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 يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  . َماَذا فَ َقَد َمنْ .ِقيَّة اهلل. بَ .اءْولِيَ يِه يَ َتوجَّه  الَ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ 

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

 

 ة  جَّ ا الح  نَ مانِ زَ  مام  إِ ) :له  الت ظ  تَ  ة  ابقنا السَّ ات  لقَ ضامني حَ ارت مَ دَ الَّذي نوان ت الع  تَ  ال زال كالمي
 .!!.بغر   ن  ومل عه  قنا مَ تنا شرَّ يا لَ يو  ،(.؟!.بونغرِّ حن  م  نَ وَ  قٌ شرِّ ليه م  عَ  اهللِ  لوات  سن صَ ابن الحَ 

سة ري يف كواليس املؤسَّ ا يَ وانب م َّ وأنا أتناول  جَ مة ديثي إليه يف احللقة  املتقد  صل حَ يٍء وَ شَ  ر  آخ  
ينيَّة  صلت  إىل هذه  وَ  ،نا األجالءطبائ  لمائنا ورموزنا وخ  راجعنا وع  مَ  حيث أستعرض  جانبًا من أحوال   ،الد 

ها س  ج  اتوَّ ي  الَّيت ية الش رياز هم أتباع املدرسة فيني الش رياز واضح املراد من و  ،ريازينيالش   يف أجواء   ه  أنَّ  وهيقطة الن  
قول  أميكن أن  حَّتَّ و  ،ة موجودةالقضيَّ  يني هذه  الش رياز  يف أجواء   ،عليه ي رمحة اهللالسي د حممَّد الش رياز باسم 
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ها منهم يون سعت  الش رياز  تواجد  يف إيران حيث  يَ  ،يف إيران يف أكثر من منطقة ها حني كنت  سعت   وقد ،نتشرةم  
لعن قضاء احلوائج تَ ل  )، وهي أنّه ا يف لندن يف اململكة املتحدةها كذلك هنوسعت   ،ها كذلك يف الكويتعت  وسَ 
هكذا جتري األمور نعم  !ا تنجحّبَّ بوها ر  جرَّ وأقول للتفّكه  ،أقول رمحة اهلل على السّيد الميين (ةمرَّ  ميين مئةال  

ينيَّةستنا يف مؤسَّ  القوم  كلة  أنَّ املشو  ،هكذاهي ة القضيَّ  ،قونحك على الذ  بث  والضَّ العَ  وهكذا يكون   ،الد 
يشربون من كأٍس ويذوقون  ،ول الططر على ة تتكرَّ القضيَّ  وهذه   !!موال  كما ظ    موال  ظيَ فهم يريدون أن وا م  ظ ل  

 ،السي د ال ميينفاع عن ريد الد  أنا هنا ال أ   ،هكذا ة جتريوالقضيَّ  ،الكأس سقون اآلخرين من نفس  يَ  مرارهتا ث َّ 
السي د عن  افعت  وكما دَ  ،ها سابقاً احلقائق كما استعرضت   ين أستعرض  ولكنَّ  ،من يدافعون عنه الميين له  السي د 

فاصيل دون أن أقف إىل جانب التَّ  ين أستعرض  إنَّ و  ،فاصيلالتَّ  من حديثي واستعرضت   ي يف جانبٍ ز رياالش  
ال و  ،اجتاٍه من هذه االجتاهات ين أساسًا ال أنتمي إىل أي  ألنَّ  ،خصذلك الشَّ  نبخص أو إىل جاهذا الشَّ 

أنا  ،اس عنهاد النَّ بع  أ   عاداة أن  م  ـإليها وال على حنو ال  أدعوأييد أن  اهات ال على حنو التَّ الجتّ ا يل هبذه عالقةَ 
 أشرحها هبذه ظيفيت هنا ميكن أن  الصة و خ   ،صوا طريقكمخ  أنتم شَ  ،ائق واألمر راجٌع إليكمأستعرض احلق

 مل جتدوا فيها فائدةً  ،نفعة فانتفعوا منهاوجدمت فيها فائدة ومَ  ،ليكمجتربيت عَ  ين أعرض  إنَّ )-لعبارة الوجيزةا
 (.ألقوها يف املزبلةو رض اجلدار ومنفعة فاضربوا هبا عَ 

ة هي املدرسة الفيضيَّ -ةيَّ يضفي مدرسة الف-يقول ؟لميين ماذا يقولاالسي د يف خطاٍب من خطابات 
ولذلك  ،نيام الصفويّ الكاشاين أيَّ  يض  ناها هو الفَ بَ الَّذي و  ،م ومن أقدمها أيضاً من أشهر مدارس مدينة ق  

شيخ عبد الكرمي الوحينما جاء  ،عليه اهلل   الكاشاين رمحة   إىل بانيها الفيض   سبةً ة نيت باملدرسة الفيضيَّ س   
ث هو يتحدَّ  ،كان يف العشرينات  ،بابه  الميين يف أوائل شَ السي د  قم آنذاك كان س احلوزة يفاحلائري وأسَّ 

يعين كانت  ،اشنيع احلشَّ  لتجم  الًَّ وحمَ  بةً ر  ة كانت خَ يَّ ة الفيض املدرسبأنَّ  ،عاصروا تلك الفرتة نالَّذيأيضًا و 
السي د ّث إّن  .يشةعتادين على احلشَ م  ـوال ،اشنيع احلشَّ عًا لتجم  كانت موض    ،ونكما يقول املصري    "رزةغ  "

تها يبَ ة هَ وأعادوا للمدرسة الفيضيَّ  بالقوَّة، اشنيأخرجوا هؤالء احلشَّ  مالئه  لبة من ز  هو وبعض الطَّ ال ميين 
ة يف املدرسة الفيضيَّ  س  در  ميين من أساتذة احلوزة وكان ي  ال  السي د ح صب  السنون وي   وبعد ذلك متر   ،هاووضعَ 
غيراً صَ  وكانَ -األكرب ولده   صطفى الميينم  -صطفىب ولدي المرحوم م  رِ ة شَ في مدرسة الفيضيَّ -فيقول
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فقام -يهسمّ ت   ماذا تريد أن   ،ندَ أو  ،بّ ح  أو  ،كوز  ينيع-من زير خزفي-هو-يرفي زِ -هنا مكتوب-ءً ما
ًا مل يكن قد وصل إىل صغري  مصطفى كان طفالً سي د ال ؟ملاذا-ير الخزفي بالماء لتطهيرهِ هم بغسل الزِّ بعض

 فى ماءً طصمسي د الفشرب ة يف املدرسة الفيضيَّ  رسه  لقي دَ الميين كان ي  السي د و  ،وجاء مع أبيه   ،سن البلوغ
السي د ف ،ميينال  السي د بنجاسة  ء كانوا يقولوناألجاّل  اءلمالبعض من الع   ألنَّ  ،من الكوز فغسلوا الكوز

قهاء هكذا والف   صغري ه  باعتبار أنَّ فمصطفى سي د الا أمَّ  ،جنس والكافر   !كان كافراً   ه  ميين كان جنسًا ألنَّ ال  
ساً وإذا قي جنَ بع أباه بَ فإذا تَ  ،يكرب  حَّتَّ الكبري فما دام أبوه جنساً فهو جنس  كمح   كمه  غري ح  الصَّ  ن بأنَّ و ليقو 

م بنجاسته أيضاً كَ ي   أن   دَّ فى تبع أباه فالب  طصمسي د ال لكن يبدو أنَّ  ،م بطهارته  كَ ي   ل عن أبيه حينئذٍ عتز ا
ينيَّةسة املؤسَّ  قهاء  وهذا هو جو  الف   هي أالعيب   اذاملراجع وهك هكذا هي أالعيب   ،رب  كَ   بعد أن  حَّتَّ  ن مَ  ،الد 

السي د  قاله   الكالم! هذا ؟اً بعض وبعضهم يسب   اً بعض س  نج  م املراجع بعضهم ي  املراجع أنا أم ه   سب  يَ الَّذي 
فقد حكموا على  ،ة معروفةزيون اإليراين والقضيَّ  على شاشات التلفثّ بَ ويـ   ،من خطاباته   طابٍ يف خ  ال ميين 
ه بأنَّ  ه  جف حني كانوا يصفونوحكموا بنجاسته أيضًا يف النَّ  ،هذا حني كان يف قم !جاسة  ميين بالنَّ ال  السي د 
 ،كر  الميين يف مسجد التـ  السي د ي خلف صل  من ي   لَّ قون ك  فس  جف ي  النَّ  يف ابل كانو  !لحدماركسي م   شيوعيٌ 
لعراقيني من ا ،من العرب  أّما  ،هديه وأتباع  به ومقل  اّل ون من ط  فقط اإليرانيّ هم  ون خلفه  صل  كانوا ي    نالَّذيلذلك 

ا هناك أنفار قالئل  ،ون خلفهصل  كانوا ي  ما  ف وخصوصًا العراقّينيجلنسيات األخرى اللبنانيني أو من سائر او  ر ّبَّ
بعد انتصار حَّتَّ  ، األوصاففوا بشَّّت ص  و  قد ون خلفه و صل  ة وأخرى ي  رت قد ال يتجاوزون أصابع اليد بني ف

بقي أولئك  مّ جفيني ومن خمتلف اجلنسيات إىل إيران وإىل ق  ورة اإلسالمية وجميء الكثري من احلوزويني النَّ الثَّ 
ذين يف الوسط و منب ، بقوامّ وا إىل ق  جف حني جاء  الميين يف النَّ السي د ون خلف صلّ كانوا ي  الَّذين  ون قيّ راالع  

 !ة طويلةصَّ الق  و  ،ه إليهمامات توجَّ وكانت االهت   ،ورة اإلسالميةبعد انتصار الثَّ حَّتَّ  ،العراقي يو احلوز 

البالد يف اململكة  يف هذه  يقطنون الش يعة اآلن  ،الميين وهذا املرض مرض موجودالسي د حني تويف 
احملرتمة يف ية سائق الرَّ ثو البة واألمان و مون باحلريَّ يقطنون يف هذه البالد ويتنعَّ  ،املتحدة أو يف سائر البالد الغربية

هم ما و  ،يقولون ما يقولون وهم هنابالبالد الكافرة والفاجرة و  وهناومع ذلك يسمّ  ،دول العامل و و ل  ك  
يف حني  ،وهنم األجانبيسمّ  من هذا حني يتحدَّثون عن أهل  هذه البالد األغربو  ،ملوا شيئاً من بلداهن  حصَّ 
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هم فيء نفس الشَّ و  ،لكن األشياء مقلوبة بالعكس ،البالد جئنا هنا إىل هذه  الَّذين  حنن   ،األجانب حنن  
قطعًا هناك  ،و و يعي والش   أن  لوا األموال وارتفع الشَّ وحصَّ  مثورة السي د ال ميين اتََّسعت مرجعيَّاهت  بسبب 

القضايا دائماً  ،هذا هو احلالهي بالعكس، و  رو ولكن دائمًا األم ،موجودة كاالتهناك إشو  ،ظاملمَ 
  .معكوسة

مَّد باقر الصَّدر كما قرأت   جف مراجع النَّ  ،اينالكور  خيلشَّ اإىل  عليكم يوم أمس يف رسالة السي د حم 
يون فقد فقدوا از الشِّير ا أمَّ و -وراينيخ الكيكتب للشَّ الصَّدر باقر السي د حممَّد ي و السي د حممَّد الش رياز دمَّروا 
ط مون ال ؟اسماذا تريدون من النَّ -كتبوا منشورات كذا وكذافهم أعصاب أي   ، أن  يسكتواوالب دَّ  نَّاسي 

  .حال على أي   !غريب شيءٌ  !؟دكتاتوريٍة هذه

مع ل األكثر جت  او واألم ،عايلة الواحد منهم يصل إىل دست املرجعيَّ  أيّ  ،شمل اجلميعة تَ وهذه القضيَّ 
وا كال تتمسَّ فا غري هذ نتعرفو كنتم   وإذا ،عرفه  أَ الَّذي على األقل هذا  ،فالتصر  هذا نفس فإنّه يصدر منه  ،له

ين كنَّ ل ،هم أحرارفى ربة أخر جتو خرى أا هناك لآلخرين معرفة ّبَّ ر  ،ربيتوهذه جت سبة يل هذه معرفيتبالن   ،بقويل
 .ا أعرفيت م َّ ث عن حصَّ أتدَّ 

من  ،ميوت املراجع يف ق  رجت من ب  خَ الَّيت شاعات من اإل   ،رمحة اهلل عليهالسي د ال ميين  حني تويفّ 
سبع  األرض فظته  لَ  ميين يف قربه  ال  السي د م حني وضعوا أهنَّ هذه اإلشاعة وهي  ،من تالمذهتمو  ،وكالئهم

ماليني وماليني من البشر خرجت فهناك  تلك األيام من كان يعيش يف ،الطائرة ك أخذته  وقالوا لذل ،اتمرَّ 
مشياً على األقدام إىل مدينة طهران واملسافة  مّ وهناك أعداد كثرية خرجت من مدينة ق   ،ميينال  السي د لتشييع 

أنا يف حينها كنت يف طهران فأردت الرجوع  ،مرت على ما أتذكركيلو   135ن حدود وطهرا ما بني مدينة قمّ 
 تسري يضني ما كانت السياراتأتوبان بسايدين عر  ،highwayإىل طهران وهو طريق  مّ الطريق من ق   ،مّ إىل ق  

 ،دينة قم إىل طهراناس من مالطريق كان مزدمحاً بالنَّ  ساوه إىل مدينة قم ألنَّ  ريق مدينةطرجعنا عن  ولذا ،فيه
النَّاس هجموا ومزّقوا الكفن حبيث تكشَّف بدن   ،ربيف القَ  يضعوه ميين وأرادوا أن  ال  السي د وا جبنازة ا جاء  مَّ لَ 

ة أخرى وبعد ذلك مرَّ  نه  إلعادة كفيلوكبرت اهل ةر فاضطروا إلرجاعه بالطائ ،فن بشكل طبيعيالكَ   يبقَ ملو  السي د
الطائرة محلت اجلنازة  ،أنَّه  كان هناك نقل مباشرمع العلم ب ؟يف قم اإلشاعاتفماذا كانت  ،رجعوا دفنوه
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م يضعونه يف األرض واألرضفكانت  ،وذهبت وعادت بعد ذلك هذا و  ،اتسبع مرّ  تلفظه   اإلشاعات بأهنَّ
ال آيت باألساء  ،بأذين أنا سعته   ،أنا هنا ال أروي لكم عن ف الن عن فالن ،ذانناسعناه بآ الكالم حنن  

وال توجد صور  فيديو وال تسجيل أوديو ين ال أمتلك  ألنَّ  ،كان يصدر منها هذا الكالمالَّيت  وّبكاتب املراجع 
أخذوه من روايات عندنا أنَّ قاتل  ؟هذا املضمون من أين أخذوه ،ل من دون أساءأنق لذلك ،وال وثائق

 ،راعهو هذا الص   !الميينالسي د قوه على من هناك وطبَّ  هذا املعىن أخذوه ،األرضلفظته نوه ما دفكلّ   الزَّهراء
 ق باملناصبوبالتعل   بالتمّسكيرتبط فإنّه  ،بعد املوتما راع  هذا الص  وحَّّت  ،ع يف احلياة وصراع بعد املوتصرا 

السي د عت بعد وفاة زّ ة و  وايهذه الر   ،ادوجميء املرجع ص نيوتظهر بعد موت املرجع س تستجدّ الَّيت  اجلديدة
عت وخرجت من زّ ها و  ولكنَّ  ،عليه ميين رمحة اهللال  السي د ام حياة أيَّ سنة لتداول على األكانت ت  و  ،ميينال  

طون يف هذه اشي املراجع هم املتورّ حو و جع اا أوالد املر ًا بعينه فلرّبّ م مرجعأهتَّ  أنا هنا ال أريد أن   ،بيوت مراجع
حَّتَّ بإمكاين أن  أذكر أساءهم لكنَّين ال أمتلك دلياًل حس يًا اآلن  ،ها خرجت من بيوت مراجعلكنَّ  ،ةالقضيَّ 

 .حينئذٍ  ب  كذَّ ين سأ  ألنَّ  ،همح بأسائ  صر  أ   أستطيع أن  

افرتاها على الَّذي  يبدو أنَّ  أجزاءأيضًا رواية طويلة فيها أجزاء من حديث أهل البيت ولكن فيها 
صفون فيها يَ  ،نرتنتجودة على اإلوهي مو  ،وايةناقش الر  أ   ال أريد أن  أنا هنا  ،سن العربيةأهل البيت ال ي  

مَّد حم َ واية جاءت من آل الر   هذه   أنَّ أساس على  ،يقولون هذا هو الميينو ميين هبذه األوصاف ال  السي د 
واية الر   ،الصَّادقية كذلك عن إمامنا و ومر  عن أمري املؤمننية يا مرو أهنَّ و  ،نيععليهم أمج وسالمه   اهلل   صلوات  

وفيها مقاطع مكتوبة  ،وفيها مقاطع خاطئة ،ةمقاطع صحيح تيويلة فيها مقاطع من حديث أهل البط
اً  مان مع عجمة واضحةبعربية هذا الزَّ   ، بني اإليرانينيتوزعَّ وهي  ،سن العربيةكتبها ال ي  الَّذي  ألّن  ،جدَّ

 ،هاقها أهل  قون العربية كما يتذوَّ شكل عام ال يتذوَّ مراجعنا بو  ،ةيعربنون الس  ال ي  منهم لماء الع  حَّتَّ اإليرانيون و 
م َلئِ عليهم ومن عَ  وات اهللِ لَ صَ مَّد حَ م  آل  نْ مِ  هدي  مَ ظهر الْ يَ  أنْ  لَ بْ ق َ -؟عتز  و  الَّيت واية الر   هذه تقول اماذ

-السي د ال ميين أوصافهي اف وصهذه األبأّن ثون يتحدَّ هم -روسينديق الشَّ جل الزِّ روج الرَّ ظهورِه خ  
عي اإلمامة وهو يخرج من بَلد خراسان يريد الوالية والخَلفة ويدَّ  ،ويلين البهدِ  هدم  يَ  يْ الَّذِ  الشَّمَّاِسي

َلد ك ينفيه إلى بِ لِ مَ  فيظهر عليه ال ،وي من ملوك العجملهيخ ويخرج على الملك البمن أبناء السِّ 
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ة إحدى عشر يبدو دَّ م  -امر وبضعة أيَّ شَ ة إحدى عَ دَّ سنة أو م   رَ شَ ة إحدى عَ دَّ فيبقى في المنفى م   ومالرّ 
  الثيماك  وهو الفَّ -يقول إىل أن   ،بني يديالَّيت واية ال توجد كلمة سنة يف هذه الر  و سنة مدة إحدى عشر 

باهلل عليكم هذه األوصاف تتناسب مع -ونأب  مَ ف غلَّ لعون م  وم مَ يش  ٌر مَ طِ ب-الدجَّ أي -رشِ أَ  ذابٌ كَ   ه  إنَّ 
 عن عالـ م شيعيّ أو  عن مرجع من مراجع الش يعةأو يين مالالسي د يقال عن هل صحيح أن  ؟!الميينالسي د 

قصد ي هوفث ي يتحدَّ جمة الَّذداللة على ع   "فمغلَّ "-فغلَّ لعون م  وم مَ ش  يطٌر مَ بَ -!مثل هذا الكالم؟
 .خمتوني غري " أأغلف"

السي د ني املعروف مأحد مراجع ق ،يةواأعود إىل هذه الر   ذلك رين حبادثة بعدذك  تون ت  ة غري خمصَّ وهذه ق  
ظمى هلل الع  ايت آية ن بم   رج من بيت مرجع آخرعاية تَ كانت هذه الد    ،فسه  ث عن نَ املرعشي هو يتحدَّ 

 شهابلسي د ا بأنَّ  تقول ؟ولهي الدعاية ماذا تق ما ،من حاشيته وأتباعه ترج ،ريادميعتر كاظم شالسي د  
 أكرب ،عايةد  هذه ال نشروا ،اجلماعة خلف األغلف صالة   وال تصح   ،هو أغلففاملرعشي ليس خمتونًا  الدين

 شيين املرعشهاب الد السي دخلف ت قام املعصومة كانت السي دة م يف صحن ينة ق  صالة مجاعة يف مد
 صنع باهلل  ماذا ي ،ملرعشيالسي د اي خلف صل  أحد ي   عاية مل يبقَ هذه الد  شريعتمداري ر أتباع َلمَّا نشو  ،النَّجفي

ها كنَّ ل !خمتون يننَّ إلنَّاس ي ها اأويقف يف وسط الصَّحن ويقول  الداخلية هل ينزع مالبسه   ،السي دعليكم هذا 
ماذا  ؟خمتون ه  أنَّ ملرعشي باي د السثبت اآلن كيف ي    !لةسجَّ ماركة م   !متيازبا كت بطريقة آخونديةب  دعاية ح  

 شر  و  ،ر فيديويصوّ  ه  نَّ بأ  نقولزمن اآليفون ميكن أن   ا لو كان يفّبَّ ر   ؟يوهو عار  يأخذ صورة حلاله   ؟يصنع
هذه و  ،رو ري األمكذا جته !كح  ض البلية ما ي  وشر   ،رين هنا أمامي يضحكوناملصو   ألنَّ  !كح  البلية ما ي ض

 ما قلت  و ي املرعشد السي  خلف  أنا كنت أصلي ؟ه أغلفاملرعشي بأنَّ السي د قلت عن الَّذي أنا فهل  ،حقائق
 .توناً ما كان خم ه  نَّ بأ يقولون عنهخيرج الكالم و من بيوت املراجع ولكن   ،ذلك عنه

بناء ما هو من أا إنَّ وليس هو منَّ  تيا أهل البنَّ مِ  ه  عي أنَّ يدَّ  ،ف مأبونملعوٌن مغلَّ  ٌر ميشومطِ بَ 
 ،جاهٌل بالعربية ،فهو جاهل يخية ديانة حديثةيانة الس  الد   بأنَّ  واية ال يعلمي وضع الر  يبدو الَّذ-يخالسِّ 

 حقيقة ال نقاشَ هذه  ،نّبا كان وما يكون وما هو كائ   قد يقول قائل بأنَّ األَئ مَّة يعلمون ،جاهل بالتأريخ
يستعملون املصطلحات واملفردات هو أهنم ولكن الشَّيء الَّذي اعتدنا أن  نقرأه  يف أحاديث أهل البيت فيها 
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 األلقاب موجودةو  آية من آيات اهلليكون ا لرّبَّ و جاهل القائل فهذا  ،ماهنميف زَ و امهم يف أيَّ  ساها النَّ يعرف  الَّيت 
ا يعرفون يف الطهارات رّبَّ  ،معلوماهتم قليلةو  ،ّهالكثري منهم ج  أصحاب هذه األلقاب الف ومبذولة!

كلمة يف األصل  هي  "الس يخ" الكلمة ه  وهذ ،ئة سنةت قبل مخسمسَ س  يخية ديانة أ  فالديانة الس   ،جاساتوالنَّ 
يخ كلمة الس    ،اًل من أبناء الشَّعب الس يخيمث يكون أحدٌ حَّتَّ  لشعب اً ومل تكن اسًا لقوم أو اس سنسكريتية

ون الرعية فهم يسمّ  ،يخيةيانة الس  ذ من الد  خ  أ   صطلحٌ و م  الميذ يف اللغة السنسكريتية اهلندية وهالتَّ يعين 
 ة أومَّ ئ  األَ  هم الغورو ،"يخالغورو والس  " ،مني والتالميذعل  م  ـال فهي ديانة   ،منيعل  م  ـة بالمَّ ئ  األَ  ونيسمّ الميذ و بالتَّ 

وليس هو -كتب ال يعرف هذه املعلوماتالَّذي   لذلك أقول إنَّ  ،عيةالرَّ  أوالميذ هم التَّ  يخوالس   ،نمو عل  م  ـال
 ،جمعفاء العقول وأبناء البغايا من العَ يخ ابن المرأة الفاجرة وأتباعه  ض  ما هو من أبناء السِّ ا إنَّ منَّ 

 خَلفتنا كذبًا وافتراءً و عي إمامتنا وواليتنا لصولته ويدَّ  ين جلباباً لحد قد اتخذ الدِّ م   روسي زنديقٌ والشَّ 
 بسنده   ليم ابن قيسوية عن س  مر مثاًل واية الر  هذه   أنَّ  على أساس- وعلى رسوله وعلينا أهل البيتعلى اهلل

 اهلل   عن اإلمام الصَّادق صلوات   د ابن مسلمذلك عن حممّ كو  !بن أعنياوكذاك عن زرارة  !عن أمري املؤمنني
 ،افت وأضاف إليها ما أضيمن أحاديث أهل الب ءفها جاء بشيرَّ حَ الَّذي و واية طويلة الر   !عليه وسالمه  

ينيَّةسة وهكذا جتري األمور يف املؤسَّ  ،على أهل البيت ب  كذَ وهكذا ي   ،ف احلقائقرَّ هكذا ت  و  ل  ذلك ك    ،الد 
  .ةصراع على الشهر و  ،على املال صراعٌ و  ،لطةراٌع على الس  ص  هو 

اجملاورة حلرم  يف الشَّوارع رأيت هذه تأسيسها أنا بعيينية يف أوائل اإلسالمحني ذهبت إىل اجلمهورية 
الَّيت ن يف هذه املواقع و جودورجال مو  ،ية ودوشكات وكانت بقايامواقع عسكر  املعصومة يف مدينة قم ةالسي د

موجودة وهم الرشاشات و  ر كانت موجودة وفيها الرجال والدوشكاتالصناقهذه  ،ريها اإليرانيون صناقمّ سي
السي د ت فيه األرواح بني جمموعات من أتباع قَ زه  ء وأ  اكت فيه الدمف  س   تالٍ وق   ومن عراكٍ  دامٍ بقايا من ص  

 ضَّ وبعد ذلك ف   ،املعروف املرجع شريعتمداريالالسّيد  ،كاظم الشريعتمداري  وجمموعات من أتباعال ميين 
السي د من أبيه  رسالةً  مداري يمل  شريعتالسي د ميين حني ذهب لزيارة أمحد ال  السي د نقل عن ي  و  ،زاعالن  
كاظم السي د   بأنَّ  يقول ال ميينأمحد السي د  ؟شريعتمداريالسي د ف ماذا يريد ر عريد أن يي  يين و مال  

أنا مل أكن حاضراً  ،ا سعتريقة كمالطَّ  ك يديه هبذه  ر  كذا وهو ي  ه قال له   ،مداري من مجلة ما قال له  شريعت
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أ صد ق ها وأ صد ق  الَّذي  ،هاها وال أستبعد  ق  د  صأيل وأنا بالن سبة  ،ة شائعة ومعروفةيف اجمللس ولكن هذه القضيَّ 
ي أبوك شنو يريد ياكلها كلها علينا ما يخلّ ) :كان يقول له    ،لسي د أمحد ال ميينلكان يقول   ،هو أسوأ منها

احلادثة تشرح لنا  الكلمة وهذه   ورة وهذه  هذه الص  و  ،(ميني يريد ياكلها كلها عليناالخريد يماذا  ،لنا شي
 .الواقع

اً اهده كان شهو بنفس ينقل حادثة (،ظلمةيف دهاليز م   جولةٌ ) :الكشمرييحسن السي د ب ايف كت 
 شمس ديّ مهلشَّيخ االمرحوم  لستقبيوم وهو يَ  جعًا ذاتَ وقد سألت مر -يقول 322يف صفحة  ،فيها
شمس  يّ الشَّيخ مهد لمرحوماقبل وقد سألت  مرجعاً ذاَت يوم وهو يست ،سةم المقدَّ ين بحرارة في ق  الدِّ 

قبل ذا املرجع يسته-سةمقدَّ م البحرارة في ق  -يف لبنان رئيس اجمللس اإلسالمي الش يعي األعلى-الدِّين
هي  اره  أفكالشَّيخ ا وهذ ؟اهلل فضل  السيِّد ضَلل ي بِ فتِ أنت ت   ستَ لَ سألته  أَ -مشس الد ين حبرارة شيخال

-كتبه    بارة صرية يفبعو هلل ا ضل  فألعن من أفكار  وأفكاره   أشدّ  ين أفكاره  مشس الد   بل أنَّ -الفكار نفس  
لسيِّد ِتي ِبضَلل ات ف تَ نْ أَ  أََلست-مي يف مدينة ق  مّ حسن الكشمريي يسأل هذا املرجع الق  سي د ال-سألته  
 هي نفس أفكاره  -الدين يعين مهدي مشس-وهذا الشَّيخ-سي د حممَّد حسني فضل اهللال-؟اهلل فضل  

أنّه يعين -مرجعاً  ه  سَ ن نفلِ عم ي  ولكن هذا ل-؟لكنــ و ما هي هذه ال-ولكن دّ  رأسه وقال بل أشفهزَّ  الفكار
 على األلقاب!! ةة مزامحة قضيَّ قضيَّ الف ،ليس مزامحاً لنا

ن أنا ال شأ ،تهدافع عن مرجعيَّ ين ال أ  لت بأنَّ كمال احليدري وق  سي د  الأنا أشرت يف احللقة املاضية إىل 
االسي د   ةّبرجعيَّ يل   ،ثًة للحديتمَّ تَ  إليها  أشريلكن هناك نقطة أحببت أن   ،هق  دافع عن حَ أ   كمال احليدري إَّنَّ
 كمال احليدريالسي د  قال عن جرمية ًا ما ي  هل حقَّ  اك َمن يسأل، فهنلسؤاٍل وصلين وبلغين ا هناا ذكرهت  وإَّنَّ 

باقر السي د حممَّد الوئي ومدرسة السي د اها مدرسة تتبنَّ الَّيت األفكار أفكاره هي نفس  ،ال :أقول ؟أفكارههي 
 ،النتيجة واحدة ، ولكنهناك تفريعات عناوينو هناك م صطلحات  ،نفس النتائجو نفس األفكار  ،الصَّدر

السي د كار مدرسة إليها أفصل تَ الَّيت ة كمال احليدري هي نفس النتيجالسي د   راتصل إليها أفكالَّيت النتيجة 
 ،ريد اآلن الوض يف اجلزئيات والتَّفاصيلال أ   ،يجة واحدةالنت ،رباقر الصدالسي د حممَّد الوئي ومدرسة 
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قاط ص يف الن  لخَّ ري تتدكمال احليالسي د  جرمية  ،أبداً  ،ري ما هي أفكارهديمال احلكالسي د  جرمية لكنَّين أقول 
 :التالية

 !دذا واحه ،الط املرجعيذ أذناً من الب  يأخ   ته من دون أن  علن مرجعيَّ أ -أوالً  

ا ينبريطا يف ،الربيطاين الدستورك  ،توباً هو ليس مكالَّذي اخلي ظام الدَّ ة يف الن  هو عراقي والعراقيّ  -ثانياً  
االدستور ليس مكتوبًا  جرميٌة  ة  قيّ ملرجعي العرااظام لن  في اف ،اسةها السَّ يعرف   بريطانيةٌ هي أعراٌف سياسيٌة  إَّنَّ

آرائه  يف معه  أتفقظر أينَّ غض النَّ ب ،السي دي عراقيًا هذا خلل يف ر دكمال احليالسي د  فكون  ،وخلٌل يف املرجع
 !أو أختلف

السي د نتقد اأنّه  عري هوهر البَ مت ظَ صَ قَ الَّيت ة شَّ ا الق  هنَّ قال بأيت ميكن أن ت  والَّ -الثةة الثَّ طقالنو  
 !السيستاين

حليدري اكمال د  السي   ب بأفكاررحّ الوسط املرجعي ي   ،قضية أفكار أبداً هي ا القضية وم هذه كلّ 
واملؤسَّسة  !!قحق  م  ـال مـ  لعالمة اهي عال وهذه   ،تييث أهل البدف الكثري والكثري من أحاضع  ي   ه  خصوصًا وأنَّ 

ينيَّة ترقص طربًا للعالـ م الَّذي ي ضع ف أحاديث أهل البيت كمال ي د  السو  ،رةقشَّ قيقة املاحل هذه هي ،الد 
لماذا ف ،قيَّةاله  حال البحأقول هو و  ه  قَّ دافع عن حَ أنا أ   ،يل بآرائه أنا هنا ال شأنَ  ،احليدري يقوم هبذا الدور

اَرب اَرب أل ؟ي  ي مَّد الش رياز السي د حمعل فعي كما ملرجا الطمن الب   من دون أخذ إجازةٍ  ته  أعلن مرجعيَّ  ه  نَّ ي 
كان   فقد ن هذه الناحيةمشكلة م  عنده   فما كاني ما كان عراقياً السي د الش رياز  ،اً عراقيّ  وكذلك كونه   ،بوض ر  

 ،ةفهذه مشكل قيّ عرا يّ الئكربهو   كمال احليدريالسي د   ،لكن السي د كمال احليدري عنده  م شكلة ،إيرانيا  
 ذي ي علن مرجعيَّته  الب دَّ للَّ نّه أقانون ن جئتم بمن أي  ألعجبوإين   ،السيستاينالسي د انتقد  ه  أنَّ  ،الثةقطة الثَّ والن  
قد فوق النَّ  ينلسيستااالسي د  نَّ أوهل  !؟ةجرمي تـ َعد   ة  العراقيّ  اذوملا !؟سمن البالط املرجعي املقدَّ  ذ إجازةً خ   يأأن  
ضون للتكفري عرَّ م   أمثايلو وأنا  ،قدن للنَّ و ضرَّ عنا مل  ك    ،قدضون للنَّ عرَّ اجلميع م   !؟هل هناك أحد فوق النقدو 

هذه هي و  ،عيشه وحنياهنلَّذي ااقع هذا هو الو  ،رةاملوقَّ  امات من قبل ساحاتكم ألوان االهت  والتنجيس وشَّتَّ 
ينيَّةاملؤسسة    .الد 
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  ؟سةقدَّ سة م  هذه املؤسَّ  فرتضون أنَّ فلماذا تَ 

  ؟قدفوق النَّ  اوملاذا جتعلوهن

  ؟ةجَّ نوب عن اإلمام احل  ا تَ وملاذا تفرتضون أهنَّ 

 فرتاءاتذه االه لّ ك    يصف بعضهم بعضًا باملأبونية ويفرتي بعضهم على بعضالَّذين هؤالء 
لون ث  وا هؤالء مي  قول ؟قيم منطهذا الكالفهل  ،ةجَّ هؤالء ينوبون عن اإلمام احل   وتقولون بأنَّ  ،تاوالتكفري 

حنن   ،يسهذا على رأ ، هؤالءإالَّ دين يف الناس لديهم خربة حنن ما عندنا أ  و  ،الش يعةلون ث  هؤالء مي   ،سهمأنفَ 
ّلهمو ن قّدره م و حنرتمهم   ،همبين الَّيتالفات هم يف الونعذر  ،ةإذا كانت القضية هبذه الصيغ ،همحنرتم كالمَ و  جن 

وحينئٍذ  ،البشر ود بنيموجو  شيء طبيعياصب والشهرة وهذا اديون يتصارعون على األموال واملنهم بشر ع
 ة  جَّ احل   إلمام  با ة  الاصّ  العالقة  و  اسة  القد فات  م ص  عليه غَ سبَ ت   ا أن  أمَّ  ،عاديون م بشرٌ ألهنَّ  يكونون معذورين

 ،ارعيف الشَّ  نياس العاديّ ال النَّ من أحو  أسوأهي حوال األهذه  !!أحواهلم وهذه هي ة  وامللكوتيّ  الغيبيَّة   واهلاالت  
 .أال تالحظون هذه احلقائق

 .الفاصل نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد

سي د لليديو طع من فمقا ىالفيديوات أو باألحر قاطع من كم مَ بني أيدي رضت  املاضية عَ  يف احللقة  
ريد ين أ  نَّ رضه عليكم ألعيد عَ أ  قاطع سَ امل أحد هذه   ،املرجع الكبريأيب القاسم الوئي السي د ل اس الوئي جنَ عبّ 
 ع معاً تمهد ونسشان   ،هتناولأمل  من احلديث خبصوصه   بقي شيءٌ  ،ة حديثييرتبط ببقيَّ هو ق عليه و علّ أ   أن  

 .عّباس الوئيي د الس

 :للسيِّد عباس الخوئيفيديو مرئي  

ون ويَ  ] لعبون بأفكارهم ي صد رون فاملقل دون اليوم ما يدرون أنَّ السيستاين يدري أو ما يدري هم م سريَّ
اليوم يرأسها ما أدري يا  ،سني واحدن من مخَ ع صابة تتكوّ  ،ينهبون األموال ،ما أنزل اهلل هبا من سلطان فتاوي

 ،أي ،يا أخي عصابات !؟جواد الشهرستاينالسي د رضا السيستاين أم سي د حممَّد الهو الرئيس األكرب هل هو 
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وابن عمي يشتغل  ،جعفر املرعشي راح صار نصراينالسي د  ههسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراين وأخو 
يت على اخرين حچيت چما ح بخو  النا شغل بيهبامللهى وبنت عمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما 

 .[ !!جةزوّ تج وحدة مزوّ تخ موعمي الال ،راييبعلى گ

قطع  هذا املبأنَّ  نا أقولأ ،يلفاصظر عن التَّ النَّ  بغضَّ  ،ث عن عائلتهاس وهو يتحدّ عبّ سي د السعتم 
بيه ث عن زوجة أني تدَّ يه حعل قت  ه وقد علَّ أعيد عرضَ  ع آخر أيضًا عرضناه ال أريد أن  من الفيديو ومقط

 عنث هو يتحدَّ ع و طقملويف ذلك ا ا املقطعهذ يف ،غريهمو  ديعبد اجملسي د التقي و سي د الته من أبيه خو وعن ا
حسن د سي  ب للن كتاممرَّ علينا قرأته عليكم  هذا م صداق واضح لكالمٍ  ،عائلته  هبذه  األحاديث

ار بمن كِ  اثنينِ  ب  أنَّ أكت أسف  إذْ أَ -حني قال ،117يف صفحة  ،(اهلروب من الواقع حمنة  ) :الكشمريي
ر ثَلثين أحدهما اآلخ م  كلِّ  ي  الهما واحدة وأٍب واحد ولكنَّ  من أمّ  جف الشرف وهما أخوانِ ضَلء النَّ ف  

 ف  صِ يَ -اهللر صنسي د ال يعين-لخيربل كان ا بطاهلل المستننصر السيِّد أحمد المستنبط و السيِّد عاماً وهما 
د السي  تب يف ك   ذكر هنات  يت الَّ املعلومات  !كم هذا شاهد واضحموأما-رهاأذك   أستحي أنْ  ل بصفاتٍ الوَّ 

حسن د السي  ر يستمو  ،هذا شاهد عملي واضح بني أيديكم ،معلومات صحيحة يف هذا الربنامج الكشمريي
 خوين منالقاسية بين أ ة  يعوهي القطوحالٌة مماثلٌة لهذِه -117الكالم هذا يف صفحة  ،الكشمريي فيقول

د السي  -لروحانياصادق  يِّدالسالروحاني و السيِّد محمَّد -مرجعان هؤالء- واحدة وهمام  وأ   واحد أبٍ 
 َلميذ اإلمامتن أبرز مما جف الشرف وهمن في النَّ من الزَّ  وقد عاشا ع قوداً -حمّمد صادق الروحاين

-زجِ عَ حتَّى  ريفينالشَّ  يِّدينأْن ي صلح المور بين هذين الس-الوئيالسي د أي -يرول الخالخوئي وحا
 .واحلبل عاجلرّار

 (،مخسون عامًا مع املنرب احلسيينّ ) :يف كتابه  كما مرَّ علينا ث  الكشمريي هو يتحدَّ السي د وهو نفسه  
السي د  وهذا الكالم ذكره   ،عته  س   ه  شو  ي  الَّذي رتضى هو م  السي د شقيقه  إىل هذا املوضوع كيف أنَّ  وأشرت  

 ومًا من مظلمة أو عن عمىل األرحام واملؤمننيإ رسالةٌ )تت عنوان  ،242مريي يف صفحة شكحسن ال
ثانية كي أعضد  ةً ا مرَّ ين ذكرهت  إىل هذا املوضوع ولكنَّ  أشرت   ،هلا ضت  تعرَّ  عن مظلمةٍ  (،مظلمة تعرضت  هلا

قال ا ي  مَّ ث عَ حدَّ يت ،241يف صفحة السي د الكشمريي  فاصيل لكنّ يف التَّ  أدخلَ  ريد أن  ال أ   ،هذا املطلب
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يثيرها الَّتي ت امنقاط هذه الهج ملةِ ومن ج  -يقول 241يف صفحة  ،الع َلمائي طاخل الوسَ دنه من عَ 
ٌن كَ سَ ار هي لدَّ ا هذه وجوابي لهؤالء إنَّ  تها كذام مساحتها كذا وقيمرًا فخمة في ق  ني أسكن داهؤالء أنَّ 

 وامتلكتها وأنا أقارب السبعين من ،رابة ستين عاماً ربة قَ راءٍة على المنابر بالغ  صيلة تعٍب وقِ وهي حَ  لي
 هو-الشِّيعةلمرجٍع من أكبر مراجع  م تبلغ العشرين وهي حفيدةٌ  لعمري فأين القياس بيني وبين فتاةٍ 

ضى تيرتبط هبا شقيقه  مر الَّيت ظلمه و تَ الَّيت عروفة األجواء مو  ،مهلتظالَّيت ث يف نفس األجواء تحدَّ ي
من أكبر مراجع الشِّيعة  عٍ رجملم تبلغ العشرين وهي حفيدة ل فأين الِقياس  بيني وبين فتاةٍ -يري مالكش

ء عن صهٍر لحد  أين هؤال ،ةساوي قيمته قيمة منزلي خمسين مرَّ ندن ت  قارا واحدًا في لَ عِ  وهي تمتلك  
أين هؤالء عن صهٍر - اً ليس منتجع جتاريّ و  ،ملتعته  هذا منتجع له  و  -تجعاً في إيراننم   كلكبار المراجع يمت

 11عشرون هكتارًا وقيمته اآلن  مساحته  و ما فيه  وفيه لحد كبار المراجع يمتلك م نتجعًا في إيران
واها!هذه فق س  ما على و -ة وأمثال هذا بالعشراتمليون دوالر وهي قيمة منزلي ثَلثين مرَّ   س 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

اس الوئي عبّ سي د ال ث ولده  دَّ حيث تَ  ،الوئيالسي د سب نَ ق ب  مرَّ علينا يف حلقة يوم أمس ما يتعلَّ 
ة انتساب حَّ ص   عدم  جف كانوا يقولون ب  من املراجع يف النَّ و لماء ناك من الع  ه   ه  أنَّ ضت بر  يت ع  لَّ ا يف أحد املقاطع

السي د سالة وأيضًا جاء يف ر   ،يادته  عٌن يف س  هناك طَ وأنّه  ،اً ليس هامشيّ  أي أنّه ،الوئي إىل رسول اهلللسي د ا
ي سي د حممَّد الش رياز الد فتاوى ض  ما صدرت ال يني بعدالش رياز  الكوراين أنَّ  عليّ الشَّيخ إىل الصَّدر باقر حممَّد 

م الصَّدرباقر السي د حممَّد قال كما -وافيه شديد الطعن كتب وط ع نمن النَّجف  كتبوا -مفقدوا أعصاهبَ  أهنَّ
حسن السي د ه إىل يوجَّ  سؤالٌ  ،السي د الوئيَنَسب وزَّعوها وكانت تشتمل على الطَّعن يف منشورات و 
ل من الطلبة والطباء حو  من جمموعةٍ  ،299صفحة  (،يف دهاليز مظلمة جولةٌ )ره  يف كتابه  كَ الكشمريي ذَ 

 وه ،زء من هذا الوسطهو ج  ايشها فَ ن ذاكرته  من أشياء عَ ز  تَ ه حول ما تَ تاحول معلوم هذا املوضوع يسألونه  
 أشرت  الَّذي به املذكور ريي يف كتامحسن الكشالسي د فيقول  ،املرجعي ي والوسطمجزء من هذا الوسط العل

 قاطع في ذلك وحينما أكتب  إليكم أكتب  بشكٍل رأيٌ  ليس لديَّ -ليقو  (ظلمةيف دهاليز م   جولةٌ )إليه 
ه وجهود احل اإلمام الخوئي وآثارِه العلميةللمرجع الرَّ  دلى احترامي غير المحدو إ افةً د مستقل إضيحام  
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 كل  سأقرأ اجلواب بة لذا قحقي ةمهمَّ  شمرييكيت ذكرها حسن اللَّ املطالب ا-في الصعدة الصولية والفقهية
 بها وأنا في ة شعرت  ضيَّ ذه القه إنَّ -يقولالكشمريي حسن سي د ال-بها عرت  هذه القضية شَ  إنَّ -تفاصيله  

السي د يقصد -احللمرحوم الرَّ ا ويومها كان ،في وسط الحوزة بيراً ك  زاً حيِّ  وكانت تشغل   التَّاسعِة من ع مري
حتَّى  كغيرهِ   اليةً م قةً ائِ كان يعيش ضَ   ه  وأتذكر أنَّ  َلميذه دورة الصولالولى من تَ  س الوجبةَ درِّ ي  -وئيال  
حسين إخوان وهو بائع محمَّد المرحوم الحاج  محلِّ  يف يدلم والمرحو ا ة معذات مرَّ  كنت    ه  أنَّ 
صل فيه ًا تَ كتبًا صيرفيّ كان مَ   في الحقيقةِ  ه  ات في السوق الكبير وكان المحل واجهة ولكنَّ حفيّ ت  

تصل من الَّتي ات كان هو معتمد التحويَلت العمَلقة من إيران وبالذَّ  ةر والكبيالحواالت المحدودة 
- فعًَل ذكر أسمائهمال أستسيغ   نمَّ مِ  ....... وغيرهمو......جف الشرف وإلىإلى النَّ َلط اإليراني البِ 

ة ايدر  ن له  م َّ  دال تفى على أح ،تفى على أحدهذه القضيَّة ال و كانت األموال تصل إىل الع لماء واملراجع 
ينيَّة سة بدهاليز املؤسَّ  ويف  ،وايازَ  يف النَّجف   ه  إنَّ ) :كذاهكما يقولون   ،هاأو بكواليس   ه  ى كتابَ املظلمة كما َسَّ الد 

إىل أين ستصل هذه وما أدري  (..وايافايا نَ ويف الَ  ،ايافَ البايا خَ  يفو  ،ايابَ كايا خَ ويف التَّ  ،اياكَ وايا تَ الزَّ 
الخوئي و القاسم هم وهو اإلمام أبم   س الرِّ دصحبة والدي ودخل هذا المنت ب  نعم لقد ك  -السلسلة!

 طلب منه  ي دخل على الحاج إخوان وهو ويتقاطر حيويةً  مامًا كان مربوع القامة ذا وجٍه باسمره تَ وأتذكّ 
 بلغ بعد رد  مجل الالرَّ  له  وأخيرًا دفع  ،لساً فِ  150ة  والبالغمساعدته في دفع قائمة الكهرباء لبيتهِ 

 والده  علّي أكبر في المحافل والمجالس أنَّ نعم أدركته  وعرفته  منذ  ذلك اليوم وكنت  أسمع  ،لدَ وجَ 
 مسك بعصاه وأتذكر هذهِ ًا وي  جف الشرف وكان ذا شيبة ووقور ذي كان موجودًا آنذاك في النَّ والَّ 
يصح أن  نقول -م أو أبي القاسم إلى أحد المجالسأبو القاس لده اإلمامدخل ذات يوم مع وَ  ه  رفة أنَّ الط  

أبو  اإلمام دخل ذات يوم مع ولده ه  أنَّ -إلعرابل احلكاية أو أيب القاسم على سبيل اعلى سبيأبو القاسم 
الخادم كان واقفاً  لكنَّ  لو مه عند الدخأما ه  مه ولد  فقدَّ  إلى أحد المجالس في بعض البيوت القاسم

 ه  ال ال إنَّ  وصاحَ ة فضحك اإلمام أبو القاسم بشدَّ  ،ستاذم على ال  ال تتقدَّ  ه  وقال له  بَ حَ عند الباب سَ 
موجودًة في أوساط الحوزة  اإلشاعة   منذ  ذلك التاريخ كانت تلك ،وأخذ يعتذر والدي فاستحى الخادم

 نةيكاسب في مد  ابٌن لرجلٍ هو -الوئيالسي د يعين والد -أكبر عليّ السيِّد ى بدعَ ي ي  ذهذا الَّ  وهي أنَّ 
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 نالَّذي أي أنّ -ادةمن السَّ  سيِّدٍ ب ه  م  جت أ  مره ثمان سنوات وتزوَّ وع   خوي بإيران وقد توفي والده  
ة يف مدين كان ابنًا لكاسبٍ ،أكرب مل يكن هامشياً  عليّ  والده   بأنَّ  يقولونالسي د الوئي ب سَ نَ ون ب  ك  يشك  
أ ونش ،أمَّه  تزوَّجت هامشياً  ، أبوهوتويفّ وات نوكان عمره مثان س ،يف إيران مدينة خوي مدينة معروفةو  ،خوي
هكذا هم  ،فقيل هو سي ٌد من السَّادة داد أوالدهه وصار يف ع  مّ أ   زوجته  تالسي د الَّذي أكرب يف بيت هذا  عليّ 
ادة يرتدي من السَّ د سيِّ ه بم  ثمان سنوات وتزوجت أ   وعمره  -والد علّي أكرب-وقد توفي والده  -نيقولو 

العمامة  زوج أمه ألبسه-رَبيبه  هذا وهو علّي أكبر أَلبَسه  الِعمامة السَّوداء فلمَّا َكب  رَ مامة السوداء العِ 
هذه هي -ناكلمية ه  إلى الحوزة العِ  مّ جف الشرف لينضَ الكهولة انتقل إلى النَّ  نَّ سِ  غهو وبعد بل-السوداء

بني و هذا الكالم يف النَّجف معروف بني العلماء و  ،الوئيالسي د ب سَ فون نَ نيفيستندون إليها الَّيت ة صَّ الق  
وبقي  !صوات بعد ذلكسكتت األفى واألكرب الوئي هو املرجع األعلالسي د د إىل أن صار وكان يرتدّ املراجع 

 اً كان معروفو  ،الوئيلسي د اة بعد انتشار مرجعيَّ حَّتَّ د هذا الكالم رد  من الطباء املعروفني من ي   يهناك من بق
السي د ام مرجعية أيَّ حَّتَّ جف عة النَّ نجي والد إمام مج  بَّ حسن الق  السي د على لسان أّن هذا الكالم كان يـ َردَّد  

 اس.س بني النَّ الده يف اجملرد  ي  كان   ،الوئي

 :تمَلحظاكر أيها اإلخوة هنا أذ -كمل حديثهي   حسن الكشمرييالسي د  ،301يف صفحة و 

ومحتواه  نيصفهاالِ سن اأبي الحسيِّد على شكل استفتاء لل ه سؤالٌ جّ دد و  في هذا الصَّ -واحد
ير غَ  ه  ه على أنَّ بسَ نَ ابق بِ س ن زوجٍ م جتهابن زو  قَ لحِ ي   أنْ  يجوز للرَّج ل الَّذي هو من أبناء الرِّس ول) :هذا
 .(رامسب وهذا حفي النَّ  دخولٌ  ه   يجوز وأنَّ اَل ) :السيِّدوكان جواب  (سيِّد

-شتيانيحمد االأزا لى المير االسم ع أوضح وبنصِّ  ؤال هذا بشكلٍ ه نفس الس  جِّ و  -ثانيا
جاب بالرفض فأ لماءالع ي في طهران وهو من كبارشتيانزا أحمد االر إلى المي-والصحيح إىل بدل على

 .والحرمة

 ،دينقاطع وكانوا متردّ  يكن لديهم رأيٌ فلم في ذلك  ءامن العلم عدداً  خصيًا سألت  أنا شَ -ثالثاً 
أجاب بأنَّ الميرزا  حينما سألته   د السماويحمَّ مالشَّيخ جف الشرف وهو نَّ الا أحد علماء أمَّ 
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شخصية علمية وهو السماوي الشَّيخ حممَّد  اوي،مسظاهرًا املراد هو الو توب السمامي مك-الشِّيرازي
والد السي د -الِشيرازي َلمَّا س ِئل عن سيادة السيِّد علّي أكبر حينما سألته  أجاب بأنَّ الميرزا-معروفة
 ؟ادة تعطيها له  د ولكن حينما قيل له لو كانت عندك أموال من سهم السَّ ه متردّ فأجاب بأنَّ -الوئي

عن  ،عن الشَّيخ حمّمد السَّماوي العالـ م املعروفالكشمريي حسن السي د  هلهذا الكالم ينق-كَل  فأجابَ 
 .يالش رياز ريزا امل

 رتيوم أمس ذك ،ارجع الكباملرا التربيزي هو أحد السي د عليّ -علي التبريزيالسيِّد المرحوم -رابعاً 
نا عرضوا لل، او الكنرت  ،لنَّجفامراجع  من كبارة مع جمموع يظهر فيها السي د علّي التربيزيهناك صورة  أنَّ 

 :ألربعة اصورة املراجع  ،لصورةاملوجودين يف اأشري إىل أساء األعالم حَّتَّ الصورة 

 
ذت يف جملس فاتة السي د جواد التربيزي د علّي و شقيق السي  هتربيزي د الالسي د جوا ،هذه الصورة أ خ 

سي د الوئي وجبانبة الي د السىل الشخصية األو  ،اشةإذا نذهب من يسار الشَّ  ،الفاتةالتربيزي وهذا هو جملس 
   ،يمود الشاهرودي د حمكي هو السيبدو أنَّه  يب وضع يده على وجههالَّذي خصية الثالثة الشَّ و  ،احلكيمحمسن 

 .التربيزي عليّ السي د ة يف آخر الصورة هو عباخصية الرَّ الشَّ و 
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التبريزي من  يّ علالسيِّد المرحوم -301رابعًا يف صفحة الكشمريي حسن السي د هنا يقول 
ي ري الكشمالسي د -صياً نا شخه أالحظت   ومن تَلميذ اآلخوند الخ راسانيجف الشرف النَّ ير مراجع شاهم

 بوأالسيِّد هزئًا ستويقول م  ق ي علِّ  ي كانر رأٌي فقهٌي لإلمام الخوئذ كِ  مالَّ اهلل كان ك    توفاهنْ أإلى و -يقول
 !! أكبرعليّ الشَّيخ  ابن   القاسم

عة  د إمامالطيب املعروف وال حسن القبنجيالسي د  أنا أشرت قبل قليل إىل أنَّ و   السي د لنَّجفامج 
 .لوئياسي د الأيام مرجعية حَّتَّ ين القبنجي كان يتحدَّث هبذا املوضوع دائماً صدر الدّ 

 .نذهب إىل فاصل

اه توفّ  إلى أنو صيًا أنا شخ-وهو يقول رييلكشما سند حَ ي  الفاضل السالسي د ال زلنا يف جواب 
أْن  شخصيًا وإلى أنا ته  الحظ-وفاملعر  التربيزي املرجع عليّ السي د ث عن يتحدَّ -أنا شخصياً  الحظته  -هللا

ابن  بو القاسمأيِّد الس" ًا ستهزئيقول مو ق علِّ ي   ي كانلإلمام الخوئ قهي  فِ  ر رأي  كِ ما ذ  لَّ ك  توفّاه  اهلل كان  
 ه  صر على هذان ي  كملعروف  الطيب نجي ابّ حسن الق  السي د  ليل إىل أنَّ أنا أشرت قبل ق- أكبر "عليّ الشَّيخ 

 ،تربيزيجواد السي د هرًا للكان ص    د حسن القبنجيي   السألنَّ  ،ه من هناتيستمد معلوما هيبدو أنَّ و  ،ةالقضيَّ 
كانت   ةاألربعلمراجع لل قليل ضت قبر  ع  الَّيت ورة والص   ،التربيزي عليّ السي د هو شقيق  يلتربيز جواد االسي د و 

  .جواد التربيزيالسي د يف جملس فاتة 

ي والد زوجتي وهو من سي عمّ لقد سألت بنف-خامساً حسن الكشمريي سي د الإىل أن يقول 
 كرمية  تزوَّجالكشمريي حسن السي د ف ،يالينهادي املالسي د اس ابن عبّ السي د قصد ي-جف الشرفعلماء النَّ 

صية العلمية خوهو والد الشَّ  ،هاديحممَّد عروف السي د امل املرجع السي د عبَّاس ابن السي د هادي امليالين
عباس سي د اليقصد -ي والد زوجتيبنفسي عمّ  لقد سألت  -فاضل امليالينالسي د ن املعروفة هنا يف لند

من وجودي في النَّجف الشرف عام  يلة الخيرةاللَّ  في جف الشرفلماء النَّ وهو من ع  -امليالين
في  ق وأنَّ امن العر  يتنلتقي بعد هجر  أن ال لميحت عه  وقلت له  أودّ  ادئة وكنت  وفي خلوٍة هَ  ،1980

تك داًل ما مدى عقيأوَّ  :قلت ؟ماوما ه   :فقال بهدوء ؟ين فهل تجيبني عليهماهمّ صدري سؤالين م  
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لى فكان جوابه ع ؟ة سيادتهِ الحد هل تعتقد بصحَّ سألتك باهلل الواحد  :وثانياً  ؟باإلمام الخوئي
 تعكان يتم  ه  بعد وفاته لنَّ  ي أن ال أذيع هذا إالَّ مه اهلل طلب منِّ حِ رَ  ه  ولكنَّ  !السؤالين سلبيًا مئة بالمائة

عن إذاعة ذلك  وفعًَل أنا أحجمت   ،صاهرة مع اإلمام الخوئيحبوة وم  و مة وصداقة يدوق متينة بصَلتٍ 
 . اهلل بعد سنتين تقريباً ه رحمه  وفاتحتَّى 

نا أعرف إالَّ أا أقرأ و أن ،يري مشكحسن الالسي د  كتب  هو هكذا-النخجواني (م) لقد قام-سادساً 
-واحد حظة رقمي المَلف كورةذ االصفهاني المالسيِّد بنشر فتوى  النخجواني (م)لقد قام -األساء

حسن وكان أبو اللسيِّد ا دَّ ضِ  عزِّ ًا على منشور و  وذلك ردَّ -لعليكم قبل قلي مالحظة رقم واحد الَّيت قرأهتا
مل يسلم منه سي د الوئي ال يبدو أنَّ -هجري 1344مام الخوئي وذلك عام هو اإلعين فيه أحد الموقِّ 

هجري  1344ام عذلك و عين فيه هو اإلمام الخوئي وكان أحد الموقِّ -لذلك هو أيضًا مل يسلم !أحد
 .مرجعية السيِّد االصفهاني النخجواني آنذاك عضواً في طاقموطبعاً كان 

ت بين ر خنة جَ اهة ساجاضرًا في مو حَ  ت  كن-يقول الكشمرييحسن السي د -حاضراً  كنت  -سابعاً 
يف عصر م ههؤالء و  ،ليلذي ظهرت صورته  قبل قالَّ -محمود الشاهرودي السيِّدوم النخجواني والمرح

قدر ت ك لنْ لكنَّ ا شئت و صنع مذهب وااهرودي إذ قال االشَّ السيِّد  بهِ  هره  ملة ما نَ وكان من ج  -واحد
  .وئيلاالسي د ة ضيَّ  إىل قيشري ه  كأنَّ -حاضٌر و  وسيادتي وهذا مؤشة انتسابي لرسول اهللحَّ في صِ على نَ 

ى تمامًا في جف الشرف اختفغط في الحوزة في النَّ هذا اللَّ  أنَّ وهي ة مهمَّ  ةٍ وهنا أشير إلى نكت
 مافيا المرجعية تعمل   عامين تقريبًا وكانت استوعبالَّذي و  ،1969كيم عام اإلمام الحبدايات مرض 

 جف الشرف وبتوجيهٍ المرجعية في النَّ  تها لتنصيب اإلمام الخوئي على عرشطاقا بهدوء وبتعتيم وبكلِّ 
في الحوزة من  من لِّ صارم لك   رٌ ت تحذيملة تلك اإلجراءاكان من ج  و  ،َلط اإليراني آنذاكمن البِ 

ة سيادة بصحَّ  شكيكِ  من التحديثٍ  لوا أيَّ و ا ال يتدم بأنْ ب وغيرهِ َلَّ أساتيذ وط  و  لماءاإليرانيين من ع  
بة سَ رت الطَلب اإليرانيين والكَ يرانية آنذاك ببغداد حذَّ السفارة اإل أنَّ  كما  ،اإلمام الخوئي وعدمها

د ويبعَّ  رفض تمديد إقامتهكما سي    ،تعاطى الحديث في هذان يَ لِّ مَ من ك  فر سَّ اإليرانيين بسحب جواز ال
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لتحذيرات ومن  ازم بهذهِ تلي لم ددًا قليَلً عَ  لكنَّ  ،نفِ د المر ود  خمِ ق وبهذه اإلجراءات أ  اعر ال عن
بها تَ ومن نقاط كَ  الَّيت مرَّ ذكر ها فيما تقدَّم من مالحظاتخصيات أساء الشَّ -جملتهم من ذكرتهم آنفاً 

ى الصفحات وذلك عل (ظلمةجولٌة يف دهاليز م  ) يف كتابه  الكشمريي حسن السي د ح هبا وأشار إليها وصرَّ 
 .303إىل الصفحة  ،299

ون هذه ري ثيلَّذين ان هم مَ و  ،ةثريون هذه القضيَّ ي   نالَّذين جهة واضحة م  صارت الصورة  أعتقد أنَّ 
د السي د حممَّ ص ية خبصو ذه القضثريون نفس هكانوا ي  الوئي وحاشيته  السي د أتباع  املشكلة أنَّ  ؟ةالقضيَّ 

 .وَنَسب عائلته  معروف به  سَ نَ  مع أنَّ  ،الش ريازي

 (عجم رجال احلديثم  )لث والعشرون من اهذا هو اجلزء الثَّ  ،من اإلشارة إليها دَّ ة الب  قطة مهمَّ هناك ن  و 
 ،وما بعدها 20صفحة  (،14727) مجةرقم الرت  ،الث والعشرينالثَّ يف اجلزء  ،الوئيالسي د  ،الوئيسي د لل

جاليون حني الر  ف ،جالوهذا شيٌء متعارٌف عليه بني علماء الر   ،حياته وسرية ه  أي كتب ترمجتَ  لنفسه   ترجمَ 
س على نفو وكذاك على نفس السرية  ،ون شؤون حياهتم وشؤون سريهتمليفص   ،ألنفسهم فون يكتبون ترمجةً يؤل  

الث الثَّ  ءز وما بعدها من اجل 20 يف صفحة ه  رمجته وحياتَ الوئي تَ السي د ب تَ كَ   هذا الع رف بني الر جاليني
ة آخر طبع ،وهي الطبعة املنقحة ،هجري 1413لسنة الطبعة الامسة  ،عجم رجال احلديثوالعشرين من م  

غرّي الوئي السي د ف ،ابقةت بعد الطبعة السَّ ري  غ  الَّيت حة الطبعة املنقَّ هي هذه  ،حت وبعد ذلك أ عيدتق  نـ  
حة تت إشراف آخر طبعة متبناة ومنقَّ هذه هي  ،يف هذه الطبعة عن الطبعة السَّابقة ثريالك ه وبّدلآراءَ 
 يكتبون أنساهبم إذا كانوا من جاليون عادةً الر   ،الوئيالسي د وتت نظر الوئي السي د ختارهم ا  الَّذين لماء الع  

أبو القاسم ابن علّي أكبر ابن -ا جاء هكذاوإَّنَّ  ،يف الكتاب به  سَ الوئي هنا مل يثبت نَ السي د  ،اهلامشيني
هو يقول -جاليينعلى عادة الرِّ  هذا المعجم وجرياً  ف  هاشم الموسوي الخوئي رضوان اهلل عليهما مصنِّ 

 رت  دور اسمهم حرَّ  عندما يصل   اجمهمتحرير تر في  على عادة الرِّجاليين جرياً و -الوئيالسي د  هذا كالم  
حرَّرت  -هو َكَتبها بنفسه  هو يقول-الموضع هذا هذه الترجمة الموجزة عند وصول طبع المعجم إلى

ومل يقل شيئًا آخر ومل يذكر تفاصيل -هذه الترجمة الموجزة عند وصول طبع المعجم إلى هذا الموضع
بدأت  ،25تنتهي هذه الرتمجة صفحة الَّيت ة الرتمجة و وإذا راجعنا بقيَّ  ،به  سَ ذكره عن نَ الَّذي كّل هذا   ،أخرى
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 ينهذا ال يع ،وال من بعيد  ال من قريبٍ به  سَ مل يذكر فيها شيئًا عن نَ  ،25وتنتهي بصفحة  20من صفحة 
ا ال يعرف نَ  ،ه موسويهو قال بأنَّ فليس هامشيًا  ه  أنَّ  دون يف عوائل ولَ ي  ناك الكثري من اهلامشيني وه   به  سَ رّبَّ

م هامشيون ولكنَّهم ال ميلكون ن من طريق آبائهمو فعرَ هامشية وي   هذا ما  ،راتجَّ ش من املرةً شجَّ م   وأجدادهم أهنَّ
جال حني فة عند علماء الر  ار كالعادة املتع  به  سَ شر إىل نَ عجم رجال احلديث فلم ي  الوئي يف م  السي د ذكره 
سي إذا ما رَّ لريية على املوقع االلكرتوين السة اإلمام الوئي اموقع مؤسَّ  نعم على ،ثون عن أنفسهميتحدَّ 

سة وضعت املؤسَّ  ستجدون أنَّ  ،ناكالوئي املنشورة واملطبوعة ه  السي د ىل هذا املوقع وتصفحتم حياة دخلتم إ
مًا هبا عال  السي د الوئي فهل كان  ،الوئيالسي د شرت بعد وفاة ن   الوئي وهذه  السي د ب سَ نَ كاملة ل    رةً شجَّ م  

سة اإلمام موقع مؤسَّ  تت علىب  وثـ   فت بعد وفاته  ش  القضية اكت   أم أنَّ  ،ن قد ثبتت عندهك  ا مل تَ وما أثبتها ألهنَّ 
اول أتن يننَّ دتكم أعوّ وقد  ،خفي شيئًا من احلقيقةأ   ين ال أريد أن  إنَّ ف ،بسَ رة النَّ شجَّ م  لكم الريية وأقرأ الوئي 

الخوئي   أكبرعليّ  أبو القاسم ابن السيِّدالسيِّد هو  :ههرت  وش   ماإلما ب  سَ نَ -يع جهاهتااملسائل من مجَ 
ولي السيِّد مير قاسم ابن السيِّد ابن  ابن السيِّد هاشم تاج الدِّين ابن السيِّد علّي أكبر اشب بالحشَّ لقَّ ي  

السيِّد صادق ابن السيِّد ولي ابن السيِّد ابن  عليّ السيِّد رحمة اهلل ابن السيِّد ابن  عليّ السيِّد بن بابا ا
ابن السيِّد علّي أكبر ابن السيِّد  في مدينة خويصاحب المرقد المعروف  ابن السّيد تاج الّدين خان

تاج الدين يِّد السقاسم ابن سيِّد السيِّد عبد اهلل ابن الابن السيِّد محمَّد عبد اهلل ابن السيِّد ابن محّمد 
ابن ابن السيِّد حسين ابن السيِّد مرتضى  أحمدالسيِّد ابن محمَّد  يَّدأكبر ابن الس عليّ  السيِّدابن 

السيِّد حسين ابن السيِّد أحمد ابن السيِّد محمود ابن السيِّد ابن السيِّد محمَّد بن محراب االسيِّد 
ابن السيِّد  ة الشريفةال م جاب دفين الروضة الحسيني إبراهيمالسيِّد عبد اهلل ابن السيِّد ابن محمَّد 

املذكور على املوقع الرسي الوئي د ب السي  سَ فهذا نَ -َلمعليه السَّ  محمَّد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم 
ا رّبَّ  ،يدعب وال من ر إىل ذلك ال من قريبٍ ش  الوئي مل ي  السي د  لكنَّ  ،اإلمام لوئي الريية ةسااللكرتوين ملؤسَّ 

سب من طريق األسانيد هذا النَّ  فلرّبا مل يثبت عنده   !شيء ل  ك يف ك  شك  الوئي ي  السي د  هذا ألنَّ  ع  وأتوقَّ 
الوئي مل يثبت عنده ذلك حبسب السي د  جوداً ولكنَّ ب مو سا كان النَّ ّبَّ ر  !ومنهجه الرجايل قواعده   ومن طريق  



 
 

 5شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 50طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 20 - 
 

 ،بعد وفاة السي د الوئي فثبَّتته  املؤسَّسةف الحقًا ش  ا أكت  يف كتابه ورّبَّ  رمهذا األ فما أثبتَ  !جاليةمنهجيته الر  
 .ت تلك االحتماالتإذا صحَّ  له  ة َ حّ يضاً ال ص  ا أورّبَّ 

و من عائلة فه ،اهرسب الظنتساب الوئي حبة ا  أنا شخصيًا أعتقد بصحَّ  :رعيا الموقف الشَّ أمَّ 
 ..عائلته معالسي د الوئي صورة لنا  عرضواا اً غرفة الكنرتول رجاء ،هامشية

 
يف الوسط والده  السي د علّي  ،يف أقصى اليسار السي د الوئي ،اجلالسونو وئي لهذه الصورة السي د ا

 ،الوئيالسي د أكرب والد  عليّ السي د يف الوسط السي د الوئي فمن اليمني عم  ،الوئيالسي د  مّ وجبانبه عَ أكرب 
 ،يف عائلة فهو يف عائلة والبقية من أفراد عائلته   ،السي د الوئياشة هو الصورة من جهة يسار الشَّ  ويف أقصى

يء يين ومن الوسط احلوزوي وهذا هو الشَّ اجلميع يعتمرون العمامة السوداء وهو من عائلة من الوسط الد  
 ءالمبل الع  ثريت من ق  أ  الَّيت تبقى الشكوك و  .ةعير هكذا تكم الشَّ و  ،رو وحنن حنكم على ظواهر األم ،روفعامل

لماء لكالم املراجع والع   حقيقة ال أطمئن   ينتكون صحيحة لكنَّ  كن أنقاًل ميوك عَ كش الهذه  و  ،واملراجع
 خيمن خالل معرفيت بتأر وذلك  ،ويه سعة اآلخرينشتباب كان يف و  ،بينهم فيمااألمر وخصوصًا إذا كان 

 ينالد   ءاالد ين وعلم فمراجع   ،خصيةومن خالل جتربيت الشَّ  ليمخالل معرفيت بالواقع العات ومن املرجعي
ينيَّة سة املؤسَّ و  ا نعم رّبَّ  ،عة اآلخرينه س  ويش اجلهة يف تع وال احتياط أبدًا من هذه  ليس فيها ورع وال تور  الد 
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ولكن يف هذه القضية  كرٍ حالة ذ   يف تراهم اّبَّ ر   ،اّبَّ ر  ا وَ ّبَّ ر   ،هار ويقومون الليلا يصومون النَّ ّبَّ ر   ،وافلون النَّ صل  ي  
ها بني أيديكم عرضت  الَّيت واهد الشَّ أّن وأعتقد  !ال عند املراجع وال عند العلماء وال عند الفقهاء عال يوجد تور  
وال من أقو لماء من أقوال الع  الكشمريي سن حَ السي د أشار إليها الَّيت املطالب  لّ أنا شخصياً ك   ،اً دَّ واضحة ج  

والعملية  العلميةبعد كل  هذه التَّجربة وهو أّنين  ألنَّين أبين على أصلٍ  ،هبا ال أثق   يل سبةاآلغايون واملراجع بالن  
وحرفاً  سطراً  طراً لقد نبشتها سَ و  تب العلماءأنا أعيش يف وسط ك  و أكثر من ثالثني سنة  ،قودوبعد هذه الع

وقد الحظتم ذلك  ،أينما ذهبت ، فإنَّين أكتشف  الكلمة ومدلوهلَاعلى ذلك ةٌ راجمي دالَّ  بوحرفًا وأعتقد أنَّ 
خصوصًا يف -م العلماءيف كال عندي صلاأل أنَّ  ىل قناعةٍ وإ وصلت إىل نتيجةٍ بعد كّل هذا  ،وستالحظون

ل عام  بالضبط أ  فأنا  ،تهابت صحَّ تثحَّتَّ الطأ  هو-ةي اآلراء الفقهية واألصولية والعقائديف هذه القضية وحَّت
جف وكذاك يف قم مراجعنا الكرام األحياء يف النَّ و الوئي السي د هبا ل عام  ي  الَّيت ريقة نفس الطَّ ء باالعلم أقوالَ 

بالن سبة يل حديث  و  ،األصل يف حديث أهل البيت عندهم عدم  الصحَّة حَّتَّ يثب تف ،أهل البيت حديثَ 
 فيه عدم   فاألصل   ءاا كالم العلمأمَّ  ،بسبب النقل يف الرواية يثبت العكسحَّتَّ  ةأهل البيت األصل  فيه  الصحَّ 

 ،راجعداخل الوسط العلمي خصوصاً بني املثار ي  يتعّلق ّبا ما فيجربيت سبة لتوبالن   !!هت  حّ ت ص  ثب  تَ حَّتَّ ة الصحَّ 
ثار حول لذلك ما ي   ،كممواهد واضحة أماوالشَّ  ،تقييم بعضهم البعض قوال املراجع إطالقًا يف ال أثق بأينإنَّ ف

ة العقل يتمل صحّ ف ،حًا هذا الكالم من اجلهة العقليةيكون صحي ميكن أن  السي د الوئي صحة انتساب 
 على ،منيعمَّ م  ـعلى ألسنة ال دكلمة ترتدَّ هناك   ،فاألمر خيتلف ليمالع لكن من اجلهة العملية الواقع ،ذلك

األستاذ فيقال  معناها ،آخوند كلمة فارسيةو  ،خوندية كلمة أخذت من كلمة آخوندآ ،ألسنة اآلخوندية
في  والصل  ) :نو لة يقو نديعلى ألسنة اآلخو فهناك كلمة  ،يقال اآلخونديهوللجمع  ،ستاذ آخوندم األـ  للعال

 هذا الكالم ناشئ ،باذَّ كأن ت   اريف األخب واألصل   (،وكربَل جفِ ما في النَّ يَّ ال سِ -؟نأي-ابكذَّ الخبار أن ت  
ينيَّةو يف الوسط الديين  ةياتيّ من جتربة حو ة من جتربة عمليّ  الالف الكبري بني  لذلك ت الحظون ،يف املؤسَّسة الد 

ينة الكاظمية ليست مد نَّ أل ،جفمدينة الكاظمية والنَّ بني د من الالف مثاًل أشّ وأنّه جف وكربالء مدينة النَّ 
ة كربالء أو األعم األغلب تابعة ملرجعيّ  يف ا هيَ وإَّنَّ  ،بق وال يف الالحقاسَّ ال كانت يف ال ،ةاً قويًا للمرجعيّ كز مر 

لذلك العداء  ،جف وكربالءيف النَّ هي ات الكبرية لكن املرجعيّ  ،صغرية عرب التأريخ اتٌ يّ عرجفيها م ،جفالنَّ 
شاء اهلل ال تنطبق على  وإن   عندنا رواياتو  ،اتبسبب  املرجعيّ  ينيجفيني والكربالئيكون بني النَّ دائمًا 
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 ، فقهاءر  مان شَ ك الزَّ  ذلقهاء  ف  -ث عن آخر الزمانيداحل-مانذلك الزَّ  قهاء  ف  )-ين أشري إليهاولكنَّ  ،نافقهائ  
ولكن هذا  ،على فقهائنا األحياء اياتو اهلل ال  تنطبق هذه الر   ءا شإن  -(تنة وإليهم تعودرجت الفِ م خَ ه  من

 ه  وحدَ  اهلل ة  بقيَّ  ،واية أو الجف وكربالء من  مصاديق ما تقول الر  بني النَّ  ت  الف   فهل هذه   ،واياتورد يف الر  
ترج  الَّذينَ قهاء السوء يات قالت عن هؤالء ف  او الر   ،سنحلَ مل انا على احملنا وعلماءَ حنمل فقهاءَ  حنن   ،أعلم

 ،هون للدنيايتفقّ فهم  ،اهلل هون لغري  يتفقَّ و يطلبون العلم و م يطلبون الفقه ألهنَّ  ؟ملاذا ،الفتنة وإليهم تعودمنهم 
يف الصَّادق إمامنا  ت علينا روايةومرَّ  ،ث هذه املشاكلد  لذلك تَ  ،رئاسة  هون للمناصب واألموال واليتفقّ و 

اء هَ قَ عض ف    بَ الَّ ك إِ لِ ذَ  ون  ك   يَ اَل وَ ) ،لتنا عددهم قليمَّ أئقهاء املرضيني عند الف   ري بأنَّ كستفسري إمامنا الع
ه واَل مَ ًا لِ يعَ طِ ه م  ينِ دِ ًا لِ ظَ افِ ه حَ سِ فْ ن َ ًا لِ نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الف  ان مِ ن كَ ا مَ مَّ أَ فَ -حني قال اإلمام-مه  يعَ مِ  جَ اَل ة الشِّيعَ 

ث تدَّ  وحنيَ -(ِإالَّ بَعض ف  َقَهاء الشِّيَعة اَل َجِميَعه م َواَل َيك ون  َذِلك-قال ؟ماذا قال-اهوَ هَ  مرِ ِلَ  اً فَ الِ خَ م  
 َعَلى ض َعَفاء ِشيَعِتنا ِمن َجيش رّ ضَ م أَ ه  وَ ) :قال ؟ة ماذا قاليععند الش   ليدقكبرية من مراجع التَّ   عن جمموعةٍ 

الش يعة قهاء شاء اهلل ف   إن  نا نقول لكنَّ  ،ةألعن من حرملَ و  هم ألعن من مشر (،َعَلى الح َسيِن وَأْصَحاِبه َيزِيد
يكون   أن  متىنَّ  ولكن أأنا ال أقول ذلك عن يقني   ،األوصاف هذه نطبق عليهمال تالش يعة إليهم  لجأ  تَ الَّذين 

ال أدعو  ،يل بالف قهاء وعلى أي  حاٍل أنا ال شأنَ  ،عليه ه  وسالم اهلل   عند إمام زماننا صلوات   لم  ذلك والع  
عيوين إىل ف ،آخريت نياي والوال أحتاجهم ال يف ديين وال يف د   ،يل هبم منهم وال عالقةَ أحداً ألحٍد وال أ عادي 

يل هبؤالء وال  ال حاجةَ  ،عند إمام زماين نيايود   ،ديين عند إمام زماينو  ،حاجيت عند إمام زماينو  ،إمام زماين
 .ريهمبغ

الوئي رضوان اهلل السي د ب سَ ننفي نَ  أن  رعية ال يوز اهر وحبسب األحكام الشَّ حبسب الظَّ لذا أقول 
 ،ليس صحيحاً أم  ،صحيحهل هو الوئي السي د سة ذكرته مؤسَّ الَّذي سب ظر هذا النَّ النَّ  بغض   ،عليه تعاىل

 هذه   أنَّ وهو رف ا ظاهر متعيءٌ ناك شَ ه   ،يل بذلك ال شأنَ  ال يعتقد به  أو  كان يعتقد به    ه  فسالوئي نَ السي د 
 ،صدر منها التشكيك هي مشكوكةالَّيت اجلهة و  ،صدر من العلماء ؟التشكيك من أين صدر ،األسرة هامشية

نا علمائ    نعتمد كالمَ نا إذا أردنا أن  نَّ وإ ،بعضهم ببعض م يطعن  ألهنَّ  هم مشكوكهم وحديث  لماء كالم   الع  عمليا  
األوصاف  فإنَّ كلَّ هذه   ،ذكره   مرَّ الَّذي تكفري والتفسيق هذه األكاذيب واالفرتاءات والك لَّ مد   نعتأن   دَّ الب  ف
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 ،ةئية واهلل بر املاسونيّ و  كما ي قال عّنا!  نو يّ ا حنن املاسونأو منَّ  ،CIAالفاسدة والسيئة مل تكن قد صدرت من الـ 
وهم  إذًا أنا ماسوينّ  ،ءسوا ءاو نا يف اهلل  إذًا ك   ،أيضًا يَعملون يف املاسونيةهم بأنَّ هؤالء املراجع  تقولوا  أن  إالَّ 

الَّيت  سيئةقبيحة والفاسدة والث اليد هذه األحال  ك  فَ  ،ءواء سوانا يف اهلل  ك    !؟إذاً ملاذا ي شك لون علينا ،ونيّ ماسون
ة وحبسب قواعد األئمَّ  ،هل  ال أقبَـ أنا سبة يل هذا الكالم بالن   لّ ك    األجالء الكبارصدرت من مراجعنا الع ظام 

سب ذا حب  هَ  ،به  سَ ينتقص من نَ  ق  ألحٍد أن  الوئي موسوٌي هامشي وال يَ السي د بأنَّ  األحكام أقول واهروظ
ين ال إنَّ فين هذه مشكليت لكنَّ  ،آخر ء فذلك شيءٌ ا نقبل كالم العلما إذا أردنا أن  أمَّ  ،رعيةظواهر األحكام الشَّ 

 .بعضهم بعضاً  م  ي  قَ أثق بكالم املراجع خصوصاً حني يـ  

السي د ة من تالمذ مهديّ الشَّيخ  ،ةمَّ يان األئ  بَ  زين العابدين يف كتابه   مهديّ الشَّيخ ذكرها  ناك روايةٌ ه  
الشَّيخ يقول  ،318صفحة  يف ،اجلزء األول ،بريوت ،طبعة املكتبة اإلسالميةهي بعة هذه الطَّ و  ،الوئي
نوات أو سخمس بل ان قديث وكان واردًا من إير لم هذا الحع أهل الروى بعض  -زين العابدين مهديّ 
حبيث  بطريقةٍ  ان يكتبكنّه  أويبدو  ،زين العابدين بدأ يكتب كتابه هذا يف المسينات مهديّ الشَّيخ -أكثر

لعلم هذا أهل ا وى بعض  ر-متوفّ اآلن وهو  ،لذلك يقول هذا الكالم ،يمن املستقبلال يلتفت إىل الزَّ 
ن ه عل  ظِ  دَّ م   ئيو لخاد السيِّ أل سَ  بعد أنْ يران قبل خمس سنوات أو أكثر الحديث وكان واردًا من إ

َلم ة عليهم السَّ لئمَّ حد اأروى  ،تب الغيبةهذا الحديث في ك   ي وجدت  إنِّ  :فقال ،أبيه مِ  واساسمهِ 
يره  قلَّد غَ م  جتهٌد كون م  ال ي بعده  و جف ي النَّ ف د يكونقلَّ م   جتهدٍ آخر م   أنَّ  رو  من عَلئم الظهإنَّ  :قال
الَّذي خص الشَّ و  ،وفعر ة غري مياو لر  ا مصدر هذه- أكبر الخوئيعليّ السيِّد م ابن أبو القاسالسيِّد هو 

ث َّ  أبيه عن اسه واسم الوئي سي دالهذا القادم من إيران سأل  أنَّ  وايةيبدو من الر   ،نقل احلديث غري معروف
 .يبدو هكذا ،قال يبدو أنَّ السي د الوئي قد سَ ع هذا الكالم

رة لكتابه  ل من الطبعة املتأخّ زء األوَّ زين العابدين يف اجل  الشَّيخ هذه الرسالة نشرها و لكن هناك رسالة 
 ،321ذكر نفس الكالم يف صفحة  ،قم ،طبعة دار الغديرهي  بني يديّ الَّيت الطبعة  هذه   (،بيان األئ مَّة)

ظمى سخة الخطية لكتاب آية اهلل الع  الن  ) ،ناو ت هذا العنالوئي تَ السي د من  حلق الكالم برسالةٍ أَ  ه  لكنَّ 
الوئي يسأله  عن هذا السي د إىل  سالةً ه ر  زين العابدين وجَّ الشَّيخ  يبدو أنَّ  (،هر  س سِ دِّ الخوئي ق  السيِّد 
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زين العابدين الشَّيخ  ،صة فيها تفاصيل وأنا أرى وقت الربنامج يري سريعاً هو الق   ؟موضوع عن أيّ  ،املوضوع
 ةيمتهاء الرئاسة العامة للحوزة العلنا  )د املوضوعات يف هذا الكتاب عن أحكان   (،ةمَّ بيان األئ  ) شر كتابهمَّا نَ لَ 

هلة ة يف مسجد السَّ جَّ شخصاً رأى اإلمام احل   وأنَّ  ،رواية وجدت   ه  وذكر أنَّ  (،الوئيالسي د جف األشرف بيف النَّ 
وف صاحب املوسوعات ر عـ م املجعفر مرتضى العاملي العالالسي د  ،آخر رأى مناماً  وأنَّ  ،يضاً بذلك أ وأخربه  

زين  مهديّ الشَّيخ  ينتقد فيه كتاب ب كتاباً تَ  كَ ة أمري املؤمننيسري و يب األعظم صاحب سرية النَّ و التأرخيية 
الشَّيخ يوحون إىل  ني الشياطوقال بأنَّ ء اوهذا هو شيء موجود بني العلم ،ئةاف سيّ وصالعابدين ووصفه بأ

ا آتيكم هبذا الكتاب مل يك ن يف بايل ،ه ناك شياطني حوله  ت وحي إليه ،العابدين نيز   ث عن هذه  أتدَّ  ر ّبَّ
ا حنن موجودين كنَّ   ،اً كان موجودأيضاً  جعفر مرتضى  سيدالو  ،ميف ق   اً العابدين موجود نيوكان شيخ ز  ،القضية
شيخ زين العابدين يقطن يف مدينة العلم املدينة التابعة الكان و  (،بيان األئ مَّة)حينما صدر كتاب  يف قم

ف يكل   ملفكّذب هذا املوضوع و  ،أيضاً يقطن يف مدينة قم جعفر مرتضى العامليسي د الوكان  ،الوئيسي د لل
فيبدو أنَّ الشَّيخ  ،على أي  حال !!أو ال له   شياطني توحي دين عنده  شيخ زين العابالأنَّ د من تأكّ نفسه وي

الكنرتول روم:  ،ةالسي د الوئي أجابه  برسالة باللغة الفارسيو  ،زين العابدين أرسل رسالة إىل السي د الوئي
 ..الوئيوجَّهها السي د الَّيت ضوا لنا صورة الرسالة ميكن أن تعر 
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د ألة أنَّ السي  صوص مسخببدين شيخ زين العاالهذه  صورة الرسالة الَّيت وجَّهها السي د الوئي إىل 
اً من ظهور اإلمام احل جَّة هي وئي السي د الالة رسو  ،ذاب هو هوموضوع الكتا ،الوئي من العالئم القريبة جدَّ

بعد -ألشخاصاهناك أحد  بأنّه كان يقولالسي د الوئي  :بشكل سريع إىل مضموهناأشري  يديّ بني  هذه  
شيخ الف ،لماء إيرانع  ن وفة عمعر  مؤلَّفات له   عالـ م معروفوهو حممَّد الرَّازي الشَّيخ ي دَعى -ف أسهر  ذلك ع  
السي د ب نقل سحب- املنامد رأى يفق ه  أنَّ ة بالقضيَّ  د هذه  يؤك  هو و السي د الوئي ازي كان قد التقى بالرَّ حممَّد 
عن   املناميفواملساءلة  يثاحلد متَّ  بعد أن ه  لفقال  ،املشهور أنَّه  رأى أحد األَئ مَّةو  ،يقول رأى شخصاً -الوئي

ازي الرَّ  دمّ حمالشَّيخ و  ،ئيالو د السي  ة مرجعيّ هي ة جَّ اإلمام احل   رو له  العالمة القريبة من ظه قالف ،المة قريبةعَ 
ا مالوئي يقول  السي دو  ،ثة قدميةحادفهي الوئي كان معروفًا السي د الوئي وال السي د آنذاك مل يكن يعرف 

 يف ا أشخاصاً د رأيا قمين بأهنَّ اًا آخر أيضًا أخرب الرازي وشخصحممَّد شيخ الناك شخصني ه   هو يف ذاكريت أنَّ 
م قطعًا قد أخرباو  ،املنام املنام ال أعلم  يفا أشخاصًا أيا ر مقول بأهنَّ هو ي لكن ،ةاألئمَّ رأيا  االسي د الوئي بأهنَّ

ا الكالم فهذ ،م الوئيبو القاسألسي د امرجعية هي جف آخر مرجعية يف النَّ  بأنَّ  افأخربومه، ة أو المَّ ئ  م األَ ه  
جد يف ه  ال يو بأنَّ  قال ه  نَّ أل ،ذكرلاية و ع هذه الر  و كان قد سَ لو  ،وايةالوئي مل يسمع هذه الر  السي د  يعين أنَّ 

 ،ربهذا ال بنفس   أخربهو  سَّهلةيف مسجد ال ةجَّ رأى اإلمام احل  الَّذي ة الرجل صَّ فى ق  ونَ  ،خاطري شيء آخر
 ةهذه القضيَّ  قل بأنَّ يمل و  ،ما عندي خرب يقول ّبعىن أنّهأقصد نفاها  ،قال ما عندي خرب عن هذه القضّية

ازي حممَّد الرَّ  الشَّيخ أنَّ  هوكّل ما عندي من خرب   ،ةهذه القضيَّ  نقال أنا ما عندي خرب ع ،ليست حقيقية
رب   اإلمام  وأنَّ د الوئي السي  جعية مر هي  ،اً دَّ عالمة قريبة ج  أّن هناك أو  ،آخر عالمة فيه بأنَّ رأى منامًا أ خ 

 .رسالةال كما هو مذكور يفالسي د الوئي  ام مرجعية يف أيَّ  ة يكون ظهوره  جَّ احل  

اه ب الربنامج باجت  هذ سيوإالَّ  ،أنا هنا ال أريد أن  أتدَّث عن هذه التفاصيل ،موضوعي ليس هنا
أنّه ار بتة باعجَّ من هذا اللقاء باإلمام احل  و من هذه املنامات و واية الر   هذمن ه لّ كن أن  ي ستدَ لكن مي   ،آخر

 ،هذه الرواية إذا ثبتت هذه  هبا  لّ ستدَ ي   ميكن أن   ،أكرب الوئي عليّ السي د م ابن سابو القأالسي د جاء اسم 
ين ال أعبأ لكنَّ  ،ستدلَّ هباي   املطالب ميكن أن   لو ثبتت هذه   ،ولكن ما عندنا دليل على ثبات هذه املطالب

س ا وردت بتعابري نفد بلسان املعصوم وإَّنَّ ر  بتت فهي مل تَ ثَ لو حَّتَّ و  ،على ثبوهتا ال دليلَ إذ  ،هبذه املضامني
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تهد ،مرجع) وايات هذه التعابري غري موجودة يف الر  وإالَّ  ،ينقلالَّذي خص شَّ هذا ال والسي د ف الن  ،وم قلَّد ،وجم 
هذه عبارة متأخرة  ،ةمَّ يف زمان األئ   ةستعملرة مل تكن م  بارة متأخّ عهي  هذه  السي د عبارة ف (ابن السي د ف الن

األلقاب مل تكن موجودًة يف زمان هذه وعبارة الشريف وفالن وفالن و  عبارة السي د ،لت بعد ذلكاست عم  
لو ثبتت هذه حَّتَّ ف ،في قال السي د الفالين ابن السي د الف الين سي د ه  للهامشي بأنَّ  ي قال مل يكن ،ةمَّ األئ  

 أن  ت شك لو قرينًة  مي كن أن  ت شك ل ولكن مع ذلك أقول ،ا تثبت باجلملة وال تثبت باأللفاظاملضامني فإهنَّ 
 ،حني أ ناقش قضية ين لكم بأنَّ أبني   ين أردت أن  لكنَّ  بأبين على مثل هذه املطال وأنا هنا ال أريد أن   ،دليالً 

 أصل إىل احلقيقة وأريدكم أنا أريد أن   ،نا ال أريد أن أنتقص من أحدين ه  ألنَّ  ،هاأبعاد   من مجيع فإيّن أناقشها
ب  لكم و  ب  لكم أن  تصلوا  ،بكميل  ال عالقةَ و ال أريد أن أكون مثالياً ألجلكم  ،تصلوا إىل احلقيقة أن  أ ح  أ ح 

وصل أ   ا أن  اين أراهدميت إلمام زموخ   ،إلمام زماين دمةٍ ين يف مقام خ  إنَّ  ،ال ألجلكم إىل احلقيقة ألجلي
 ألجل هذه   ،ألجل إمام زماينبل م أنفعكم ال ألجلكم أنت وخدميت إلمام زماين أراها أن   ،احلقائق إليكم

ة ابن احلسن جَّ ا للح  إهنَّ  ،أخدمكم هباالَّيت دمة ى جهدي يف هذه ال   أبذل قصار أنا أحاول أن   العقيدة  
 احلقيقةَ  أغطيَّ  ن  عليه أحاول أ وسالمه   اهلل   ة ابن احلسن صلوات  جَّ احل   ألجل   ،ما عالقيت بكمفوليست لكم 

 يل سبةبالن   ،احلقيقة للحقيقة لم للعلم وأنشر العلم للعلم وأنشر  لكم بأنَّين أطلب الع   أقول  ين ال إنَّ  ،بكاملها
متين والتجارب علَّ  ،ركاً كتين عَ َر عَ الطوب  ستين واحلياة ضرَّ  ،أشرتيه بفلسني أنا ما تسطري الكالم()ب  هذا الَ 

 ،عة احلياةماج يفو عة الدنيا ماهادات يف جى الشَّ لت أعليف جامعتها ون   ت  سوالدنيا درَ  ،متينلَّ متين وعَ وعلَّ 
 . احلياةعلي يف هذه  ف   ه  بشكلٍ وجدت  مَّد حم َ  آل   حديث  ف ،دملنطق آل حم َمَّ ذلك كان تفعيالً  وكل  

ك يف شك  ن   ستطيع أن  نا ال نأنَّ ي نصل إليها هالَّيت الصة لكن ال   ،ثكم يف هذه اجلهةحد   أ  ال أريد أن  
ين ال نَّ واملراجع فإ ء  العلماأقوال يل ب هذا من وجهة نظري وال شأنَ  ،رعيةمن اجلهة الشَّ السي د الوئي ب سَ نَ 

َة سع همه بعض  شو  ف ي  وكي ضاً عضه م بَ عب بكذ  م كيف ي  وأنتم الحظت   ،صريح لٍ من اآلخر وبشك ،أثق  هبم
 .زا اإلخبارية املري  حادثكما مر علينا يفل به  ثَّ ومَ  ،قتلة بعضاً شرَّ  بعضهم قتلَ  نَّ بل حَّت أ ،بعض

 .نذهب إىل فاصل وأعود  إليكم
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 ،صدرت مين   يحةً قب لمًة واحدةً  أنا كين  م عتماملراجع وما سَ  لماء  واملراجع  وأوالد  م إىل أقوال الع  ت  استمع
نما نا أنتقدهم حيأو  ،ضاً م بععيب  بعضههم يَ  ،بعضهم بعضاً  ق  فس  هم ي   ،وهذا هو ديدين دائمًا يف احلديث

وئي ال  د السي  ب سَ عن نَ وئي و ل  اي د السمثلما دافعت  عن أوالد  !مَّدحم َ  نًا مع آل  ائ  يكون  موقفهم موقفًا شَ 
 .مَّدحم َ اس عن آل   النَّ ف  ر  يَ و  ،كالمه  بعيداً عن أهل البيت  وئي حينما يكون  ال  السي د ين أنتقد  لكنَّ 

راط  ) :يديبني الَّذي هذا الكتاب  هذه استفتاءات يف آخر أيَّام  (،اءاتتاالستف ة يف أجوبة  النَّجا ص 
راط النَّجاة) ،الم يف أ خريات ع مرههذا الكو  ،وئيال  السي د مرجعية   ،ايناجلزء الثَّ  (،اتتاءيف أجوبة االستف ص 

يب عليها راط النَّ ص   ،معل  ارع م  شَ  ،سةقم املقدَّ  ،ءاملطبعة وفا ،الطبعة األوىل لطبعةا هذه جاة هي أسئلة ي 
سي د لخيتلف فيها مع االَّيت اهلل يف املواطن  ي رمحه  ز تربيالالراحل أيضاً املريزا جواد  املرجع يذه  تلموئي و ال  السي د 

هنا بني  فنحن   ،الوئيالسي د هو رأي  فرأيه  وئي السي د ال  ال خيتلف فيها مع الَّيت املواطن ويف  ،قعل  الوئي ي  
من تالمذة السي د هم املريزا جواد وبقيَّة املراجع  ،وئيال  السي د عن هو كان أصل حديثي   مرجعني وإن  

اسه أبو القاسم  يف كتاب كبري اشيةٍ رفًا صغريًا يف حَ  حَ لون إالَّ شك  ال ي  هم حبسب وجهة نظري و  ،وئيال  
اً  ،صحيحةال تكون قد و قد تكون صحيحًة  ،ريوجهة نظهي هذه  ،الوئي وافق ي   أن   لذا ليس مهمَّا جدَّ

السؤال موّجه إىل السي د  ،الوئيالسي د كان هنا يف هذه املسألة قد وافق   وافق وإن  املريزا جواد التربيزي أو ال ي  
ين الدِّ  لو ما هو أفضل كتاٍب في أص-اً دَّ سؤال خطري ج   ،1554السؤال رقم  ،454صفحة  ،الوئي

ين أصول الد  حول  اً دَّ اس ج  سؤال حسَّ  ،وئيال  سي د لتجربة الطويلة للا هذهبعد  يعين-؟حسب رأيكم
 (عقائد اإلمامية) باوما رأيكم بكت ؟ما هو أفضل كتاٍب في أصول الدِّين حسب رأيكم-العقيدةو 

 ،العقيدةو ين الد  عن أفضل كتاب يف أصول سي د الوئي لل ؟السؤال إذاً موجه ملن-اهلل ر رحمه  يخ المظفَّ للشَّ 
والسَّائل أيضًا جاء  ،ويف أخريات عمر السي د الوئي ،عن أفضل كتاب ،وهل هناك شيء أهم من العقيدة

حممَّد يخ مشهور للشَّ عقائد اإلمامية كتاب معروف و  ،فيهالسي د  يطلب رأيَ  بكتاب عقائد اإلمامية مثاالً 
 هوف ،قمل يعل   ه  نفس اجلواب ألنَّ أيضاً هو يزي ترب لا اداملريزا جو الوئي وجواب السي د ماذا أجاب  ،رضا املظّفر

-السي د الوئي هكذا أجاب ،الوئيالسي د رأي  ق فرأيه  عهدًا يف هذا الكتاب إذا مل يعلّ  على نفسه   ذاتَّ 
المظّفر كتاٌب  الشَّيخكتاب -رضا املظّفرحممَّد يخ للشَّ  يعين كتاب عقائد اإلمامية-كتاب  الشِّيِخ الم ظفَّر
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 ،حيحهو أفضل من الصَّ بل فقط صحيح  ه  أنَّ  ينء ال يعالملع  عبري بني اوهذا الت ،نفيس-نفيٌس في موضوعه
 .كتاٌب نفيٌس في موضوعه- يف موضوعهنفيسٌ 

 ،1067رقم السؤال  ،468وئي يف صفحة ال  السي د الحظ مثاًل حني سألوا ن   إذا أردنا أن   حنن  
 ؟سؤال ما هوال ،الوئيد السي  واب هو جي مل ي عل ق يعين جواب املريزا جواد التربيز يضاً املريزا جواد التربيزي وأ

مر ع   ن كسرِ ّتاب عض الك  طباء المنبر وبعيذكرها خ  الَّتي وايات هل الرِّ )-468صفحة  ،1607رقم 
-ةهمَّ حيحة أو م  ا صبأهنَّ  مل يقل ؟ماذا أجاب-؟برأيكم صحيحةٌ  َلمدة فاطمة عليها السَّ لضلع السيِّ 

 ذلك ،ليست عندهو لش يعة ابني  ة مشهورة ومعروفةالقضيَّ ف-(العالم معروف واهلل   لك مشهورٌ ذَ  :الخوئي
كن هنا ماذا ل !؟ريقةذه الطهبيب يفهل ة ة مهمَّ لو كانت القضيَّ  !ليس صحيحاً بنظره   ينيع ،معروف رٌ و مشه

أكثر من ي أ ،لصحةتجاوز ايأنّه يعين -المظفر كتاب نفيسالشَّيخ كتاب -إلجابةايقول الحظوا اللحن يف 
 تاٌب نفيس والكفهو  -هد منكتاب  الشِّيخ المظفَّر كتاٌب نفيس في موضوعه ال بأس بأْن يستفا-صحيح

 يسر كتاب تنففَّ يخ املظب الشَّ أنا أقول كتا ،صحيحة عقائد فهي عقائديعين ما فيه من  ،أن ي ستفاد منهبأس 
بالن سبة   ،شاهدينجع للم  هذا را ،أنا ما أدريخيرج؟ لكن هذا التنفيس من أي جهة  .؟!.وليس كتاٌب نفيس

ليس  و كتاب  تنفيس و  هأقول  وئيلعلى كالم السي د ا يل أقول كتاب الشَّيخ املظفَّر إذا ك نت أكتب احلاشية
يعيب  فيه  يقول كالماً  رؤ أن  يذي ن هذا الَّ مَ  !ث ق وا باهلل سيستغربون مجيعاً  سيستغربون مجيعاً  ،نفيس كتابٌ 

م يأخذون عقيدهتَ  يعة  ك لَّهمع الش   مراجولكن ث ق وا أنَّ  ،هو كتاٌب صغري !على عقائد اإلمامية للشَّيخ  الـم ظفَّر
مراجع قصد أيعة ش  لا اجعحني أقول مر و  ،العقيدة من هذا الكتاب اس بأخذ  ويوصون النَّ  ،من هذا الكتاب

عقائد  هذا هو ،العصر يف هذا وهف ،ىلر مل يكن قد عاش يف العصور األو ملظفَّ ا يخالشَّ  ألنَّ  ،يف عصرناالش يعة 
لوئي معروف االسي د و صغري  الكتاب ،مل يكن قد قرأ الكتابالسي د الوئي  أنا ال أقول بأنَّ  ،ةياإلمام

 .وا العقيدة منه يأخذأن  بديه قل  م   أجابو اً يستربه كتاباً نفقطعاً قرأ الكتاب واع ،والـم تابعة بالقراءة واملطالعة

 الكتاب موجود وأنا أقرأ لكم ،(عقائد اإلمامية) أقرأ لكم من كتاب أنا تعالوا معيالش يعة أنا أسأل 
فعقائد  ،ةمويّ أنا أسيه عقائد األ   ،ةما هو بعقائد اإلماميّ  واهلل   ؟مَّدحم َ هذا كالم آل هل  ،وه أيضاً وأنتم اقرأ  

نقرأ  ،ةمويّ األ عقائدٌ نعم ال ،الوئيالسي د نفيس كما يقول  ة كتابٌ يّ ة كتاب تنفيس وليس عقائد األماماألمويّ 
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جف النَّ  ،العراق ،عديار السَّ مركز التوزيع مكتبة كرّ  ،بني يديالَّيت لطبعة ا حبسب هذه ،78يف صفحة 
عقيدتنا ) :77هناك عنوان يبدأ يف صفحة  ؟املظّفر الشَّيخماذا يقول  ،78صفحة  ،سوق احلويش ،األشرف

 ،من عقائد اإلماميةعوة إىل الوحدة اإلسالمية عقيدة صارت الدَّ عجباً!  (،يةعوة إىل الوحدة اإلسالميف الدَّ 
نقبل ال  ،من عقائد اإلماميةهي الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية  نقبل أنَّ فل ،حسنا !!هذه تتاج إىل صلوات

َلم م السَّ البيت عليه   آلِ  رص  وينجلي لنا حِ -؟ماذا يقول ،العقيدة ضامني هذه  لكن ماذا يري يف مَ  ،بأس
َلم من السَّ  لعابدين عليهِ ا أعدائهم في موقف اإلمام زين من ألدِّ  لطةِ كان ذو الس    نْ على بقاء اإلسَلم وإ

ن أبيه على ما صنعوا مِ  زون  والمح مه  رَ وحَ  ته  رمهدهم ح  في عَ  لهم والمنتهكة   ة وهو الموتور  ميَّ لوك بني أ  م  
 أي  -صرلنَّ ن بايمله لجيوش المسرِّ ذلك كان يدعو في سِ  لِّ مع ك   ه  في واقعة كربَلء فإنَّ  هِ تيب وأهلِ 

قع إذا وَ قع بيننا فيف مل يَ ا أهل ما دام السَّ نَّ ة م  يحصقال أنتم للنَّ  !ةمَّ ة وحنن أ  مَّ أنتم أ   قال سنيمسلمني واحل  
 لقد وقعت سيوفٌ  ؟أي  سيفٍ  ؟وهل وقَع السَّيف ،ة يا شيعة آل أيب سفيانمَّ حنن أ  ة و مَّ بيننا فأنتم أ   السيف  
 أي   ،مَّدحم َ قطعوا رأس فإهّنم سني حني قطعوا رأس احل   ،مَّدحم َ  فقطعوا رأسَ  ،وآلهعليه  ى اهلل  لَّ صَ مَّد حم َ على 

-المسلمين ِه لجيوشرّ ذلك كان يدعو في سِ  لِّ مع ك   ه  فإنَّ -!؟ٍت هذهالة جهاوأيَّ ! ؟ين هذاهٍم للد  فَ 
وتشويه لعقائد أهل  ،ةجَّ ضر اإلمام احل  فهٍم يف حم ة  وقلّ  ،هداءش  لاسي د وعدم حياٍء من  ،ةمَّ افرتاءات على األئ  

لفكر ع باشبَ جل م  رَ ألنّه ر املظفَّ الشَّيخ ال ألوم  نت  ك    ا! فإذ؟أي  جهٍل هذا ،جاديةوتزوير للصحيفة السَّ  ،تيالب
 لِّ مع ك   ه  فإنَّ -نا الوئيديَّ يا س هذا كتاب تنفيس  ؟!نفيس كتابٌ   ؟يةملماذا أقول لزعيم احلوزة العف ،املخالف
--ةَلموالسَّ  ةعَ ين بالدَّ مِ سلِ وللم   زّ صر ولإلسَلم بالعِ ه لجيوش المسلمين بالنَّ رِّ ان يدعو في سِ ذلك ك

-(َلَقد قَ تَ ل وا ِبَقْتِلَك اإِلْسََلم-ب احلسنياط  ية خي َ احالنَّ  ةر اير يف ز مصاحب األ-مََل سْ اإلِ  كَ لِ تْ قَ وا بِ ل  ت َ د ق َ قَ لَ )
 زّ يدعو في ِسرِّه لجيوش المسلمين بالنَّصر ولإلسَلم بالعِ -ثون عنهدَّ تتحالَّذي هذا  إسالمٍ  أي  ف

وقد تقدَّم أنَّه  ك ل  -!!عزف معي وأنا أقرأحنن  حباجة إىل عازف على الكمان ي-ة والسََّلمةعَ ين بالدَّ مِ سلِ وللم  
-فعلَّم شيعته  كيف يدعون للج يوِش اإلسَلمية والم سلمين ،ِسَلحِه الوحيد في نشِر المعرفة هو الدعاء

نَّ عليًَّا قَاَتَل تت مرجٌع آخر يقول بأو  ،ما هذا الكذب وهذا االفرتاء على أهل البيت ؟أين يف أي  مكان
 !مراجع يكذبون على أهل البيت ،هذه  ك ت بنا فاحبثوها من أوَّهلا إىل آخرها ،لذلك واهلل  ال وجودَ و  !همرايت  
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عائه يوش اإلسَلمية والمسلمين كد  ه كيف يدعون للج  يعت  م شِ فعلَّ -!مراجع يفرتون على أهل البيت
 ،ال ،ط دعاء الثغورليس فقو  مثال من األمثلة هذاو  !مهميعين هو قد علّ -عاء أهل الثغورالمعروف بد  

-!القضية ليس حمصورة يف هذاو مثال من األمثلة هذاو  !جليوش بين أمية ااإلمام كان ي علَّم الش يعة أن  يدعو 
م ه  دَ دَ ر عَ ثِّ كَ وَ مَّد حَ م   وآلِ  مَّدٍ حَ م  ى لَ عَ  لِّ صَ  مَّ ه  اللَّ :)يقول فيهالَّذي  ك دعائِه المعروف بدعاء أهِل الثغ ور

 ،انَ ونَـ حَب  ذ  يَ ا فَـ ينَ لَ وا إ  أت  يَ  َّتَّ حَ -مه  رَ مْ ر أَ بِّ دَ م وَ ه  عَ مْ ف جَ لِّ أَ وَ  مه  ت َ مَ وَ ع حَ نَ مْ اَ م وَ ه  ت َ وزَ س حَ ر  حْ اَ م وَ ه  ت َ حَ لِ سْ ذ أَ حَ شْ واَ 
َوأَلِّف َجْمَعه م َوَدبِّر  مذ َأْسِلَحتَ ه م َوَاْحر س َحوزَتَ ه م َوَاْمَنع َحَوَمَتهوََكثِّر َعَدَده م وَاْشحَ -!؟أي  منطٍق هذا

ي م فِ ه  لَ ف ط  الْ بر وَ الصَّ م بِ ه  ن ْ عِ أَ صر وَ النَّ م بِ هَ دْ ض  عْ اَ و  مهِ نِ ؤَ ة م  يَ َفاكِ د بِ وحَّ تَ م وَ هِ رِ يَ ين مِ ر بَ اتِ وَ وَ  َأْمَره م
 قاتلون داعش ذين ي  عاء للَّ هذا الد  اليوم ون أال تقرأ   ،أهل البيت ألولياء   عه  ضَ عاء اإلمام وَ هذا الدَّ -(ركْ مَ الْ 

 ،ونه أنتم اآلن ملن يقاتل داعشا تقرأ  ذاملإذاً ف ؟جاد وضع هذا الدعاء لداعشاإلمام السَّ فهل  ،ةميَّ أحفاد بين أ  
اإلمام لبين وضعه  إذا كان هذا الد عاء  ،العراق للحشد الشَّعيب يا شيعةَ  اتكمون هذا الدعاء يف فضائيّ أال تقرأ  

 ! هذا هو منطق  ؟داعشن يارب مل هونملاذا ال تقرأ   ؟ا تستحونأمَ  ؟جادكم السَّ ملماذا تالفون إماف أ ميَّة
م ه   الحظتم ءاالعلم ، العلماء بأين أسبّ ه عين  نيقولو الَّذي هذا هو  ،نتقده  أالَّذي هذا هو و  !مكمراجع

هم وما يأكلون وما ونسائ  م هم وبيوهت  بأخالق   يل ال شأنَ  ،الع لماء هنا نتقد  أنا أو  ،اآلخر بعضهم يسب  البعضَ 
 !!هم يفر لآلخر ويسّب اآلخر وي كف ر اآلخرال شأن يل بزعاماهتم وأحد   ،يشربون

واهلل  بعيين  ،ءا يف بيوت العلممّ قص كانت يف ق  الس الفرح والرّ جمَ  ،الميينالسي د أتعلمون حني تويف 
الّصاية  ،البيضاء اياتالين يلبسون الصَّ الف   م خيرجون من بيت املرجع الفالين إىل بيت املرجعنت أراههذه ك  

فكانوا يلبسون وكانت احللوى  ،املواليدواألفراح و  س يف األعراسالبيضاء الَّيت عادًة ت لبَ املالبس  ،يعين القباء
راح ع يف األفوزَّ ت  الَّيت ى و لاحل ،كانت حلوى األفراح   ،ال ،هناك حلوى ت وزَّع يف األحزان ،حلوى األفراح ت وزَّع

يف  ،إىل آخرهو  يف بيت العالـ م الف الين كانت هناك حفلة وأغاين ودفوف نسمع اوكنَّ  ،ءاع يف بيوت العلموزَّ ت  
أنا هنا ال أريد أن أ دافع عن  ،يل هبذا أنا ال شأنَ  ،يفعلونه فيما بينهمالَّذي هذا هو  ،ميينال  السي د موت 

ه ورأيناه وهو ناعشالَّذي الواقع  ،لكم الواقع أنا أصف   ،افر طرفًا من األط أذمَّ  ريد أن  السي د ال ميين وال أ  
سيأيت الَّذي و ث قوا أنَّ املوجود أسوأ  ،عنه من هذا الَّذي تدَّثت  أسوأ هو  اآلن املوجود أنَّ ب وث قوا ،موجود اآلن
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على  ،عندي معطيات ،ال ،إنشائي هكذا بأسلوبٍ وال أقول   ،من هذا املوجود اآلنوأسوأ بعد ذلك أسوأ 
 هذه   ،كموف  ن  غم أ  رَ  مثلما أقنعت كم اآلن ،هبا كمع  قن  سأ  فعطيات املولو أردت أن آتيكم ب ،أساس معطيات

وأقول هذا ألين   ،ت أنفي من قبلمَ م أنوفكم كما أرغَ رغ  ت   احلقائق ،رغم أنوفكملست أنا الَّذي أ  و قائق حَ 
هي ألن هذه  !كمأنوفَ  مرغ  ت  فإّن هذه احلقائق سكم فيما بينكم وبني أنف  دون عان  ت   حَّتَّ لو ك نتمبأنّه أعلم 

كن ،عن للحقيقةال يذأن وبني نفسه  نسان فيما بينه  طيع اإلال يستو حقائق واضحة  أن  ي عاند  ،أن  ي كابر همي 
ادل ،أمام النَّاس  مضيئةاشة الشَّ فلكن فيما بينه وبني نفسه  ،ميشت   أن   ،يسبّ  أن   ،يقول أن   ،هصمَ خَ  أن ي 

 .الصورة واضحةو 

 هِ ن بِ صِّ حَ م وَ ََل سْ اإلِ  هلِ أَ  الَّ حَ ك مَ لِ ذَ بِ  وِّ ق َ وَ  مَّ ه  اللَّ :)لكافرينايدعو على  يقول بعد أنْ  إلى أنْ 
عند هؤالء  ؟أي عبادة عند بين أمية ؟عبادة أيّ -كتِ ادَ بَ عِ م لِ هِ تِ بَ ارَ حَ ن م  م عَ ه  غْ رِّ ف َ م وَ ه  الَ وَ مْ ه أَ ر بِ مِ ثَّ م و ه  ارَ يَ دِ 

ي واهلل بود   ؟عبادة هذه أيّ  ؟هو يعرتف بعبادهتم فهل ،غوا لعبادة اهللرَّ يتفحَّتَّ  هلم يعين اإلمام يدعو ؟نيماجملر 
ن عَ وَ َوفَ رِّْغه م َعن م َحارَبَِتِهم ِلِعَباَدِتك -!؟ماذا أقولفها شاشة فضائية لكنّ  !!أخرى ث بطريقةٍ دَّ  أتأن  
بين  نيف زما ،قال لصاحب األمري هذا الكالم-(كير  غَ  رضِ الَ  اعِ قَ ي بِ د فِ بَ عْ  ي   اَل تَّى حَ ك بِ  ةِ وَ لْ لخَ هم لِ تِ ذَ ابَ نَ م  

إىل  عةيلش  ا يا مراجعأنتم   أين ذاهبونإىل (،كير  غَ  رضِ الَ  اعِ قَ ي بِ د فِ بَ عْ  ي   تَّى اَل حَ )ال يوجد معىن لعبارة  أمية
 ةٌ بهَ م جَ ه  ن ْ مِ  دٍ حَ ِلَ  َعفَّر ت   اَل وَ  كير  غَ  رضِ الَ  اعِ قَ ي بِ فِ  دَ بَ عْ  ي   تَّى اَل حَ -!؟لوَ ما هذا الثَـّ  ؟ما هذا الغباء! ؟أين

ال يعرفون  ،عدم  فهٍم للصحيفة السَّجادية-كذا يمضي في دعائه البليغ وهو من أطول أدعيتههَ وَ  (كونَ د  
وهكذا يمضي في -اسإضالل للنَّ  ،تشويه للعقائد ،ةمَّ لكالم األئ   عدم فهمٍ  ،ةيدجاالسَّ  فةحيمن الصَّ  ما املراد

من مكارم الخَلق  ما يبنغي له   لجيوش المسلمة إلىا في توجيه وهو من أطول أدعيتهِ  عائه البليغد
 ه  نبِّ ي   اكم  دتهمنه وفائ بيان الغاية للجهاد اإلسَلمي عاليم الحربيةِ إلى التَّ  جمع  ة لألعداء وهو يَ دَّ أخذ الع  و 

 ا يجب أن يتَّخذوه في معاملتهم ومكافحتهم وما يجب  لحذر من أعدائهم وما إلى نوع نيمالمسل
-واإلخَلص لوجهِه الكريم في جهادهم نتهاء عن محارمهالتعالى وا ع إلى اهللِ ا طعليهم من االنق

ما  ؟هاتافما هذه السَّ  ؟هاترَّ ما هذه التـ   ؟فاهاتلتَّ ا ما هذه !الكرمي يف جهادهم ة لوجهه  خالص بين أميَّ إ
م هنيئًا لك !وا به  دقاعتلكم هذا كتاب نفيس فن و لوهؤالء مراجعكم يقو  ؟ما هذا الضالل ؟حلماقاتا هذه
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اقي ب ء علىااآلن االفرت  إضافة إىل االفرتاء على اإلمام السَّجاد-ةمَّ وكذلك باقي الئِ -يستمر يف الكالمو  ،هبم
 القوا منهم أنواع عصرهم وإنْ  لوكِ َلم في مواقفهم مع م  م السَّ عليه  ة مَّ وكذلك باقي الئِ -!ةمَّ األئ  

تعاليم  إلى ال تعود إليهم انصرفوا دولة الحقَّ  لموا أنَّ ا عَ مَّ هم لَ فإنَّ الضَّغِط والتنكيل بكلِّ قساوٍة وشدَّة 
رهم من ثت في عصحدالَّتي الثورات  لّ وتوجيه أتباعهم التوجيه الديني العالي وك   ،س معالم دينهماالنَّ 

-همداتِ  لوامرهم وتشديصريحةً  فةً خالَ ها م  ل  م بل كانت ك  ه  م ورغبت َ ه  م لم تكن إشارت َ العلويين وغيرهِ 
جال يقودهم بذلك علم الر   ،جهل واضح ،تيلبجهل بتأريخ أهل ا ،جهل واضح ،تيجهل بروايات أهل الب

الف ما جاء يف أحاديث أهل الب كالم  هذا ،واياتفون الر  بسببه يضع  الَّذي القذر   لّ ك    كيف أنَّ   ،تيخي 
قاد فقهاء الَّذي هذا هو -يان الدولة اإلسَلميةهم كانوا أحرص على كِ فإنَّ -؟رات كانت خمالفة هلمو الثَّ 

فإنَّهم كانوا أحرص على ِكيان الدولة -التفكري الاطئهو هذا  !!ثمانيةللدفاع عن الدولة الع  الش يعة 
ة اإلمام موسى ابن نقرأ وصيَّ  وكفى أنْ  ،اس أنفسهمالعبَّ  يمن خلفاء بنحتَّى أحد  لِّ ك    نمِ  اإلسَلمية

 ئِراً اِ ان جَ كَ   ه وإنْ اءَ قَ ب َ  اهلل وااسأل  اداًل فَ كان عَ   إنْ كم فَ انِ طَ لْ س   اعةِ طَ  كم بتركِ ابَ قَ وا رِ ذلِّ ال ت  ) :جعفر لشيعتهِ 
فإنَّ َصََلَحك م في َصَلِح س لطاِنكم وإنَّ الس لطان الَعاِدل ِبمنزِلَة الواِلد الرَِّحيم  هحَ وا اهلل إصََل ل  اسأَ فَ 
يعين اإلمام  ،فهٍم لألحاديث هذا أي  -(كمسِ ف  ون لن ْ ه  كرَ ا تَ مَ  له   هوارَ م واكْ ك  سِ ف  ن ْ ون ِل ب  حِ ا ت  مَ  ه  وا لَ ب  حِ أَ فَ 

اهلل  و  ،مضحكة واهلل   ،اهللو  أنتم مضحكة ،أنتم شيعة ،يكونوا هكذا مع هارون العباسي يطلب من شيعته أن  
 ه كتابٌ بأنَّ  دونه  تقل  الَّذي وله زعيم احلوزة يقالَّذي وهذا هو  ،ةيى بعقائد اإلماميسمّ الَّذي هذا هو  ،مضحكة

في  فوصما ي  غاية  وهذا -!؟أو ليس مضحكة أنتممضحكة  ،ب النفيساوهذا الكت ،هنفيس يف موضوع
ماذا -ما يكرهون لها هوا له  ون لنفسهم ويكر حب  ما ي   وا له  حب  ي   لطان أنْ عية على سَلمة الس  محافظة الرَّ 

 ! ؟ة هكذا كانوامَّ األئ   ؟دونتقتع اهكذ ؟أقول لكم

فارهة ال مج   وكان عنده   ،ة أصحابه  صفوان وهو من خاصَّ  ؟الاجلمَّ  انم ماذا قال لصفو ظااإلمام الك
ه نويعطو  ،رها من صفوانوسائل نقل واحلكومة تؤج   ،ةاريقضية جت ،رها إذا ما ذهب إىل احلجوهارون يؤج  

 أن   أتبّ  :اإلمام قال له   ،الش يعةنفع ي وميكن عن طريق هذه العالقة أن ،الهعلى مج   افظون له  يو األموال 



 
 

 5شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 50طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 33 - 
 

أنت  ،من أعوان الظاملني ،أنت من الظاملنيف :قال ،نعم :قال ؟وتستلم األجرةالك تعود مج  حَّتَّ مًا يبقى سال  
 ؟! يطولعمر الظامل   أنَّ  ب  تهنا  لستَ أ ،منهم

 ؟ظاملنيلا أعوان أنا من :قال ،رطة العباسينييط مالبس ش  اط خيَ خيَّ  وهو مسأل اإلماهذا الَّذي و 
ار   بشيء مثالً  يأيت ،ةحمرب  غرّي يهذا الَّذي  :قال ؟فمن هم أعوان الظاملني :قال ،أنت من الظاملني ،ال :قال  ّبَّ

 .لظاملنيانت من أفرطة يط املالبس للشَّ تَ  أنت اأمَّ  ،ئوللمسف لرطة للموظَّ حلذاء للشَّ م اقد  ي  

 أين ؟احلسيينّ  ن املنطقأي ؟يّ املنطق العلو أين  أي  ديٍن هذا؟! ؟منطق الشيخ املظّفر هذا منطقٍ  أي  
 ،يسهو كتاب  تنفو  ةمويّ قائد األعهو سبة يل هذا بالن   ؟مكهذا هو دين   ؟ن أنتمو لماذا تقو  ؟املنطق املهدويّ 

 !!تبقى جهة التنفيس أنتم حد دوها رجاءً و 

  مل يبقَ   ،م غدليها يو آيت عسله  تكملة مفصَّلة  اسحسَّ  وضوعهذا امل ،ة احلديث يأتينا يوم غدبقيَّ 
وأنا أرى  لو ولكن ماذا أق ،يم آذيتكم بكالإليكم إن   أعتذر   ،الةكثري من الوقت إىل وقت األذان والصَّ 

 فائس  نَ  ذه  هقولون بأنَّ م أنتم توأنت هشويف والتَّ حريوهذا التمَّد حم َ ساءات إىل آل وهذه اإل ،راءأمامي هذا اهل  
م ماذا نت  أ ،على حق   عم أين  أز  !؟طلفأنا على حقٍّ أم على با ،لماءهو انتقادي للع  ! هذا ؟فماذا أقول ،فةعر امل

لقات أين هو يف هذه احل ،ينيطالشَّ ا نطق  محاين واملاملنطق الرَّ  ،منطقانو  ،نا ميزانانروا عندولكن تذكَّ  ؟موينتقي  
أم من املنطق  ق الرَّمحايناملنط نم ءاعلمكان يدور بني الالَّذي  هل  ؟يطاينمحاين وأين هو املنطق الشَّ املنطق الرَّ 
 نطق  مطق نم هذا املمحاين ألرَّ اطقي هو من ،ن هنا أسألكملك ،ا ما سألتكم ألنَّ القضية واضحةأن ؟الشَّيطاين

 ،ماميةيس عقائد اإلول هذا األموية عقائد ر ومنطق  املظفَّ الشَّيخ منطق احلوزة العلمية ومنطق  ،الوئيالسي د 
ق ئاقحوهذه  ،أنفسكمبوا ذلك مي  أنتم قَـ  ؟يطاينمحاين أم الشَّ ي أنا الرَّ منطق ؟طاين أم رمحاينهذا منطٌق شي

رٌح وال ففال  ،الصوم  جتتمعد اهللنا جنتمع هناك وعنل  كمة عند إمام زماننا ك  لتقي يف احملنو  ،ج واضحةجَ وح  
 .مع الصوم  اهلل جتت وعند ،حزٌن يدوم  

ا ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  وَ  ناوهِ ج  و  ن عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إسَ الح   يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ 
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 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الد عاء جميعاً 
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