه الطريق ل  أعام   نة وأناأكثر من ثالثني سو منذ  ثالثني سنة  ؟هذه كذب ل بأنَّ كيف أقو ف ،هذه اللحظة
امه  بالعمالو  ،هوافِ بالتَّ  ه  إشغالو  ،عاياته بالد  َّناك  بطريقة اِ  ك يف يالتشكو  ،هات أجنبيةس س جلة والتجِاهت 
ِقب لِه هو  من ،ه الطريقةامل هبذا أ عوأن أكثر من ثالثني سنة ،ة عليهلطات احملليّ أليب الس  تو  ،املالية مصادرهِ 

أقبل  تطيع أن  مزوراً ال أس لو كان َّتَّ ح ،رزوَّ يء م  هذا ش   وأقول بأنَّ  فكيف أ شك ك ،ومن ِقب ل أتباعِه واآلخرين
 كلي يا اّلذ (لهااكي لليو مثل امسب العصي حي اللي) :تقولواألمثال  ،الشكل هبذا ل  عام  أ   اًا أنمليّ ع   ،ذلك

فالن  له   لعيد يقابمن  ،فضاًل عن الَّذي مل يك ن قد رأى املشهد ،العصي ي حيسبذالعصي خيتلف عن الّ 
 !مسع باخلرب الَّذيهل يكون كذلك فالَّذي يأكل العصي  ،ض رب بالعصي

د سي  الالث الثَّ  خر اجلزءيف آ ،ثالاجلزء الثَّ  (،ادقنيمع الصَّ ) :هذا كتابهالكشميي سي د أعود إىل ال
م سأعرض عليكو  ،لش يعةا راجع  م ها له  كتب  الَّيت  الوكاالت والتوثيقات  صوص  ن   حسن الكشميي أحلق بكتابهِ 

 :وما بعدها 402جاء يف الكتاب من صفحة  الَّذيل على الشاشة حبسب التسلس

جاءت يت الَّ ا الوثائق رضوا لنعا اً روم رجاء الكنرتول ،كانايبالكلسي د هذا توثيق من ال ،الوثيقة األوىل
  (.ادقنيمع الصَّ ) هالث من كتابالكشميي اجلزء الثَّ سي د يف كتاب ال

 :الكليبكان وكالة وتوثيقسي د من ال توثيقالوثيقة األوىل هي هذه  
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 :الشَّيخ ُمّمد علّي األراكي من املرجع املعروف :الوثيقة الثانية

 
 

 :علي البهشيتسي د من املرجع ال :الثةالوثيقة الثَّ 
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 :الشيازيُم  مَّد  السي د من املرجع :الوثيقة الرابعة

 

 
 

 :من املرجع امليزا علي الغروي :ةالوثيقة اخلامس

 



 
 2شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م74ي              الحلقة )للشيخ الِغزّ  /الكتاب الناطق  :3الجزء  –والعترة  ملّف الكتاب

 

- 26 - 
 

 
 

 :عبد األعلى السبزواريسي د من املرجع ال :ةالوثيقة السَّادس

 

 
 

 :مهدي إخوان املرعشيسي د من املرجع ال :ابعةالسَّ 
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 :امنئي قائد اجلمهورية اإلسالميةعلي اخلسي د من املرجع ال :الثَّامنة

 

 
 

 :بعدها من املرجع الشيخ هبجتالَّيت 
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 :فاضل اللنكرانُم  مَّد بعدها من املرجع الشيخ الَّيت 

 

 
 

 :انمن املرجع السي د ُمّمد علّي العلوي الكرك بعدهاالَّيت 
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 :الش يعةمفيت ُم  مَّد سي د بعدها من املرجع الالَّيت 

 

 
 

 :ا من الشيخ ناصر مكارم الشيازيبعدهالَّيت 
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 :بعدها من املرجع امليزا جواد التربيزيالَّيت 

 

 
 

 :من املرجع الشَّيخ حسني املنتظري 15 وآخر وثيقة رقم
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من حياء ومنهم مرجع منهم أ 15 ،اتيريدون البحث عن أسانيد وتوثيق أنا عرضت ذلك للذين
و أهل هو موثوق ف ،كاالتوه الو ي وأعطسن الكشمي ح  سي د قوا الوثَّ  ،وتعاىل نتقلوا إىل جوار اهلل سبحانها

وال  بهِ ت  اذا قال يف ك  موأعرف  يمي كشبالن سبِة يل أنا أعرف السي د ال ،ال أدري األمر راجع إليكم ؟موثوقغي 
ق كهم هذا الذو يتملَّ  ذينخصوصًا الَّ  لكن أنتم قد تعتمدون عليها ،أعتمد يف توثيقه على هذه التوثيقات

 .املوجود يف قذارات علم الر جال

وما بعدها  ،114يستعرض يف صفحة  هنا (:ُمنة اهلروب من الواقع)الكشميي سي د من كتب ال
ينيَّةة ؤسَّسلماء يف املحتدث بني املراجع والع  الَّيت عات امن اخلالفات والصر  وما شاهده وما مسع به ربته  ّت  ،الد 

يقول  ،والتعامل فيما بينهمهة األوىل الَّيت سن سل ط عليها الضَّوء األوضاع الشَّخصية والص راعات أنا قلت اجل
علمية ي هو من عائلة ي سن الكشمح  سي د ال ،يشمي الكسي د وال-تيلام طفو أيَّ  ت  معسَ -114يف صفحة 

واملعتمد األوَّل  السيستانسي د الكشميي صهر ال مرتضى سي دمن العلماء وهو شقيق ال والده   ،معروفة
فحني  ،والواليات املتحدة األمريكية وكندا يف العامل الغريب اوربيف أ ، أوربايف الوكيل العام للسي د السيستانو 

امليزا النائين -ائينيالمرحوم النَّ  تي أنَّ لام طفو أيَّ  معت  سَ -هو من أجوائهم من داخل اجلوفعت يقول مس
ال أبو الحسن الصفهاني طو سيِّد م الكلِّ لم ي   أنَّ المرحوم النَّائيني-وئياملرجع املعروف أستاذ السي د اخل  
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وباملناسبة  ،وامليزا النَّائين مرجع يف النَّجف ،جفالسي د أبو احلسن مرجع يف النَّ -خمسة وعشرين سنة
الَّيت فاصيل والتَّ  ،شرين يف العراقورة العِ بعد أحداث ث   ،تهما معروفةيا من العراق إىل إيران وقصَّ فِ ثنان أيضاً ن  االِ 
والنجف  -الصفهانيأبو الحسن سيِّد م الكلِّ ائيني لم ي  رحوم النَّ  المتي أنَّ لام طفو أيَّ  ت  سمع-رت بعدهاج  

يتنقلون السي د أبو احلسن االصفهان وحَّتَّ امليزا النَّائين كانوا  نفس ،اً صغية جدَّ  ،كانت ذلك الوقت صغية
اً مدينة صغية جدَّ كانت   ،مدينة كبيةتكن توجد سيارات وال املدينة  مل ه  ألنَّ  ،داخل املدينة على احلمي

لم ي كلِّم السيِّد أبو الحسن الصفهاني طوال خمسة  المرحوم النَّائينيأنَّ -البيوت متقاربةكانت و 
حسن سي د وال-في األربعينياتسن تقدَّم إليه م عزِّيًا بمقتل ولدِه السيِّد حَ  ة واحدةمرَّ إلَّ  وعشرين سنة

 املؤمنني وكان ولده   حن أميي صالة املغرب يف ص  يصل  كان السي د أبو احلسن االصفهان وهو وراء والده،ل تِ ق  
سن سن ابن السي د أبو احل  سي د ح  ال املشايخ من طلبة احلوزة العلمية فذبحصلي خلفه وجاء أحد  سي د حسن ي  

سي د ي عليها الصل  كان ي  الَّيت  الة ادة الصَّ قريبًا من سجَّ  من الوريد إىل الوريد وسقطت جثته   االصفهان ذحبه  
بسبب وكان هذا  ،سنسي د ح  الل  دمِه ومات إالَّ وقد نزف ك   املغرب ن  أمتَّ ص الة  وما أ ،أبو احلسن االصفهان

-أبو احلسن االصفهانسي د امليزا النائين معزيًا للجاء هبذه املناسبة  ،احلوزوي خل اجلو  اداخلالفات املوجودة 
قضّية معروفة -كاظم اليزديسيِّد  والراساني شديدة وقاسية بين اآلخوند الخ   ةيعقط كانت  هكذا قبلها

كان الصراع بني و  ،وكاظم اخلراسان صاحب الكفايةصاحب العروة  كاظم اليزدي  ،صراع الكاظمني
ى إىل أدَّ أنه هذا الصراع  نتائجومن مجلة  ،فاصيلأدخل يف التَّ  ريد أن  أنا هنا ال أ   ،إىل أوجهقد بلغ  الكاظمني 
شيخ الر من اآلخوند اخلراسان خبصوص د  ص   الَّذيبسبب الكالم وذلك  ،اهلل النوري يخ فضل  إعدام الشَّ 

وهذا  ،يف يوم والدة أمي املؤمنني "خبونهو الت"يف ميدان  يف طهران ،ًا يف إيرانأ عِدم شنق الَّذياهلل النوري  فضل  
ات معلومات ماملعلو يي يقول وهذه حسن الكشمسي د ال-بنفسي ا رأيته  ا مَ أمَّ -راعص  ريعات من ذلك التف

اخلالفات الَّيت كانت موجودة بني السي د أبو  ،راعات بني الكاظمنيالص   ،لعني على تأريخ احلوزةة للمطّ فو معر 
 انقسام احلوزة النَّجفية إىل حزبني إىل حزب أمويّ  ،حسني كاشف الغطاءُم  مَّد يخ والشَّ  احلسن األصفهان

 ،راع بني املرجعية العربية واملرجعية الفارسيةالص  هي يف ِخض ّم سائل هذه التقسيمات وهذه امل ،وحزب علويّ 
  يقول الشاعر العريّب يف وصف هذه األجواء:
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 يغمرباً أم يا خداپهل قد رأت       اسلها غداة تصفَّحت ق رآَّن  

سيِّد حسن الحكيم والم  سيِّد كاملة بين ال  الة بينونةٍ هي ح ،ا رأيته بنفسيا مَ أمَّ -إىل أن يقول
أمَّا َما رأيته بنفسي -يان معاً يف صحن أمي املؤمننيلّ يف وقت واحد وكانا يص كانا  مرجعان-اميحسين الحمّ 

وِكَله ما من تَلميِذ  هي حالة بينونٍة كاملة بين السيِّد م حسن الحكيم والسيِّد حسين الحّمامي
حن جنبًا إلى ين في الصَّ لِّ يؤمَّان المصوكانا -خلراسان صاحب الكفايةام ظااآلخوند الشَّيخ ك-اآلخوند

في حتَّى ا تلفهما اخمن هذا أنَّ  وأشد   ،ما على اآلخره  م أحد  سلِّ ما لآلخر ول ي  ه  أحد   نظر  ي جنب فَل
اه يان مجاعةيصلّ - وفي الصَّحنقبلةِ لا ! ؟هذه ر  فسَّ كيف ت    ،روها يلفس   !يف صحن أمي املؤمنني كّل واحد باّت 

سن  لعني املطّ كّل وهذه قضية يعرفها   ،احلكيم ي صّلي يف صحن أمي املؤمنني والسي د حسني احلمَّاميسي د ُم 
أنا  ،ي ذكرهاي الكشمسي د ال نَّ أل منها ال د  ن متأك  إنَّ  هذه املعلومات الَّيت أقوهلا اآلن ،على تأريخ احلوزة

ث   أعرف  أعرفها و   ال لكنَّن أخذت  على نفسي عهدًا أنَّن ،كثرعن تفاصيل أ كمتفاصيلها ويكنن أن  أحد 
مع  ،بكذَّ ر وأ  تب ومن املصادأنا أقرأ من الك   ،بوننم يكذّ ألَّنَّ  ،ها من كتاٍب مطبوعأذكر  معلومًة إالَّ وأقرأ  

بلة وفي الصحن قلفي احتَّى هما اختلفا من هذا أنَّ  وأشدّ -!نهم يكذبون  ا حقائق لكنَّ م يعلمون أَّنَّ أَّنَّ 
بلة فكان هو د بصورة دقيقة باتجاه القِ شيَّ ريف لم ي  حن الشَّ الصَّ  الحكيم على أنَّ سيِّد كان يصر الحيث  

 نمبساحة يع-ريمتيمين بمساحة ثَلثين سنتون بانحراف صوب الصل  ي   وأتباعه  -آل احلكيم-راد أسرتهِ وأف
املساحة يف اهلندسة هلا و  ،رع أيضاً الشَّ  ويف ت ستعمل املساحة مبعىن املسافة يف اللغةِ  ،يمرتمبسافة ثالثني سنت

 صرَّ ه أَ أنَّ إلَّ -كيماحلسي د رفضوا موافقة ال-رفضوا موافقته ه  لكن جميع العلماء المعاصرين لَ -معىن آخر
ون صل  الحكيميين وهم ي   بعضَ  النَّجف األشرف أ شاهد اآلن حينما أزور حتَّىراره و وبقي على إص

الحكيم فكان أحدهما سيِّد اء وبين اليخ علي كاشف الغطة بين الشَّ فالمؤسِ  كذا الحالة  هَ  ،بانحراف
من تالمذة و وهو من زمالء السي د احلكيم -بين السيِّد محمَّد البغداديالوضعية  ونفس   ،ق اآلخرفسِّ ي  

-أحياناً محسن الحكيم فقد كنت أزوره سيِّد البغدادي والم َحمَّد سيِّد بين الونفس الوضعية  -اآلخوند
بأوصاف غريبة  وكان يصف  السيِّد الحكيم-السي د ُممَّد البغدادي ي يزوري مشكحسن السي د يعن ال

سيِّد بين ال الوضع نفسه   ويستمر  -ُمسن البغداديسي د ُمسن يصف السي د ال-العكسب ونفس الحالةِ 
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جف الشيازي مع النَّ سي د مشكلة الوسأقف عند -الحكيمسيِّد الشيرازي المرجع في كربَلء والم َحمَّد 
 المشكلة ذاتها بين مَّ ث  -رت الفرصةوفَّ املقام إذا ت ها حبسب ما يسنح بهِ بعدالَّيت يوم غد أو  رمبا يف حلقةِ 

الحائري وهو من كبار علماء كربَلء وكان ينسب ما السيِّد محمَّد الشِّيرازي والشَّيخ يوسف الخراساني 
لكن  ،الشَّيخ يوسف اخل راسان كان أ ستاذًا للسي د ُممَّد الشيازي-يرازيالشِ د مَّ محسيِّد ينسب من تهم لل

سيِّد بين ال آخر تفاقمت األزمة   ومن طرفٍ -شتعلةاء هذه قضية م  يبدو قضية احلسد املوجودة بني العلم
أصدر الفتاوى بتسقيط الَّذي و  الحكيم وهو المام الخوئيسيِّد ل لليرازي والخليفة األوَّ الشِّ م َحمَّد 

الَّيت ات رض الفتاوى والبيانعسآتيكم بالنصوص ون-المريبة  بالشخصيةِ ه  فَ ووصَ د محمَّد الشيرازي يِّ الس
جف بالغ حين دخل المام الخميني إلى النَّ  هذه األمور بأسفٍ  شت  وهكذا عِ -اشة أيضاً بت على الشَّ تِ ك  

يعن روتينيًا -روه روتينيَّاً زا المام الحكيم والمام الخوئي ورغم أنَّ  ،64دًا من إيران عام بعَ األشرف م  
 احلكيمسي د يعن أتباع ال-الحكيميين لكنَّ -نة من باب اجملاملةالع لماء يزور بعضهم بعضًا يف ظروف معيّ 

سي د على ال نيع-وا عليهِ نّ ويه شَ ذَ وَ  لكنَّ الحكيميِّين وحاشية المام الخوئي-وآِل احلكيم من عائلتهِ 
تحاد ه يريد أن يلقي إيران بأحضان الشيوعي وأنَّ  ه  أسمع ذلك بأذني أنَّ  نت  الحمَلت وك   أشدَّ -ميناخل  

وحامي حمى يعي شِ  دٌ ه قائِ فاسق لكنَّ أنَّه  اه رغم الشَّ  حون بأنَّ صرِّ سوفيتي وكنت أسمعهم بدقة ي  لا
عنصرًا من أهم عناصر  ي شاهدت  إطَلقًا أنَّ إنَّني وإْن عبرت السِّنين لكن ل يغيب  من ذهني  ،عالتشي  

معروف اآلن موجود يف  ،هو اخل نيزيو -نيزيالج  -مكتوب-....سمه  وهو سعودي واالمام الخوئي حاشية 
ف معرو  لكّنه ،هل هو حيّ اخلوئي ال أدري سي د يعتمد عليهم ال ذينكان من األشخاص الَّ   ،املنطقة الشَّرقية

المام الخميني في حرم أمير المؤمنين  كان يسب    ،الخنيزي... .سمه  وهو سعودي وا-ةيف املنطقة الشرقي
منطقة  وهي-عند رأس أمي املؤمنني-وعند الرأس-ها بنفسههو شاهد  ة يعن هذه القضيَّ -َلمعليه السَّ 

واليوم -اخل نيزي-واليوم هو هذا ،الثورة السَلمية قيام ذلك في أوائل ريف وكانسة في الحرم الشَّ قدَّ م  
في -السيستانسي د ال نيع-من أهم وكَلء المرجع األعلىو  هو هذا العنصر يقيم في المنطقة الشرقية

إىل آخر  -ر بعشرات المَليين من الدولراتقدَّ من األخماس ي   النَّجف األشرف ويجلس  على كنٍز كبير
 .كالمه
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 رف وهماالنجف األش ن كبار فضَلءثنين ماِ  كتب أنَّ إذ أَ  أأسف  -117يف صفحة  إىل أن يقول
أحمد  سيِّدوهما ال عاماً  ثينهما اآلخر ثَلم أحد  هما ل يكلّ ولكنَّ  ،واحد خوان من أمٍّ واحدة وأبٍ أ
 ه  كان  صلي مي   ي وكاناخلوئد سي  ر الهو صه بطاملستناهلل نصر سي د ال-اهلل المستنبط صرنَ سيِّد تنبط والسمال

-(رةالقط) ب  اوف كتتاب معر ك  ه  من العلماء املعروفني ل-وه ما السيِّد أحمد ال م ستنبط-ءار يف مسجد اخلض
 يصف شقيقه  -لاألوَّ  صف  يَ -ستنبطامل اهلل نصرسي د ال نيع-األخير بل كانَ والسيِّد نصر  اهلل المستنبط 

-بينهم لطَّلبة فيماا اوهلايتد ًا معروفةصفات قبيحة جدَّ -بصفاٍت أستحي أن أذكرها-السي د أمحد املستنبط
د مَّ د محهما السيِّ و احدة و  واحد وأمٍّ  القاسية بين أخوين من أبٍ  ة  يعوهي القط وحالٌة م ماثلة لهذهِ 

ع املرج-لروحانيصادق ا يِّدسوال-من بعدهِ  اخلوئي للمرجعيةِ سي د ل من قبل الكان يؤهّ   الَّذي-الروحاني
ن مما ألشرف وه  ا جفِ لنَّ افي  وقد عاشا عقودًا من الزَّمن-سي د ُممَّد صادق الروحان ملوجوداملعاصر ا

-عجزى حتَّ ريفين لشَّ اين دَ لسيِّ اذين بين هَ  تَلميذ المام الخوئي وحاول األخير أْن ي صِلح األمور أبرز
ينيَّةة ؤسَّسواضح يف امل كلشوهذه القضية موجودة ومنتشرة بِ   .الد 

صب ين احل جَّة اماإلم نَّ أهل ! ؟اكذه  احل جَّة اب اإلمام وّ نـ   خصية هل أنَّ هذه احلاالت الشَّ  :أقولأنا 
 مهلم االحرتا ،هماحتِ بر  ،همنصبو الش يعة  ،ونهم أناس  عاديّ  !؟وابًا هذه أوضاعهم وأخالقهم وأحواهلمن  

ينيَّ الة سؤسَّ هذه امل يقال بأنَّ  لكن أن   ،ال إشكال يف ذلك ،نعم ،والتقدير واإلجالل مام تنوب عن اإل ةد 
هذه  !!والهبذه األحجَّة احل  ام اإلم ب  وان  يكون ل أن عق  كيف ي    ،هذا كذب  وافرتاء على اإلمام احل جَّةفاحل جَّة 
 .عليه وسالمه   اهللِ  صلوات  احل جَّة لإلمام  إساءة  

 له   الكشميي هو نفسه  سي د ال ،اصيلستأتينا التفو هذا الكالم هنا جاء بنحٍو جممل وبنحٍو سريع 
سي د حسن ال جنل انفصام واضح مع أنَّ  ،صامفنمرتضى الكشميي وفيما بينهم اسي د مشكلة مع شقيقه ال
ت نأنتم إذا دخلتم على االنرت  ،يي مشكرتضى الم  سي د من بنت ال ،هم  من بنت ع   الكشميي قد تزوَّج

للسي د  النجل األكرب يف أجواء مرجعية السي د السيستان ستجدون أنَّ  كشمييحسن السي د تسألون عن ال
عطِه الوالد مل ي   يقول بأنَّ  السيستان السي د ُممَّد رضا السيستان حني يتحدَّث عن السي د حسن الكشميي

 ،يرتضى الكشمي ادًا إىل إخباٍر من أخيه م  استن ،يف وقٍف شرعيّ  غي شرعيّ  كلٍ ف بشقد تصرَّ  ه  وكالًة ألنَّ 
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 (،مخسون عامًا مع املنرب احل سين) يف آخر كتاٍب صدر له   كشمييالسن ح  سي د الهذه القضية هو يتناوهلا 
يقول بعد -ضت  لهارَّ عام والمؤمنين عمومًا عن مظلمٍة ترسالة إلى األرح-يقول ،242يف صفحة 

لين ستغفَ دين أو م  اص متعمّ خشاألخيرة من بعض األ نينفي السِّ  ظلمةٍ إلى مَ  ضت  لقد تعرَّ -ماتاملقد  
جف األشرف شارع المدينة هو جزء من منزلنا في النَّ  الَّذيالوقف الشرعي  عت  ي بِ لفرية قاسية بأنِّ 

ودينية وأصحاب موقع  شرعيةٍ  وليةٍ مسئ وذلك أشخاص ذو ط بِ تورَّ  ديد أنْ الشَّ ولألسِف  ،وتصرَّفت  فيه
ار من سماحة فسد الستتعدَّ  للفضيلة وذلك بعد أنْ  برى وهزيمةٌ ك    فاجعةٌ ديني وتلك اجتماعي وَ 

نحي الوكالة عن مَ  عن سبب امتناعهِ  األشرف في النَّجف-السيستانسي د يشي إىل ال-المرجع األعلى
 هره  هو ما أخبره به صِ  وكان جوابه حسب ما َعِلمت بأنَّ السَّببكما منحها لمئات األشخاص عنه  

كما َعلمت    ،هبِ  فت  ر أعَله وتصرَّ و قف المذكالوَ  عت  ي بِ بأنِّ -يرتضى الكشمي يعن م  -ري األكبجناب أخ
والكالم -د ذلك وينشره ناقًَل ذلك عن أخيردِّ ه ي  ل  ام ظِ دَ -يعن السي د ُممَّد رضا-أيضًا أنَّ ابن المرجع
واتِّهامي بفريٍة أنا بريٌء  وَهتك ح رمتي لقد تسبب هذا الوضع في تشويه سمعتي-موجود على االنرتنت

بعد هذا -إىل أن يقول 244 ،243ة العائلية وقضية الوقف والتفاصيل يف صفحة صَّ يذكر القِ  ث َّ -منها تماماً 
وما هي  ما هي مسئوليَّتي بعد هذا ك لِّهِ -بعد أن  ي بني  أنَّ األمر ال دخل  له  فيه-ما هي مسئوليتي هِ لِّ ك  

عاً قط-تيتي ول أدري هل هي عملية النتقام أم ضريبة استقَلليّ رمَ تك ح  هَ هامي وَ ى اتِّ علالح جَّة 
 ني لست  ألنَّ  تيول أدري هل هي عملية  انتقام أم ضريبة  استقَلليّ -يعرف ذلكسي د لالستقالل ضريبة وال

سيِّد ال بمرجعية ي أقرّ أم ألنِّ  ،مينيري بأفكار المام الخ  انتقامية لتأثّ  أم هي حالةٌ  ،فتزلِّ م  ل و  قٍ لِّ مبمت
ذلك لن أغفر له  إنَّني مع احترامي للمرجع األعلى داَم ِظل ه :أخيرًا أقول !اهلل أعلم ،الخامئني دام ظله

بين وسيكون يومهما طويًَل معي حينما نقف  -!ةً ب عادكت  هذه جمامالت ت  -مارغم احترامي لهول لولده 
ي يف كتابه ضوي الكشمي حسن الرَّ سي د ذكره ال الَّذيإىل آخر الكالم -يدي من ل تخفى عليه خافية

مرتضى سي د ال مع شقيقهِ يعن املصيبة الَّيت حتدَّث  عنها هو أيضاً قد أ بت ِلي هبا  .املنرب احلسين مخسون عاماً مع
 .السيستان يف الغربسي د والوكيل العام لل نالسيستاسي د هر اليي صِ شمكال
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 ،وا األحزمةدّ اضية ش  امل طالب كثية وقلت لكم يف احللقةوقت الربنامج جيري سريعًا وأنا عندي م  
فشيئاً يف هذه  باعاً وشيئاً أتينا تِ تاصيل فالتَّ  ،دخلنا يف العميق ال زِلنا عند الشاطئ امإىل اآلن  ،ربطوا األحزمةا

 . الشواطئيفأيضاً  ديث  نا يف الشواطئ واحلال زل ،هلل تعاىلشاء ا إن   احللقة ويف احللقات القادمةِ 

 تلك هي دهاليز   (:جولة  يف دهاليز مظلمة)يف كتابه خذ  مثااًل أيضاً ذكره  السي د حسن الكشميي وآ
ينيَّةة ؤسَّسامل دهاليز  و الش يعيَّة املرجعية  ودهاليز   احلوزة العلمية  خلنادنن أبناء هذه الدهاليز  ،عرفهان   ن  ن   ،الد 

سن الكشميي ح  سي د وال (،ربَّ بني الوائلي وش  ) :من هذا الكتاب حتت عنوان 177صفحة  ،ناهارب  فيها وخ  
يِخ بالشَّ  قويةٍ   وآرائه وهو أيضًا على عالقةٍ مدرستهِ نهجِه و رين مبيخ الوائلي ومن املتأثّ عترب من تالمذة الشَّ ي  

 يقصد بشربَّ  (،ربَّ بني الوائلي وش  ) :حتت عنوان ،يخ الوائليمة أمام الشَّ د  قكان يقرأ م  اياتهِ د  ويف بِ  ،الوائلي
السي د جواد ش ربَّ قضى نبه  يف سجون  ،ربَّ الوائلي وش   توفيا االثنان ،عروفاملجواد شرب اخلطيب سي د ال

 من-لكن حالة التنافس بين الرجلين-177صفحة  يحسن الكشمي سي د اليقول  ،عليه رمحة اهللِ  البعثيني
 ل  بلغت ذروتها وكان أوَّ  جلينلكن حالة التنافس بين الرّ -الشَّيخ أمحد الوائلي والسي د جواد ش ربَّ  ؟مها

الَّذي أسَّسه  جمموعة من العلماء على رأسهم الشَّيخ شر نتدى النَّ م  -شريٍر لها عند تأسيس منتدى النَّ تفج
حيث كان السيِّد جواد ش بَّر أحد  رشدى النَّ نتلها عند تأسيس م   ل تفجيرٍ أوَّ  وكانَ -راملظفَّ ُممَّد رضا 

سيِّد لوائلي تهميش الا استطاعحتَّى في مواجهة  ودخَل ييخ الوائللك الشَّ وكذَ  أفراد الهيئة ال م ؤسَِّسة
جعفر اخلليلي -أمساء معروفة وهذهِ -حسين محفوظالدكتور بر واثنين من رفاقه وهما جعفر الخليلي و ش  

حسن سي د هو -وميَ  ذاتَ  نت  وك  -مث عنهما عندي وقت أحتدَّ  ،يف جو  الثَّقافة الش يعية-ني ُمفوظوحس
سيِّد وكان العند الشَّيخ عبد علّي الماجدي  وكنت ذات يوم في المجلس األسبوعي-الكشميي يقول

ولم يكن يعلم أنَّ خصمه  اللدود -دخل إىل اجمللس-خل الوائليدَ وَ -جواد شربسي د ال-ر على المنبربَّ ش  
ض خالية حيث تعرَّ  ولم يترك الفرصة تمرّ  ر بحديثهِ بَّ ش  سيِّد ال وفعًَل استمرَّ -اءا ج  م  ل  إالَّ و -على المنبر

اني فسه وفي اليوم الثَّ ك نَ سَ لكن الوائلي مَ -بطريقة املسامي يعن-يخ الوائلية للشَّ بحديثه ألكثر من مرَّ 
ح سينية الرحباوي بجوارنا  من هاتف-حسن الكشمييسي د الب ؟صل مبناتّ -ليائالو يخ اتصل بي الشَّ 

فانهال  ه حسب طلبهِ نى منتدى النشر والتقيت  بمر إليه في حيث لم يكن عندنا تليفون وطلبني أن أحض  



 
 2شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م74ي              الحلقة )للشيخ الِغزّ  /الكتاب الناطق  :3الجزء  –والعترة  ملّف الكتاب

 

- 38 - 
 

ن الَّذيو  ،وهذِه احلالة معروفة عن الشَّيِخ الوائلي حني خيتلف مع شخص ،ليائيخ الو الشَّ -باب العجيببالس  
د ر ويهدِّ بّ ش  سيِّد باب العجيب على الالس  بفانهال -ةيعرفون هذه القضيَّ  ربعن ق   يخ الوائلين الشَّ و فيعر 

 بالس باب ؟يعن أن  ي بل غه  مباذا-ربَّ جواد ش   عليَّ بشدةَّ أْن أ بلِّغ ذلك للسيِّد دبالنتقام منه وهو يؤكِّ 
صت ملَّ ي تَ ر لكنِّ بَّ جواد ش  سيِّد غ ذلك للبلِّ أ   ة أنْ شدَّ بِ  يَّ لَ د عَ وهو يؤكّ -والشتائم والتهديد باالنتقام

ر فكّ الوائلي كان ي   لكنَّ  ،من موقفي هِ ى الوائلي عدم ارتياحامًا وأبدَ مَّ أكون نَ  رهي ألنْ بت عن ك  وأعرَ 
-في الكويت انءيقر ان الخطيبان م الحرام وكان هذحرَّ ت مناسبة م  شبر وهنا حلَّ سيِّد الالنتقام من ب

وكان هذان الَخطيبان يقرءان في -وكلمة يقرءان كلمة شائعة بني الش يعة ،يعن ي قيمان اجملالس ،انيقرء
يعن مجاعة امليزا حسن -يخية في الحسينية الجعفريةائفة الشَّ الطَّ  دعنفالسيِّد جواد ش بَّر يقرأ  ،الكويت

 في الح سينيَّة الخزعلية وبين البهبهانية والشَّيخية البهبهانيةا الوائلي فكان يقرأ عند أمَّ -االحقاقي
بني الش يعة االثن عشرية األصولية يف  ،لية واإلخباريةو صاسية املوجودة مثاًل بني األمثل احلسَّ -يةاسِ حسَّ 

الوائلي   أنَّ  إلَّ -مكانكّل يف  الش يعي حساسيات موجودة يف الوسيط  ،يخية الركنيةوبني بن عامر الشَّ  البصرة
حيث كانت قد صدرت -؟بأي مقلب ؟كيف انتقم منه  -ربّ ش  سيِّد كيًا في طريقة انتقامه من الكان ذَ 
ر بّ جواد ش  سيِّد اب ومنهم التَّ ثين والك  الباحسة وهي لمجموعة من ات المقدّ بتموسوعة الع آنذاك
هم آل -سكوئي اآلزريأ سرة األيخية فيما كتب وهم ض لعلماء الشَّ ر قد تعرَّ بَّ جواد ش   دوالسيِّ 

والسيِّد -يخية يف الكويتزعماء الشَّ هم  نالَّذي ،همسفري هم آل االحقاقي نهم األسكوئي اآلز  ،ياالحقاق
ما أساء لبعض وربَّ  ،جواد ش بَّر قد تعرَّض لعلماء الشَّيخية فيما كتب وهم أ سرة األسكوئي اآلزري

إلَّ فما كان من الوائلي -عفريةيف احلسينية اجل كان يقرأ كما مرّ   ،جواد كان يقرأ عندهمسي د و -معتقداتهم
 ،ربَّ جواد ش  سيِّد ال به  تَ ليه ما كَ ض عَ رَ عَ وَ  إلى عالِ م الشَّيخية وهو الميرزا علّي األسكوئي قام بزيارة أنْ 
-للقراءة عنَده م م ستقبَلً  ربّ ش   السيِّد حسائيون عن دعوةى التخلّ  ه وكان نتيجة ذلك أنْ ضب  ثار غَ فَ 

ويتصارعون على إقامة  ،كنزًا هلمون الكويت  يف كربالء يعدّ و جف طباء املنرب يف النَّ خ   ،ةضربة قويّ ت عترب وهذه 
ا يراها  ،من كنزهش ربَّ  جواد دي  سم الر  يخ الوائلي ح  اآلن الشَّ  ،الس وقراءة اجملالس يف الكويتاجمل هذه القضيَّة رمبَّ

اثلها جريةيف ع رف اخل طبولكن   ،ست مهمَّةالبعض لي -خت هلاجنالء ال أ   ربة  هذه ض !اء هذه جرية ال ت 
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 ربَّ جواد ش  سي د ال-للقراءة عنَده م م ستقبَلً  ش ّبر السيِّد وكان نتيجة ذلك أْن تخّلى الحسائيون عن دعوة
يخ بها على الشَّ  خطوة يرد   اذخاتِّ  في ي فكِّروهنا بادر السيِّد جواد ش بَّر -ع ر ف من أين جاءته  الـم شكلة

آنذاك في بداية إلى الزَّعيم عبد الكريم قاسم ائلي يخ الوَ نا جاءت زيارة الشَّ ه   ،منه الوائلي وينتقم
م َحمَّد والحاج  لحاج صالح الجوهرجيا وهم جف األشرفالنَّ اف ر وكان يصحبه بعض أش ،اتيالستين

-والحاج عبد الرزاق الصايغ أحمد الحّبوبي والسيِّد علّي الهاشمي أبو البلور سيِّدالبَلغي وال عليّ 
 :للزعيم العراقي عبد الكرمي قاسميخ الوائلي عرضوها لزيارة الشَّ ا ،هناك صورة أعتقد عند الكنرتول

 
آلخر هو الشخص او  ،رجيالشيخ الوائلي وجبانبه يقف احلاج صاحل اجلوهو هذا هو عبد الكرمي قاسم 

 . اهلامشيعليّ سي د 

م والمرجع الراحل عيم قاساخنة بين الزَّ ف إلى ترطيب األجواء السَّ تهدالزِّيارة وكانت هذه 
" ي رجع لإلطَلع أكثر حول هذا الموضوع إلى كتابنا -حسن الكشمييسي د هو يقول -مالحكيسيِّد ال

ويت إلى العراق د بإلحاق الك  هدِّ عيم قاسم ي  وحينها كان الزَّ "  358صفحة  ،2مع الصَّادقين جزء 
-بعبد الكرمي قاسم أخبار لقاء الوائلي-ونشرت في الصحف أخبار هذا اللقاء منهجزءًا  هاار باعتب

ع إلى مِ بحفاوة يستَ  ل عليهِ قبِ عيم م  والزَّ  وع رضت صورة الشَّيِخ الوائلي وهو جالس بجنب الزَّعيم قاسم
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جواد سيِّد ال لقد استغلَّ -وقرأها عليه قصيدة مبدح عبد الكرمي قاسم والشَّيِخ الوائلي كان قد ن ظ م-حديثهِ 
ة يخيَّ من الشَّ وعرضها على بعض شخصيات الكويت الصورة إلى الكويت  وأخذ معه   كر ذلبَّ ش  

ش ربَّ أحلق هذه سي د هو ال ؟تبك    الَّذيمن -ابعةب تحتها بكلمات مطبوعة بالطَّ تِ وكان قد ك   ،والبهبانية
هذه الكتابة من أصل  يرى الكويتيون أنَّ حَّتَّ ة ولكن كتبها بالطابع ،الكتابة ليس موجودة يف اجلريدة ،الكتابة

 الشَّيخ أحمد الوائلي ي طالب الزَّعيم قاسم-؟ماذا كتب ،ر اجلريدةزوَّ يعن هنا السي د جواد ش ربَّ  ،ةداجلري
ثل ون اإلمام  ؟ةحاالت طبيعيّ هذه هل  ،أنا أسألكم باهلل عليكم-الكويت بالعراق بإلحاق هل هؤالء ي 
أنا أكون  ،م اجلليل الفاضلِـ  العالربَّ جواد ش  سي د الو  ،عالشَّيخ الوائلي خطيب  العراق املصق ،! قولوا يل؟احل جَّة
ث لون أهل ال ،يل ما تقولون أقبل على راسيقولوا  ،هلم اً خادم وا يل ال تقول !بيتلكن ال تقولوا يل بأنَّ هؤالء ي 

 أنا من شيعتهم ،بيت ال أمثل أهل الكما أن    ،كما أنَّ من شيعتهم  ،قولوا هؤالء من شيعة أهل البيت ،هذا
من شيعة   واملراجع واحلوزة العلميةربَّ جواد ش  سي د وال ،وأنتم من شيعتهم والشَّيخ الوائلي من شيعة أهل البيت

هؤالء ! ؟لون أهل البيتث  يناس فات أ  هذه تصر  هل  !البيت ء يثلون أهللكن ال تقولوا يل هؤال ،أهل البيت
 عس  شفاعة أهل البيت ت  و  ،فاعةالشَّ  نن كلنا نرجوو  ،وهم إىل خي ،هؤالء شيعة ،لون أهل البيتال يث  

ال تقولوا  ،مسي باسم أهل البيتق الرَّ اطِ يخ الوائلي هو النَّ الشَّ  ال تقولوا بأنَّ  ،روا احلقائقت زوّ ال لكن  ،اجلميع
 ،هذه ما هي بأخالق أهل البيت ،املراجع  أخالق  ه هذهِ أخالق   ،نعم ،باسم املراجعالرَّمسي هو الناطق  ،هكذا

هم ب بعض  عون املقالِ نصأيضًا هم املراجع ي ،يصنعون املقالب وسيأيت الكالم املراجع هكذا يفعلون أيضاً 
وتسقيط فسيق وتنجيس فتاوى تكفي وت ،ولكن مقالب املراجع أقوى ،يفعلون يءنفس الشَّ  ،اآلخر بالبعضِ 

 إلخباري واجلرية الَّيت ارتكبها مراجع  ظالمة امليزا ا ،علينا ماذا جرى على امليزا اإلخباري وسفك دماء ومرَّ 
عبد الكرمي قاسم يخ الوائلي وهو جالس جبنب فيها صورة الشَّ الَّيت  ة أخذ اجلريدربَّ جواد ش  سي د فال ،عصره معه

حبيث  بطريقةابعة تها بالطَّ بع حت  يخ باحلفاوة وط  قد استقبل الشَّ  ه  أنَّ  وعبد الكرمي قاسم ظاهر من خالل الص ورة
عيم طالب الزَّ يخ أحمد الوائلي ي  الشَّ  "-ةر اجلريدزوّ أنّه عن ضيف إىل اجلريدة، يذا الكالم أ  ه   ال يقال بأنَّ 

على  كان هذا في وقت كان أهالي الكويت كل هم ساخطين بشدة  " بالعراققاسم بإلحاق الكويت 
نقطع ا اع بصاعين وعلى أثر هذاالوائلي الصَّ  ر بأن ردَّ للشَّيخبَّ جواد ش  سيِّد جح الوهنا نَ  ،عيم قاسمالزَّ 
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 انتقال بب يفيعن السَّ -أهالي الكويت عن الشَّيِخ الوائلي فانتقل للقراءة إلى البحرين لعدَّة سنوات
-أكرب خطيبني يف العراق ومها-لينج  رًا بين الرَّ عِ ستَ هكذا بقي الجو م  -بحرين هو هذايخ الوائلي إىل الالشَّ 

 ق بغداد عامعر العربي في حدائِ هرجان للشِّ قيم م  أ  حتَّى لسنين  هكذا بقي الجّو م ستعرًا بين الرَّج لين
 :اوكان مطلعه (بغداد) عروفةالم ائعة قصيدته  الرَّ  الوائلي يخ  وألقى حينها الشَّ  ،65

 الف        تح م        ا نتجمَّ        ع س        خي دلق        
  

 وم       دى ك       ريم الع       يش م       ا نتوقّ       ع 
 ي     ا مهرج     ان الشِّ     عر عبئ     ك مجه     دٌ  

 
 ف          إذا نهض          ت ب          ه فإن          ك أروع 

 :هبذين البيتني بيتاً  وختم القصيدة ذات األربعني 

ِة ِغيل         ةً   ياقاص         دي قت         ل األ خ         وَّ
  

 ع  الشِّ        باك فطير ن        ا ل ي خ        دَ وا لم          
 ن           ان           ا ونبي  كتاب    غَ           َرَس الخ           اءَ  

 
 واش          تبكت علي          ه األذرع فامت          دّ  

مَلئكة اعرة نازك العد الشبتمر الثة في هذا المؤ وعلى أثر هذه القصيدة أخذ الوائلي الجائزة الثَّ  
ن وغّطت تلفزيو وال ذلك المؤتمر في الذاعة ومصطفى جمال الدين وعكست وسائل العَلم وقائع

 ل  ك  )في جريدة  د صغيربعمو  فوجئنا بعد ذلك بيومين أو ثَلثة ،رةتغطية مصوَّ  عنه  الصَّحافة أيضًا 
عريق  عراقي وهو صحفي وكان رئيس  تحريرها عبد العزيز بركات-" شيءكّل   " عنواَّناجريدة -(شيء

 عرية صغيرةطوعة شهي مقو  (ة شاعرتحيّ )العمود يحمل عنوان  وهو من ضحايا طاغية العراق وكان هذا
 بيتين األخيرينلكنَّه  بال لدِّينامال جالشَّاعر الفائز السيِّد م صطفى  ي فيهاوهو يحيّ  للسيِّد جواد ش بَّر

لكن  صيدة الوائليق طلع  مَ  هو وبخصوص البيت األخير الَّذي ليائيخ الو خطيرًا بالشَّ  ض تعريضاً عرِّ ي  
ناسبة استغل امل هنا ربشسي د فال-يهوالمقطوعة لصدِر البيت وعجزِه خيرة ر الكلمة األَ يَّ ر غَ بَّ ش  سيِّد ال

ئكة والثَّالثة  لنازك املال ية كانتلثَّانواجلائزة ا فاز باجلائزة األوىل الَّذيمصطفى مجال الدين هو سي د ال ألنَّ 
طفى مجال  ح بَّا مبصالويبدو  د ينربَّ يكتب مقطوعة شعرية ي هن ئ م صطفى مجال الفالسي د ش   ،كانت للوائلي

 :ض بالوائليعر  ي   يريد أن  ولكن   الد ين

 ح         ين راق تص         و ر ق         ت مع         انٍ رّ 
  

 وزه      ت دراٌر ح      ين فاض      ت أبح      ر   
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 فكأنه     ا النس     مات عبَّقه     ا الش     ذى
 

 أو أنه        ا اآلم        ال راح        ت تخط        ر   
 ف         ي ودِّه مص         طفىً  نب         رات ف         ذٍّ  

 
 راح        ت بخمرته        ا عق        ول تس        كر   

 :ث يقول 

  ..يعن يروح لك فدوة ،يفديك

ي هاهلملجة  ،ريعةحركة س كيعن يتحرَّ  ي هملج ،ي شي إىل الوائلي-من وّلى ي هملج  تائهاً  فديكي  
 .حركة اخليول

 ر  حى يتعث ّ وتراه في وضح الض                تائهاً ي فديك من وّلى ي هملج  

  :يشي إىل بيتهِ  :رلغٍد سخي الفتح ما نتصوّ 

 الف       تح م       ا نتجمَّ       ع  س       خيدٍ لغ       )
  

  (وم      دى ك      ريم الع      يش م      ا نتوقّ      ع 
  س        خي الف        تح م        ا نتص        وَّر  دٍ لغ         

  
 وم       دى ك       ريم الع       يش م       ا نت       دبّ ر   

 ؟فماذا يقول له 

 ي ف       ديك م       ن ولّ       ى ي همل       ج  تائه       اً 
  

 وت      راه ف      ي وض      ِح الض       حى يتعث َّ      ر   
 ...يصفه  بالّتيه 

وهو  (معجم اخلطباء)ب امل يف كتجم   كلٍ ت اإلشارة بشمرّ  ،مراجعنا طبائنا وحال  هذا هو حال  خ  
ي ي حسن الكشمسي د هذا الكتاب جولة يف دهاليز مظلمة خلطيب هو ال ،هم اخلطباء ها ،آخر خلطيبٍ 

د ث عن ثناحيد   يخ الوائلي واخلطيب بني اخلطيب الشَّ كانت الَّيت  املقالب  عن أ ستاذِه وصديقه الشَّيخ الوائلي حي 
اجلزء  (،ءابمعجم اخلط) :حسنسي د داخل السي د الوهو وهذا كتاب خلطيب معاصر  ،رّب جواد ش  سي د ال

 ،جاء فيه الَّذيب ذَّ كوال  الوائلي خ يالشَّ  دَّ ر وما  ،يخ الوائلييف حياة الشَّ  ،96 ع سنةبِ هذا الكتاب ط   ،لاألوَّ 
 واملؤلف يقول بأنَّ  ،يخ الوائليودة يف الكتاب ّتمع بني املؤلف والشَّ هناك صور  عديدة موجناسبة أيضًا وبامل
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لي ائعن شيخنا الو  ريد أن  أقرأ كلَّ شيٍء فهو قد جعل فصاًل كامالً أنا ال أ   ،يخ الوائليله صلة قرابة مع الشَّ 
يخ ء يف هذا الكتاب عن الشَّ ا جاأنا أقرأ لكم سطورًا ِمَّ  ،401وينتهي صفحة  ،351يبدأ من صفحة 

 ابقة من أنَّ فحات السَّ ث يف الصَّ د حتدَّ ق   ه  ألنَّ  ؟أي سلوك-في هذا السلوك ابة  وتزول الغر -ائلي يقولالو  
وتزول -حسنسي د داخل السي د املؤلف ال مع ،عهف معه وأساء السلوك مد أساء التصر  يخ الوائلي ق  الشَّ 

 معي وأساء معامليت فإنَّ  فأساء السلوك والتصر   إذا كان الشَّيخ الوائلييقول -في هذا السلوك الغرابة  
لم -يخ الوائليالشَّ  نيع-لج  الرَّ  أنَّ  وتزول الغرابة في هذا السلوك إذا عرفنا- لنابني  ي   ؟ملاذا ،الغرابة تزول
تب لزميٍل لك  ا هذا كالم  يف ،هذا ما هو كالمي-أبيه وولدِه األكبر معحتَّى ة بًة ومستقرَّ ه طيِّ تكن عَلقت  

 ،ة صوردَّ موجودة عِ  ،366على صفحة  ،370للوائلي وهذه صور املؤلف موجودة على صفحة  ولقريبٍ 
-ح احلقيقةضِ تتَّ  د ناقل أنقل لكم ألجل أن  رَّ أنا جم   ،يخ الوائليلشَّ ف مع اصور للمؤل   ،361على صفحة 

 ولدهِ مع أبيه و حتَّى ستقرة م  و  طيبةً  ه  جل لم تكن عَلقت  لرَّ ا في هذا السلوك إذا عرفنا أنَّ  تزول الغرابة  و 
يخ خطيب الشَّ ال ولعلَّ من أطرِف الص ور ما نقله  -لي أبو مسييخ الوائنية الشَّ فك   ،األكرب مسي ه  دلو -األكبر

حيى الدكسن وكان من ي أْن كان بص حبة والدِه الشَّيخجف يوسف دكسن عن ذكرياته القديمة في النَّ 
الديني  ا ارتديت الزيَّ مَّ ولَ  :يخ يوسفيقول الشَّ  ،يانةحبة ومَ معه ص   حسون الوائلي وله   زمَلء الشَّيخ

 قائًَل هذا ولدي-والد شيخ أمحد الوائلي لصديقه شيخ حسون نيع-والدي لصديقه الوائلي نيمقدَّ 
والد -الشَّيخ حّسون رَِحمه  اهلل بفوثَ  :يقول ،طابةطريق الخِ لك سَ امة وَ مَ ر العِ اعتمَ  دقيخ يوسف الشَّ 

الح جَّة  ويقول-شيخ أمحد الوائلياليعن ك-كان كأحمد  ل خير فيه إنْ وألم  وقال بمرارةٍ -الش يِخ الوائلي
عبد  دوالسي  -ون الوائلي وكلمته  يخ حسّ صلت بالشَّ اتّ  :المرحوم السيِّد عبد الزَّهراء الح سيني الخطيب

نن  يف جو  اخل طباء ث َّ ننتقل إىل جو  املراجع بعد ذلك لنرى العجب الع جاب  ،الزهراء أيضًا خطيب معروف
ا أمَّ  ،اً صغار  همار بتهم باععلى قد   القضّيةيبدو يف جو  اخل طباء  ،اخلطباء أكثر من جو  فيما هو  يف جو  املراجع

 فعلى قدر أهل العزم.. !!املراجع يف جو  

   عزائمالعزم تأتي ال أهلِ  على قدرِ 
 

 وت    أتي عل    ى ق    در الك    رام المك    ارم        
 ..كما يقول املتنيّب  
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اتصلت بالشيخ حسون  :السيِّد عبد الزَّهراء الح سيني الخطيب المرحوم الح جَّةويقول 
والجفوة بينك وبين ولدك الشَّيخ  وكلَّمته  بما يشبه الِعتاب لماذا العراض-والد الشيخ أمحد-الوائلي

لماذا -يخ حسونالشَّ  ييخ الوائلالشَّ  والد عاتبالسي د عبد الزَّهراء ي  -مفاخر الخ طباءأحمد وهو من 
 في وجهي غضب وزمجرَ فَ  ،والجفوة بينك وبين ولدك الشَّيخ أحمد وهو من مفاخر الخ طباء العراض

دد ما لصَّ واهد في هذا احدث الشَّ ومن أَ  ، تركني ومضىمَّ ث   ،كذا-ةكلمة فاحش-...ئًَل كلكموانتفض قا
بالشَّيخ أحمد على أثر تزويج ولدِه  اً قت عَلقتي مؤخر توثَّ  بعد أنْ  :قال ،المعاصريناألصدقاء  أحد   له  قَ ن َ 

الشَّيخ الوائلي وبني  وائلي األوىل وكان خالف فيما بنيليخ امسي هو ابن زوجة الشَّ -وإنجابه طفَلً سمير 
على أي   ،هذه قضايا عائليةو  ،بني الشَّيخ الوائلي وزوجتِه األوىل كانت فيماالَّيت  العالقة  ولدِه مسي بسبب

بعد أْن توثَّقت عَلقتي مؤخرًا بالشَّيخ أحمد على أثر تزويج ولدِه سمير وإنجابه -نقرأ املوجود ،حال
 مردامت الع  أخذته  إلى بيتِه للسََّلم عليه فقط بعد جفوة وقطيعة -ما كان فيما بينهم صلة وسالم-طفَلً 

والتمسته  أن يسمح لولدِه  يخدخلت على الشَّ  مَّ ث  -يتي خارج الب  بقى مس   أنيع-ه خارج البيته وأبقيت  لَّ ك  
برغم ظروف الهجرة  يراهو  ع أن يستقبله  ا المتن فأبى وامتنع أشدّ  بالدخول عليه وتجديد العهد بهِ 

ي حبسب ما أعلم كان ائلي يف سوريا ومسالو يخ هذا احلال كان الشَّ -القاسية والسنين المتعاقبة على فراقهِ 
مرَّ الكالم -ربَّ جواد ش  سيِّد ميله الخطيب الم من زَ الِ الظَّ  فه  ريعة موقِ ج السَّ ماذِ ومن النَّ -يعيش يف أوربا

 هَلنيجواد السَّ م َحمَّد يخ الشَّ  مرهِ مة لصديق ع  ه المؤلِ وجفوت  -السي د حسن الكشميي الَّذي ذكره  
حسين سيِّد لل ومحاربته  -وهو أيضًا من اخلطباء-طاهر الملحمسيِّد ال وقطيعته  الم جحفة لرفيقه الحميم

ليس السي د حسني ابن السي د و  هاديُم  مَّد سي د حسني ابن السي د ال ندر يعحسني الصَّ سي د ال-درالصَّ 
يخ الشَّ -يخ المهاجراصري واستخفافه بالشَّ يخ باقر النَّ وجسارته على الشَّ -إمساعيل املوجود يف الكاظمية

العلماء املشرفني  وهو من يف لندناآلن املوجود  -فاضل الميَلنيسيِّد وتشهيره بال-يد املهاجرعبد احلم
ذه ني مسلسل هواهد المؤسفة وأنا ل يهمّ من الشَّ  ،إلى آخرهِ  ،و ،و ،و -اخلوئي دسي  ال ةمؤسَّسعلى 

موز واألعَلم مع كثيٍر من الر  العشرات منها عها فإنِّي أحتفظ بوتتبّ  ضهاراعواستالصور والشواهد وتثبيتها 
بمقدار ما إلَّ اآلخرين كّل وًل عن تدوين مشا عًا ولست مسئض عنها ترف  ر  ععنها كشحًا وأطوي ي أَ ولكنِّ 
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 باعتبار-المترجمةة الحقيقية للشخصيَّ  لعطاء الصورة المتكاملة كشواهد وأدلَّة  البحث يقتضيه سياق  
 (.معجم اخلطباء) اسم الكتابو  ،طباء املنرب احلسينهو هنا يرتجم خل أنّه 

 ،سينملنرب احل  طباء اني خ  براعات واخلالفات واألجواء املوجودة أعتقد صارت الصورة واضحة عن الص  
ته دث ما لو ذكر ن احلوااك مهن ،مبا هو أسوأ من ذلك بكثي بني خطباء املنرب املعاصرين ن ألحتفظ  وإنَّ 

ذكرها على  أأن   أخجل  لَّيت اًا دَّ ة جِ ًا والقبيحدَّ احشة جِ إىل قاموس من األلفاظ الف   ن سأحتاج  فإنَّ  لته  وفصَّ 
هي تشتمل على ل القائلني و أقوا لِ ا وبنقألفاظه بنقلِ إالَّ  ألنَّن ال أستطيع أن  أ صو ر احلوادث شاشة التلفزيون

ة صغي كّل ع لب  دد التتبص ست  وأنا هنا أيضًا ل ،اسقةفاأللفاظ الفاحشة والقبيحة والفاجرة وال الكثي من
عاملون يتا  هكذربَّ واد ش  جسي د أمثال الو  ،يخ الوائليأمثال الشَّ  زالرمو هؤالء إذا كان ف ،ا هي أمثلةإّنَّ  ،وكبية

م! ما بالكف ،ربَّ ش  فعل السي د جواد ويصنعون املقالب كما رون احلقائق فيما بينهم وهكذا يزوّ  ؟ مبن دوَّن 
ملرجع هو اجيري بني  ذيالَّ  نَّ أل ،جعامون من املر تعلّ ي طبعاً هم ،سينوهكذا ّتري األمور بني خطباء املنرب احل  

 .وستأتينا الصور والنَّماذج ،أسوأ من ذلك بكثي

وا بق  أ   ،دث يف يوم غ  احلدي ة  تمَّ تِ  ،ألذانمن وقت ا  أقرتب  وقت الربنامج قارب على االنتهاء وها أن  
ات باملطبّ  مليئة  أجواءيفها ل  تكون ك  سيبدو أن هذه احللقات  ،اتنا ال زلنا يف أجواء املطبّ األحزمة مربوطة ألنَّ 

 .تأتيكم العالمةحَّتَّ  رجاءً لذلك أبقوا األحزمة مربوطة 

ال ا م اشةالشَّ  هذهِ  ن منعو مز تساملمي الش يعي   وت  مر الصَّ الق   شاشة   ،اشةلقاؤنا غدًا على نفس الشَّ 
كم يف عأود   ،قائقضوح واحلالو  هذا هو برنامج   ،احلقيقة هنا شاشة   ،أخرى ةٍ شيعيَّ  شاشةٍ  من أي   عونه  تسم

 .رعاية القمر
نا وهِ ج  و  ن عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ إ ،يِّيناِشمِ يا َقَمر الهَ  ،ينسَ الح   يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 

 ..ينسَ ح  ال يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  وَ 
 ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد  
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