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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 خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

ابن  ةُ ج  زماننا احلُ  مامُ إ) :بقةاالس   ال زاَل الكالُم متواصاًل حتت نفِس العنوان املتقدِّم يف احللقاتِ 
 .؟!(.بونُن مغرِّ وحنَ -الشِّيعةُ حنن -عليه ُمشرٌِّق وحننُ  وسالمهُ  اللِ  احلسن صلواتُ 

 ربيتهمي وخِ فَ   حبسبِ يِ صّ حتت هذا العنوان نَ  وقُلُت فيما تقد م من احللقات من أّنين سأتناولُ 
هم أمجعي علي وسالمهُ  اللِ  تُ نهم صلواعوردت ال يت النصوص ُكلِّ   ن بيِ مِ  ان ُُها األهمّ هذان النص  و  ،ناعيتوقَ 

 .عليه هُ وسالم اللِ  لواتُ صَ  إمامنا يف زماِن غيبةِ الشِّيعي ة  يعي وباملنظومةِ أن الشِّ ُق بالش  تعل  ي فيما
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عتم أو ال يت سَ و ادق الص  منا ن إماسكري عجاءت يف تفسري إمامنا العَ ال يت  الرِّوايةُ -لالوَّ  ص  النَّ 
ب أو أن ُتطبع  كتَ َد أو أن تُ رد   تُ ي أن  يعيف الوسط الشِّ  مشهوراً ومعروفاً  صريينِ قَ  طرينِ اً منها أو سَ طر حفظتم سَ 

 .خرهِ إىل آ (...ا  نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الف  مِ  انَ ن كَ ا مَ مَّ أَ فَ )-طرينذين الس  هَ  كلماتُ 

 .ف بتوقيع إسحاق ابن يعقوبو املعر  عُ يوقهو الت  - اآلخرص  والنَّ 

بعد  ان ُث  ومن البي لوقتِ ر من اتيس   مبا هُ شرحتُ و عليكم  هُ قرأتُ و ر دباملص ئتُ جِ  لو  ص األللن   سبةِ بالنِّ 
 :وء على جهتيالض   طُ ين سأسلِّ بأن   لتُ ذلك قُ 

يني ةِ  املؤس سةِ فيما يرتبط ب-الولى الجهة    ،عمائنانا وزُ وعلمائِ  حواِل مراجعناُق بأل  يتع افيم ،الشِّيعي ة الدِّ
ء وال األجوا  هذهِ يف حلديثُ ا ر  ام وقد مدطراعات ومن االصوما يدور فيما بينهم من الصِّ  خصيةبأحواهلم الش  

 .بقي ة زالت للحديثِ 

ائع يف الش   يلفكر ا وقِ بالذ   بطُ ما يرتدمة فيإن شاء الل تعاىل يف احللقة القافستأتينا -انيةالثَّ  جهة  ا الأمَّ 
 الرِّوايةا هينطبق علها تصِ خو  عام أو بشُ بشكل  املؤس سة  هذهِ  ل هل أن  وبعد ذلك نتساء ،املؤس سةهذه 

 .وبعد ذلك سأنتقل للحديث عن توقيع اسحاق ابن يعقوب ؟ماملتقدِّ  صُ الن  ب

ر يخ حمّمد رضا املظف  للش   (اإلمامية عقائدُ )يف حديثي يوم أمس إىل ما جاء مذكوراً يف كتاب  وصلتُ 
 حلاح من بعضِ رقية وإِ الش   دين من املنطقةِ رَ ناك سؤاٌل وَ كمل احلديث هُ أُ  ين قبل أن  لكن   ،الل عليه رمحةُ 

 ،ناكدل دائر  هُ ولَِ  نقاش  ؤال لِ هذا الس  جيب على أُ  ث أو أن  إحلاح شديد على أن  أحتد   ،األخوات املؤمنات
 عليه ة اللاخلوئي رمح دنام يف هذا الربنامج من أن  لسيِّ أجزاِء ما ُقدِّ  ورًا يف بعضِ كذ عّما جاء مهو ؤاُل الس  

ذلك  ةِ ح  عن مدى صِ هو ؤال الس   ،عباس اخلوئي إىل ذلكسيِّد الشار ولده وقد أ ،اء نصارىشق  َشقيق أو أ
أنّه  ين أعتقدُ لكن يف البداية أقول إن   ،ؤالهذا الس   يب علىجِ أُ  ن أن  ما أمتك   بقدرِ سُأجيب  ؟حقيقة وهل هذهِ 

هذا ال أعتقد أن   ،أم مل يكناخلوئي سيِّد لل نصارى اءناك شقيق أو أشق  كان هُ   هلذا املوضوع سواءً  ةَ ال أُهيّ 
 ؟هو من ُصليب ال ذيو يفعلُه ولدي مثاًل  ال ذيما عالقيت ب ،بنفسه عن نفسهِ  مسئولٌ  فاإلنسانُ  ،األمر ُمهمّ 

 بداءِ يف إِ  رتُ ص  أكون قد قَ   أن  مسئواًل عن ذلك إال   ستُ لَ  ؟يب أو أخيأ يفعلُه حّت   ال ذيوما عالقيت ب
 إنسان    فكل  ال  وإ ،أو من األصدقاء خص من األرحامِ اه ذلك الش  أقوم بِه اّت   أو يف ما جيب أن   صيحةِ الن  
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عن  ُيسأُلونعن عمل اآلخرين وال اآلخرون  لُ ال ُأسأ ،لهُ بِه عمَ  اطٌ نمُ على عقلِه و  بٌ اسَ حمُ و  عن نفسهِ  مسئولٌ 
كما يقول إمامنا   ،رابات األخرىنوع  من أنواع القَ  من أيِّ  ، أومحية سواء قرابة رَ ينِّ مهما كانوا قريبي مِ  ،عملي

وليس  (بَ عََّدت ه اْلَمَودَّة َوالَبِعيد  َمن الَقريب  َمن قَ ّربت ه  اْلَمودَّة): عليه المهُ وس اللِ  بط صلواتُ ن السِّ سَ احلَ 
يها اً ومع ذلك سأجيب علد  ًة جِ هم  ة يف نظري ليست مُ هذه القضي  بأّن لذا أقول األرحام أو أّي شيء آخر، 

 .رة لدياملعطيات املتوفّ  حبسبِ 

 ،هالل علي ةُ ي رمحئو اخلسيِّد لل (معجم رجال احلديث)ما جاء يف -شير إليهاأ  الَّتي النقطة الولى 
يعين  ،اتغيري اخلوئي تَ د السيِّ  عليها أجرىال يت الطبعة  ،حةالث والعشرون من الطبعة املنق  وهذا هو الزء الث  

الرتمجة  رقم ،20 ةصفح ،ينالث والعشر يف الزء الث   ،يف هذا الكتاب اخلوئيالسيِّد ر عن دَ آخر ما صَ 
-قال ؟عائلتهِ  خلوئي عناد سيِّ قرأ ماذا قال النَ  ،يوم أمس ت اإلشارة إىل ذلك يف حلقةِ وقد مر   ،14727

وبها  ،هجري 1317رجب سنة  من شهرِ  15خوي من بَلد آذربيجان في الليلة  في بلدة لدت  و  
ت  مع ها نشأوب-قول هواإلخوة كما يمن اخلوئي العديد سيِّد فيبدو أن لل-نشأت  مع والدي وإخوتي

مَّة لجِل ديد بين ال  الشَّ  تَلف  حتَّى َحدث االخ  القراءة والكتابة وبعض المبادئوأتقنت   والدي وإخوتي
جف جلها إلى النَّ ي من أالدر المرحوم وَ هاجَ فَ -ة تأرخيية معروفةحادثة املشروطة قضي  -حادثة المشروطة

عبد مرحوم السيِّد ال برفقة أخي الكبر ،1330 في سنة بهِ  قت  والتح ،هجري 1328الشرف سنة 
الدي مع و -خوة فقالد من اإللعديا لهُ  أشار إىل أن   السيِّد اخلوئي هنا-عائلتنا اهلل الخوئي وبقية أفراد

ان ك  -هلل الخوئياد عبد لسيِّ ابرفقة أخي الكبر المرحوم -لكن ُه ذكر واحداً منهم فقط حي قال-وإخوتي
مل و  ،ودقيقة ة صحيحةاملعلوم إذا كانت هذههذا  ،قاطنًا يف كربالء حبسب ما أعلمعبد الل اخلوئي السيِّد 

ىل عددهم ر إشِ مل يُ  ،(يتوإخو  مع والدي هبا نشأتُ و )بقوله  ن ذكرهمال ذي إخوتهِ  ةِ اخلوئي إىل بقي  السيِّد ر شِ يُ 
الث لث  زء ا يف الُ عائلتهِ  خبصوصِ وئي هذا كّل ما ذكرُه السيِّد اخل ،عنهمإىل أيِّ شيء  آخر أو  إىل أسائهمأو 

 أن  ب ي  خلوئي ب َ ا لسيِّدا ن  أ ة هيديكن املالحظة الوحل ،سهِ عجم رجال احلديث حي ترجم لنفوالعشرين من مُ 
 .األكرب عبد الل أخوهالسيِّد وهو  إىل واحد شر إال  ومل يُ  العديد من اإلخوة لهُ 
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 ال  ث باسرتسَ د  ي فقد حتَ اس اخلوئعبسيِّد ال ،اخلوئيالسيِّد ث فيه جنل د  حتَ  ال ذييف الفيديو  ما جاء
ث اس هنا يتحد  عبّ سيِّد الف ،(اهٌد من أهلهاد شَ هِ وشَ )فيه  ال ذيأدرى ب تي أهل البوبعفوية وأعتقد أن  

ث حتد   ال ذيع املقط ستمع إىلن ،هذاصراين ه املسيحي أو الن  مِّ رب عن عَ بشكل عادي خيُ و اسرتسايل  وبشكل  
 .وُنشاهدُه معاً  اس اخلوئيعب  السيِّد  فيهِ 

 للسيد عباس الخوئي فيديو مرئي: 

بون بأفكارهم ن ويَلعو هم ُمسري   ،فاملقلِّدون اليوم ما يدرون أن  السيستاين يدري أو ما يدري]
أسها اليوم ير  ،احدسي و خَ ن من ِعصابة تتكوّ  ،األموالينهبون  ،ُيصدِّرون فتاوي ما أنزل الل هبا من سلطان

خي يا أ ؟هرستاينواد الشد جأم السيِّ  ؟هو سيِّد حمم د رضا السيستاين هل ،ما أدري يا هو الرئيس األكرب
وابن  ،صراينح صار نشي را هسه ما لنا شغل عّمي راح صار نصراين وأخو السيِّد جعفر املرع ،أي ،عصابات

على  ا حچيتم بخو  ،هاي ما لنا شغل بيها ؟عرفت ،عمي يشتغل بامللهى وبنت عمي تشرب ويسكي
 .[تزوجةزوج وحدة متخ موعّمي الال ،راييبحچيت على گ ؟اخرين

 أنا ،شكل  عفوي جاء بهُ بارُ أعتقد أن  الكالم واضح فالر جل يتح دث باسرتسالية عن عائلتِه وإخ 
ي لسيِّد اخلوئا شقيق أن  بر الع يف مثل هذه األمو ن هلم إطّ اإلخوة اللبنانيي مّ  من بعض شخصيًا سعتُ 
ي بلقب املوسو  وئي والاخل بون ليس بلقبلق  ويُ  ،سيحيحزب الكتائب امل أوالده وبناته يف ،قسيٌس نصراين

ا يُلق بون بلقب اهلاشم هدة العُ  أدري ال ،ربواأخ اكم  ملسيحياراقصة معروفة يف الوسط  ة من بناتهِ وواحد ،وإَّن 
 هي راقصة لبنتاهذه  ا بأن  وقالو  ،ي اخلربة يف األوضاع يف لبنانو املعلومات وهم من ذَ  على من نقل هذهِ 

ي وهذه اخلوئد السيِّ قيق شهو  ال ذيأسرة هذا القسيس املسيحي عن  هذه معلومة ،(يهايد)سها معروفة وا
ومة املعل هذهِ و  ناملضمو  هذا تثبِ  أُ لت ال أستطيع أن  ين كما قُ لكن   ،ة معروفة يف الوسط املسيحيالقضي  
 شكل قطعي والببت ذلك  أُثن  ال أستطيع أ ،معلومة اسم اهلاشمو اقصة مة اسم هذه الر  و معل ينات يعبالذ  

 .اً دقطُع بذلك أبين ال ألكن  ت ناً ملثل هذه املعلومامئطأن  أنفيها بشكل قطعي وإن  ُكنُت مستطيع أيضاً أ

 أشار إىل هذهِ  ،303يف صفحة  (،ظلمةيف دهاليز مُ  جولةٌ ) :ي يف كتابهِ ري حسن الكشمالسيِّد 
م كان ة إخوة وأحده  دَّ لإلمام الخوئي عِ  (شير إلى أنَّ  أ  أنْ ) أنَّ  شير علىأ   ني أنْ كما ال يفوت  -ةالقضي  
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ريي يقول حسن الكشمالسيِّد هنا -اءأشقَّ  له   وهناك-عبد اللالسيِّد هو قُلت كما -ساكنا  في كربَلء
-الحالة فسيرا  لهذهِ ي الكتائب ولم أعرف تَ سيحيّ صارى ومن مَ م نَ بنان وه  اء في ل  شقَّ أ ناك له  وه  -اءق  أش
 (.ظلمةيف دهاليز مُ  جولةٌ )ه من كتابِ  ،303ي صفحة ري حسن الكشمالسيِّد  ا ما ذكرهُ ذه

اء من شق  أو أ اً قاخلوئي شقيد سيِّ لل ن  أة مي  واحلوزة القُ جفية رائٌج يف كواليس احلوزة الن  -ابعةة الرَّ طقالن
 ،يمِّ لقُ االوسط  ذلك يفكجفي ومسموع  هذا الكالم مسموع يف الوسط الن   ،هذا الكالم موجودو صارى الن  

جفية أو يف الن   واءجيف األ ءً وية سواوز اء احلد يف األجو ترتد  ال يت ت املو أعتمد على املع يل أنا حقيقة ال سبةِ بالنِّ 
وأنا ، هي السببدودة ية احملخصش  ربيت الن ّتو قد تكو  ،طئًا يف ذلكمُ  بشكل عام قد أكونُ  ،يةمِّ األجواء القُ 

خصية ل ّتربيت الش  ن من خاللك ،ةيف احلياوال أقول بأين  قد َخرَبُت كل  شيء   ال أفرض ّتربيت على الميع
سب حب ،يتربّتلون عن  مسئو  عن ّتارب اآلخرين وال اآلخرون أيضاً سئوالً م لستُ و ربيت عن ّتَ  وأنا مسئولٌ 

 لا من دون دليقبل هكذأو ال أيف احلقيقِة إن ين ال ُأصدِّق أو ال أِثق أو ال أطمئن  خصيةيت الش  ربّت
األشخاص معة ق بسُ ل  تعي يمافخصوصًا  ،ناقل يف الوسط احلوزويتَ ت ُ ال يت تكون رائجة و ال يت باملعلومات 

حّت  ما يُنقل من  ،األحواللِّ  كُ   يف ،عةمس  ن السِّ معة أو يُ ه الس  شوِّ يُ  رتبط مبا ميكن أن  وبأحوال عوائلهم ومبا يَ 
يف  يت أعيشُ حياام ثر أي  يف أك نتُ كُ   وإن   ،سب التجربةحِب ألّنين يف احلقيقة و  ،هاصدقُ أنا ال أُ  مناقب أو كرامات

 أن   أجدُ  فإينّ  ، حيايتها يفيشتُ اعَ  ال يتخرى األُ  اءمقارنة بي الو احلوزوي واألجو  لكن لو أجريتُ  ،هذا الوّ 
ه بيدي وما تُ مسهذا ما لَ  ،األخرى ماكنمن األ باً وأكثر افرتاءً ذِ كثر كَ األاحلوزة هي املكان  أن  احلوزوي و  الوّ 

ي ظِّ من سوء حَ و  يء توفيقمن سو  وقد يكون ،تلكون صورة مجيلةمي ا اآلخرونمب  رُ  ،خصيةبتجربيت الش   عايشتهُ 
ء ء حظي ومن سو ا من سو ن هذقد يكو  ،بياناس كذ  وصارت عالقايت مع أُ  ،ابيأناسًا كذ   ادفتُ ين صَ أن  

 الو  ،الت عديدةاحتما تملُ ي العقلَ   أضع هذه االحتماالت ألن  لكين   ،ذلك ال أعتقدُ  كنتُ   توفيقي وإن  
 . احلوزويهذه مشكلة واضحة داخل الوِّ ف ،عقللمام ا الطريق أأسد   ميكن أن  

احلرية يف  ن  وهلَُ  ،ؤالمن هبذا الس  ل صورة لألخوات الاليت تقد  شكِّ تُ  هذه املعطيات ميكن أن   أعتقد أن  
ومع ذلك  ،مت ما عندي من معلوماتقد  و عطيات مت ما عندي من مُ أنا قد   ،نب عليهارتِّ يُ ال يت تيجة الن  
هذه ين ال أصدق لكن   ،ا يكون حقيقةً رمب   !ال أصدقهُ  يل سبةيكون رائجًا يف احلوزات بالنِّ  ال ذي أن   ،ركرِّ أُ 

لكن يف الوسط  ،دون نار بديهة الن اس يُردُِّدوهنا يقولون إن ُه ال يُوجد ُدّخان منهناك  ،اعيةالبديهة االجتم
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ي ذهبت وراء بنفسي حِ  مستهُ هذا ما لَ  !وجد ناركن ال تراخ ولوجد حريق ويوجد صُ خان ويُ احلوزوي يوجد دُ 
ا إهن   !ناراً  فما وجدتُ  تببعيد ولكن حي اقرت  راخاً وشاهدت حريقاً منصُ  عتُ وسَ  !خان فما وجدُت ناراً الد  

 ين هناشري إىل صدق هذه املعلومة لكن  تُ ُهناك قرائن  ،ال أدري ،أنا ال أقول هذه أكذوبة !األكاذيب دائماً 
 .احلوزوي هناك أكاذيب  يف الوهُ ث بشكل عام أن  أحتد   ،ظر عن هذه املعلومةالن   ث بشكل عام بغض  أحتد  

يني ة املؤس سةِ احلال يف  ملاذا هذا :تقولو قد تسأل   يني ة ةِ  احلوز يفاحلال  اذا هذملا ؟الدِّ اذا تكثر مل ؟الدِّ
 ؟هنا األكاذيب

مع كان القَ و كاذيب انت األئاسة كحيثما كانت الرِّ  ،راع على الرئاسةالصِّ  بسببِ هي كثرة األكاذيب 
اله بعضهم ملراجع وما قاات بي القلعَ امّر من الكالم يف طبيعة  ال ذيعتقد أن  وأ ،ماءلم وكانت الدِّ وكان الظُ 

 .ةالقضي   شري إىل هذهِ يف البعض اآلخر يُ 

رتات من الف ويف فرتة   ،ائفةلط  ا كان مرجعًا من مراجع  ال ذيالل عليه و  اإلحسائي رمحةُ الش يخ يف زمان 
 ال  اين وأخوه مُ غد تقي الربُ حمم  الش يخ رُه ف  ا كَ م  لَ  ،يخية يف إيران والعراق على حدٍّ سواءه الش  دت مدرستُ تسي  

يف  ش يخ اإلحسائيال ولكن ال أدري انقدح اسمُ  ،املسألة ث عن هذهِ ما كان يف بايل أحتد   ،صاحل الربغاين
غاين كان من املراجع الربُ تقي د حممّ الش يخ  ،بصددهِ  كنتُ   ال ذيهذا مثال واضح عن املطلب  ذهين وأعتقد أن  

كان من املراجع   وأخوه أيضًا املال صاحل الربغاين ،يف مناطق قزوين وحوايل قزوين ،الكبار يف مشال إيران
 ما يصطنعُ  اصطنعوا لهُ ف ،اس يلتفون حولهان الن  إىل تلك املناطق وكاإلحسائي كان يذهب الش يخ  ،الكبار

اإلحسائي الش يخ د تقي الربغاين بكفر حممّ الش يخ وأفّت  ،َحَسداً، وإال  ال توجد قضية أخرى العلماء للعلماء
يرمحكم  روهو كافر فكفِّ هُ اإلحسائي ف َ أمحد  الش يخ رنا ف  ا قد كَ إن  ) :جفإىل الن   لوا الفتوىوكذلك أخوه وأرس

م جيمعون صدقات (،الل  الش يخ عةامجتصّدى ذلك بعد  ؟(!من عنده زايدرحم الل والديه ) باللهجة ،وكأهن 
حمّمد تقي الربغاين كانت هناك معارك الش يخ قبل عملية قتل و  ،ي الربغايند تقحممّ الش يخ قتلوا فاإلحسائي 

أتباعه  فقال ،الربغاينتقي د حممّ الش يخ اإلحسائي قتلوا الش يخ مجاعة  ولكن انتهت القضية أن   ،وصراعودماء 
ناك ولكن هُ  هذه األلقاب ال يت ال ندري من أين جاءوا هباحنُن عندنا  ،ابعهيد الر  الش  أو  ،الثالث   يدههو الش  
ن ال ذيين بآل مشس الدِّ املعروفة  ةنيّد العائلة اللبناجَ  يلعاملين اس الدِّ مشَ الش يخ ل هيد األو  فمثاًل الش   ،ألقاب
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امي العاملي الش   يعَ بعد ذلك الش يخ زين الدِّين الب َ  ،الش هيد األو لهم جد   ،ينمشس الدِّ  مهديّ الش يخ منهم 
الربغاين بعض  مجاعة آل ،سرتيهو القاضي نور الل املرعشي التُ  الث املشهورالث   يدهالش  و  ،اينهيد الث  الش  

 ،ار  جَ  م  لُ والتقسيمات وهَ  كذاابع وهن الر  و لقسم يقو و  ،الثهو الث   الش يخ حمّمد تقي الربغاين األحيان يقولون
 ،وهكذاالبعض قال هو الش هيد اخلامس و  ،وَلم ا أُعِدم السيِّد حمّمد باقر الص در البعض قال هو الش هيد الر ابع

الغريب و  ،د تقي الربغاينحممّ الش يخ ل تِ قُ ف َ  (!فحةجيب الص  )ن ع مِ واحد يطلِّ ُكلِّ   لماءمن العُ  اتيمتقسوهذه 
ا  هن  فت ألرِ صرها وفاتنة المال وعُ مات يف عَ مة من العالِ وكانت عالِ  (ية العَ ر  ق ُ )صاحل الربغاين الش يخ ابنة  أن  

من  فرتة وتتلمذت عند السيِّد كاظم الر شيت إلحسائيا يخصارت من أتباع الش   ،اسكشف عن نفسها بي الن  
 ،شيتالر  السيِّد  دريازي تتلمذ فرتة عند الشِّ حممّ  ة عليّ س البابيّ مؤسِّ  ألن   ،ةوبعد ذلك التحقت بالبابيّ  الزمن،

 ،التهمة بريء من هذهِ جل ر  لا ،هية إلالبابيّ  كما ينسبونهو  ال و  ،باملوضوع لهُ  لكن قطعاً السيِّد الر شيت ال عالقةَ 
د حممّ  ا أصدر الباب عليَ م  لَ  ،يينسحلرم احلس يف ارِّ دكانت تُ و  صاحل الربغاين ال  بنة مُ اهي قُ ر ة العي هذه و 

دت اهلا وكانت قد ارتوعن صدرها وعن مجَ  كشفت عن شعرها  األحكام عن أتباعِه، إسقاط ريازي مسألةالشِّ 
 أن   احلسيين كشفت عن نفسها وأعلنت على املنرب يف احلرموهي  ،ياهباليتها وأمجل ثِ يف ذلك اليوم أمجل حِ 

وهذه قص ة مفص لة  ،من علّي حمّمد الشِّريازي !ن البابادر مه حبسب احلكم الص  ط حكمُ سقِ احلجاب قد أُ 
 زوجةتي وكانت مة العر  ق ُ نفس مال  صاحل ابنتُه  ،غاين صاحل الرب ال  ابنة مُ  أقصد أن   ،هلا تفاصيلهاو  مذكورة

 وهذا األمر لهُ  ،ةة البابيّ ها والتحقت باحلركتركت ابن عمّ ّث  ،كانت متزّوجة من ابن عّمها  ،تركت زوجهاو 
وبعد ذلك  ،ث عن هذا املوضوع لئتكم باملصادرأحتد   لو كان يف بايل أن  و  ،تب املختصةتفصيل يف الكُ 

اعة آل الربغاين أو املدرسة مجة وبي يخي  كان بي الش    ال ذيع را الصِّ إبّان تفاقمت يف إيران  ،القضي ة تفاقمت
مراجع  ،كت يف أكثر من مدينة يف إيرانفِ اء سُ عات ودماوحدثت نز  ،ة األصولية املوجودة آنذاكيقليدالت  
اإلحسائي وفعاًل فعلوا ذلك الش يخ ثمانية على قتل لطة العُ ضوا الس  رِّ يُ  ار القرار أن  جف وكربالء صَ الن  

عياله وكان مع  ًا على وجههِ ار  فَ  فخرج ،غتيالهُ ر اِ قر  الوايل الُعثماين  للش يِخ اإلحسائي بأن  ووصلت األخبار 
سيِّد كاظم هو الال ذي بقي من بعدِه و  ، هناكة وتويفّ ر و  فهاجر إىل املدينة املن ،ضاً مًا ومريرِ ًا هَ سن  مُ  الرجل
 وجرت أكثر من حماولة الغتيالهِ  -كّفروا السّيد كاظم-لماءالعُ  رهُ ف  كَ موجودًا و راع الصِّ بقي  أيضاً و  ،الر شيت

إىل اآلن موجود يف شارع السدرة مكان يسمى بديوان  .احلرم احلسيين ار عليه وهو خارج منا الن  قو وأطل
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ي صلِّ ة وهو يُ ر  أكثر من مَ ار عليه طلقوا الن  وأإىل هذا الديوان فكان خارج من هذا املكان  ،شيتكاظم الر  السيِّد  
أتباع املدرسة من  وهو ُيصّلي مجاعة يأيت ،مر ة يف صالة الماعةو  ،ة الصبحة يف صالمر   ،سيينيف احلرم احلُ 
اآلن ]بي أتباع املدرسة األصولية  راعفكان الصِّ  ،ويضحكون من على رأسهِ  مامتهُ فيأخذون عِ األصولية 

  اثأحدهناك و  ،السيِّد كاظم الر شيت [ وبيمراجع املدرسة األصولية املراجع األحياء ،وجودة حالياً ة املاملدرس
  .اهتاجزئي   تفاصيلها بكلِّ  رت يف ذلك الوقت ال جمال إليرادِ كثرية جَ 

صار زعيمًا بعد ذلك  ال ذياين خان الكرمد كرمي ظر أشار إليها حممّ ناك قضية ملفتة للن  هُ  ،نعم
رماين وهو من املدرسة أتباع كرمي خان الكِ  ن يف البصرة هم أتباع هذهِ ال ذية يخي  الش   ،الركنيةة يخي  للمدرسة الش  

الش يخ ة خبصوص القضي    كرمي خان الكرماين خبصوص هذههو ذكر يف كتابهِ  ،شيتم الر  ظاكالسيِّد  تالمذة 
وافق على تكفري ف الغطاء ما كان يُ علّي كاشالش يخ  ،جفرجعًا يف الن  كان مَ   ال ذيطاء اشف الغِ كَ   عليّ 

ملية شرتك يف هذه العمل يَ  ال ذي يدالوح ،يف كربالء كف روهو بقي ة املراجع يف الن جف ولكن   ،شيتظم الر  كاالسيِّد  
ومل يكن هناك خالف بينهما، شيت الر  كاظم سيِّد  بالعالقة جي دة  وكانت لهُ  ،ءا كاشف الغطعليّ الش يخ هو 

  شيخ عليّ الوإذا ب جأةً فُ و ان الكرماين كرمي خيقول   ،وتفسيقهِ  خبالِف املراجع اآلخرين ال ذين أفتوا بتكفريهِ 
ح وصر   ،سيِّد كاظم الر شيت وهاَج الن اُس بسبِب ذلكالديدًا من ًا شَ اد  يقف موقفًا سلبيًا حَ  ءاكاشف الغط

نفُسها  القضي ةُ هي هذه و  ،يدقلة االجتهاد والت  ر قضي  نكِ شيت يَ كاظم الر  سيِّد  ال اشف الغطاء بأن  ك  شيخ عليّ ال
لم ال ذي يهذا الف (!قليدالت   ضدّ  ،االجتهاد ضدّ  ،املرجعية الن ضدّ ه فُ أن  ) هباالشِّيعة وام جون عَ هيِّ يُ ال يت دائمًا 

يف النِّقاش وضع حتت مليون سؤال ة تُ ذه القضي  ه مع أن   ،األكاذيُب هي هي ،نفس هذه اللعبة ،يتكر ر دائماً 
ولكن  ،قاش فيهِ قليد ال نِ الت   ،فاصيل األخرىالت   بكلِّ  تهاءً ابتداًء من ُمصطلح االجتهاد وان ،ويف البحث
أكثر و  ،ال دليل عليها ،يلال يوجد عليها دل ؟وا هباالعملية من أين جاءُ  سائلقليد املذكورة يف الر  تفاصيل الت  

ولذلك مل تكن  ،ريعةصل هلا يف الش  ال أو  (فحةجيب الص  )وا هبا من قليد جاءُ يف مسائل الت   التفاصيل املوجودة
 ،قليدثار حول الت  ال إشكال يُ و ة مفروغ منها قضي   هذي ،قليدموضوع الت   .ميةدالعملية الق لسائيف الر   مذكورةً 

ونفس  ،لكن الت فاصيل فيها نِقاش ،عليِه أن  يعود إىل صاحب اخلربة ال ميتلك خربة ل ذيسان ان اإلألن  
ولكن  ،هذه القضي ة على أيِّ حال ليس اآلن احلديث عن ،ن هم خيتلفون يف هذه الت فاصيلاملراجع األصوليو 

وا لعرام قد جمراجعنا الكِ  ألن   ؟ذاملا ،اسالن   ثريُ وهذه القضية تُ  ،ةثار هذه القضي  ء أا كاشف الغطعليّ يخ شال
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صالة هبذا .!! (.مس وصَلةجتهد وتقليد وخ  م  ) :ين هو هذااس الدِّ روا للن  صو  و  ،ةالقضي   ين يف هذهِ الدِّ 
عىن قريب إىل صالة صالة مب ،تيالة أهل البافعي ال مبعىن صَ الة الش  أقرب ما تكون إىل صَ أن تكون  املعىن
ين قد الدِّ  ة ترى أن  ه القضي  ي تسمع هذِ اس حِ فالن   !!قليدرجع وتَ ومَ  ،سوخُ  ،ياملخالفإىل صالة و افعي الش  
هذا هو  !نرآين هو حقائق القُ الدِّ  !دم  حمَُ  ين هو آلُ الدِّ  !ين هو اإلمام املعصومالدِّ يف حي أّن  ،ب يف قلبهِ رِ ضُ 
ولكن  ،آخر يءٌ ين شَ الدِّ  ،ةافعي  الة الش  مس وال هي الص  وال هو اخلُ  ليدقو الت  ين ما هو املرجع وال هالدِّ  ،ينالدِّ 

يني ة  املرجعية  د  كاظم الرشيت هو ضِ السيِّد   فحينما يقولون بأن   ،ين هو هذاالدِّ  أن  الشِّيعة مت ل  عَ املؤس سة الدِّ
كرمي خان الكرماين   ،صيلهلا تف ةُ ص  القِ و اس عليه وثار الن   ،اسقطعًا سيثور الن   ،ليدقت الد  ضِ و االجتهاد  د  ضِ و 
كما قلت العلماء فيما بينهم   ،قهُ صدِّ رورة أُ بالض   بب ولستُ م الس  أنا أنقل لك ،بب هو هذاالس  بأّن قول يَ 
يخ الش  أوردها ال يت اية و رِّ كما يف ال  ،إليها وصلتُ  يتتيجة ال  الن  هي هذه  ،اآلخر بعضِ  بعضهم على البُ كذِّ يُ 

 نَّ أ)وهي  ةم  ئِ ردت عن األَ واية وَ لرِّ ا هذه هم يقولون أن   ،صرهِ ماء عَ لعن عُ  (احلدائق)يف كتابِه  يوسف البحراين
تتغاير  ساء إذاالنِّ  ،على أرض الواقع هو هذافعاًل  ءالمقهاء والعُ الفُ وحال  (،ساءون كتغاير النِّ اير لماء يتغالع  

تسقط فيها و  ،العتباراتة تسقط فيها االشديدساء رية النِّ غَ  ،اراتبتتسقط االعء سارية النِّ في غَ ففيما بينها 
 تكون الغريةُ  ماحينو  ،تسقط فيها أشياء كثريةوتسقط فيها األعراف، و  ،يسقط فيها األدبو  ،رعيةش  القضايا ال

واملراجع كما  اءُ لموالعُ  قهاءُ فالفُ  ،موانع هناك ال تكونو ال تكون هناك حدود  ذ  نئركاهنا حيقد انفجر بُ  سائيةُ النِّ 
 بابُ  ،اراتبتولذلك ال توجد اع ،ساءيتغايرون كما تتغاير النِّ  ينحرايخ يوسف البشَ اليذكرها ال يت اية و يف الرِّ 

وهذا  ،يكذبًة ال ومر   ،بكذِ ة هو يَ مر  ف ،األكاذيب على نوعيو  ،مفتوح ءاكاذيب بي املراجع والعلماأل
 ريد أن  شديدة ويُ حسد  وغرية ومنافسة  حالةِ  ه يفألن   هُ نفس املرجع ال يكذب ولكن   ،ءاجيري كثريًا بي العلم

خٌص شَ  إليهِ  نقلَ جُمر د أن   ،وينشرُه بي الن اس ليهعَ  مُ وخيتِ  ُكل  َشيء  يُقال عنه  قُ صدِّ يُ  هُ قمع املرجع اآلخر فإن  ي
الم كَ   فأي   ،قها باملرجع اآلخرلصِ مة يُ هتُ  أيّ و يء شَ  ريد أيّ هو يُ  ،بعينهِ  و كذبٌ موثوق وهذا ه قة من طرف  ثِ 

األخاس  يدفعيأيت شخص ف ،يقةر طهات يف بعض األحيان تقوم هبذه الوطبعًا هناك ج ،فهو يتلّقفه يقال لهُ 
 ،قونهصدِّ يُ يف هذه احلالة املراجع  ،اً ربه عن املرجع اآلخر شيئشرعية ويف نفس الوقت خيُ  اً يدفع حقوق ،للمرجع

 !دفُع األموالهو ُهم ألن  امليزان عندَ  ،موالاألهو يدفع ف ،ينهذا إنسان يف أعلى درجات الدِّ  يعتربون أن  و 
 قُ يصد  فإنّه أخرى  عن شخصية  و آخر  يب عن مرجع  اذمن أك نقلهُ ي فما ،رجٌل صاحلوهو  ،موثوق فهذا رجلٌ 
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صدر املرجع فتوًى أو  إذا ما أوحينئذ   ،اخلتم يوضع لهُ و ر ب ومُيهَ حيان يُكتَ وبعض األ ،كالُمه  ويُنشر
الن أمره فُ  ،تهداً جمُ  فالن ليس ،هُ فالن أسقطنا وكالتَ  ،فالن ليس موثوقًا عندنا :بصيغة من هذه الصيغجواباً 

طلق يُ  وأمثال ذلك، ،الر جل ي منأنا يف حرية  من أمر  ،رجل مشبوه فالن ،اط منهيتفالن يلزم االح ،ريبمُ 
طور طب والس  من الكلمات واخلُ  لاوأجي أجيالوالد توراء هذه الكلمة ست هو يعلم أن  و هذه الكلمة 

ات فون الدعاين يتلقّ ال ذين ير  املنتظميرِه وحاشيته واملعم  لدِه وأصهامن وُ  ءً اتدواحلكايات واالفرتاءات اب
 هي سو يف الدر حّت  لمية و احلوزة العِ بة لَ طَ  جمالسِ يف و مي م  جمالس املع يف رو فأمجل فاكهة تد ،هوا هبايتفك  ل

س )عة ة مضموهنا تسقيط سُ دجدي اع دعاية  دائمًا على س دونتعو  العلمية م احلوزةِ يف  والطلبةُ  ،دعايٌة جديدة
عن  ليس معقواًل أن  أحتد َث بأشياءفيسمعونين اآلن هم  ،اخلط لو ة على طستمرّ ة مُ هذه القضي  و  (،أو ص

نُه بيِّ ويعلمون أن  ما أُ  ،هم يسمعونيناآلن  ،قئاقحهي  هذهِ  ،يعي احلوزويها إىل الواقع الشِّ عامل املريخ وأنسبُ 
  .عينه وبراح بنفسهِ هو احلق  الص  

شيت كاظم الر  السيِّد   ،شيتم الر  اظِ كَ سيِّد  لوالد ا على أت حّت  نوال وجر  على هذا املت األمور واستمر  
كان خارجًا من الص حِن   ،وبعد ذلك قتلوهال اولة لالغتيإىل أكثر من حمُ هذا ض ر  عت وقد ،أمحدالسيِّد ولدُه 

م كاظسيِّد  للهناك كتاب فا هّتدو  هذه املطالب ميكنكم أن  و  ،ينبعَد صالة العشاء-رعلى ما أتذكّ -الش ريف
وهناك كتاب على ما  ،عليه لعوااطّ  كملكنّ  ،فيه كالم    ُكلِّ   والقبأنا ال أقول ا (،ينريِّ دليل املتح) :هنشيت عنواالر  

 (،ةي  يخالش  ) ل الطالقايند حسن آحممّ سيِّد للوموجودة دراسة  (،بيلداية الطاهِ ) :أتذكر لكرمي خان الكرماين
ث عن أحتد   يف بايل مل يكن ،موجودة مصادر أخرىأيضا وهناك  ،عليها هُ نفسَ  أتعبَ  ،اً ة مجيلة جد  اسدر وهي 

بعد صالة العشاءين خرج  يتشم الر  ظاكسيِّد  الأمحد ابن السيِّد ف ،ح املوضوعتِ تيجة فُ هذا املوضوع ولكن بالن  
هلم بيتاً  طقة ألن  نخرج إىل هذه امل ،بشارع السدرةاآلن ما يسمى إىل  ، منطقة السدرةمن احلرم احُلسيين إىل

قطعاً و  ،قتلوهف جاءوا الجة من الرّ جمموع ،عائلة معروفة من عوائل كربالءوالذين قتلوه هم  ،قتلوه هناف فيها،
عن  ،راكضوا يبحثون عن طفل  صغري لهُ تبعدها و  ،الفقهاء وهناك ،املرجعية وهناك ،رعيةالش  هناك وراء هؤالء 
 هُ قتلوا ولدَ  ،رون يف قتل املريزا اإلخبارية إذا تتذكّ نفس القضي  و  !!تالحظون الرائم كيف تكون ،أحد أوالده

كان ذلك  ُكلِّ   ،عوا العائلةتب  ئلته وتاغري بعد ذلك مع عالص   وفر   ،وهحبغري كي يذالكبري وذهبوا يبحثون عن الص  
كان أحد أتباع و  ،سيِّد قاسمالسيِّد كاظم أخذوا يبحثون عن الابن  أمحدسيِّد الفلما قتلوا  ،جعيةر بأوامر امل
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أخذ هذا ف ،ةإىل هذه القضي   التفتَ قد ح د فليِّ شيخ حممّ الوهو  ،شيتم الر  كاظسيِّد  الأحد اتباع  ،أمحدسيِّد ال
إىل ورجعت األوضاع  إىل أن  هدأت األمور وبقي متفيًا ملد ة   ،يشعروا من دون أن   ه يف مكان  الولد وأخفا

  هم حاولوا قتلَ قاسسيِّد الحّت  و  ،أبيه بعد ذلك بعد أن  َكرُب جلس مكانَ و  ،قاسمسيِّد الخيرج  ميكن أن   حالة  
عوه إىل بِ تَ  ُث   فر  إىل بغدادة هجموا على بيتِه وعلى عائلتِه فمر  يف و  ،ةوهجموا على داره أكثر من مر   كذلك،

  .يف األستانة ييّ  إىل األستانة واحتمى بالعثمانفرّ  ،إىل اسطنبول فرّ لكّنه و  ،بغداد

يني ةواقع  هذا هو سيطول  مي وإال  إلجراموي واالد   ح امللفّ  أفتريد أن  أُ  أنا هنا الو  ،املؤس سة الدِّ
 ئتُ يت لَِ و كان يف ني  ل ،ثريةكأخرى   وهناك قضايا ،ةث عن هذه القضي  أحتد  أن  يت أبداً ي  ما كان يف نِ  ،ثيداحل

ذه وه ،دون مصدر يئًا منذكر شين ال أفإن   ،لككم على ذَ دتُ و  ين عَ ألن   ،باملصادر وقرأُت لكم من الكتب
  .عنها ثُ أحتد   ال يتة خت للفرت أر  ال يت موجودة يف كتب التأريخ و يف مصادرها  تةت مثب  اماملعلو 

طاء كاشف الغِ   يخ عليّ شَ ال بأن   :يقول كرمي خان الكرماين  ،قص ة كرمي خان الكرماين ما أكملتُ 
أتعلمون أن  آل  ،ت استمر  يتفاصيل ال  ت  ال إىل هذهِ  ر  الب جَ وهذا االنق ،شيتم الر  ظاكسيِّد  العلى  لبقأن

 اآلن ال يسّمون بآل الر شيت طق أخرى من العراقامنجف أو يف بقاياهم يف كربالء أو يف الن   الر شيت اليوم
 سيِّداللكم ماذا كتب  وقرأتُ  ،اإلخباري ين أوالد املريزااحلال يف آل مجال الدِّ  هم خوفاً كما مر  سَ وا اِ ري  غَ ألهّنم 

 :صدر بعنوان الكتاب ،نوان الكتاب عُ ري  غَ  هُ أن  حّت   ،وهو من أحفادِه يف ُمقدِّمة كتابهِ  يندِّ وف مجال الرؤ 
ل د  بَ  هُ لكن   (،َكَشف الِقناع عن عورة اإلمجاع) :األصلي هو ناو العن بينما (،عا ة اإلمججي  ناع عن حُ ف القِ شَ كَ )

انتقل إىل إيران  ثّ  ،جفن  كان يعيش يف الالسيِّد رؤوف مجال الدين  ف ،وليةان خوفًا من املدرسة األصو نالع
 ،ةستمر  زالت الرمية مُ  ال وأنّه ،ف مستمرو اخلأّن  ينيع ،يف مدينة يزد نفِ ن ه دُ فإعلمي  حدّ وعلى  ،هناك وتويفّ 

يف مناطق و يف الن جف و ء منهم عوائل يف كربال ،شديالر  اق آل اآلن اسهم يف العر و شيت سهم آل الر  وا ابدل  ف
يني ة ليس آل الر شيت خوفًا من سطوةِ و  شديل الر  آجعلوا لقَبهم  ،أخرى حبسب ما أعرف من و  ،املؤسِّسة الدِّ

شيخ علّي كاشف الغطاء الإن  ال ذي حدا ب :يقول ،أعود إىل كالم كرمي خان الكرماين !املراجع الكرام سطوةِ 
 عتقَ وَ قد هذه احلقائق فلكم  هوأنا حي أنقل ،هدتهِ ل هو على عُ حبسب ما ينق ،أن ينقلب هذا االنقالب
ليس ألينِّ ال  ،فر طال أقدح يف ذلك الو رف طال أذّم هذا ال ،سيِّد كاظم الر شيتاللكن ين ال أُدافع هنا عن 

 ال ذيفقط أعرض ما هنا  أنا ،هلذه القضية أً مهيّ الربنامج ليس ولكّن  ،أعرف من هو ال ُمِحّق ومن هو ال ُمبِطل
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يني ة  ن  تعرفوا أحّت   ،جرى ف ر كَ و ،ءالمعُ ل فيها التِ قُ و  ،حأُزِهقت فيها األروا و  ،ءاكت فيها الدمفِ سُ املؤس سة الدِّ
 ،اهرس الظ  ملقد  ا الوجهوهذا  ،اهرالظ   لغييبّ ا هذا الوجهو  ،سة بشرية عاديةمؤس  فهي  ،بعضهم بعضاً املراجع 

 يلوك والسالطعوائل امل ،مثل امللوك ،ها زعامة دينيةة قضية زعامة لكن  القضي  ف ،لالستهالك احملليشيء  هذا
 ،مجيلة حسنةصورة ورة اخلارجية لكن الص   ؟!لائماذا جيري بي أفراد العو  ،صورري يف القواألُمراء ماذا جي

يني ة هو هذا ال ذي جيري يف كواليس املؤس سةِ و  وال ! !يقال الفساد األخأنا ما فتحت ملفّ  ،وأسوأ من هذا الدِّ
ريد أن  أدُخل يف أسرار البيوت ال أُ  !!وما امتىّن أن  أفتح هذا امللف وين إليه إذا اضطرّ إال   حقيقةً  فتحهُ  أريد أن  أُ 
آتيكم  ،ثائقو أنا ال أتكّلم من دون  ،هذا وآتيكم بالوثائقأقول و  ،اتيواملسم   ءااس واألسيل الن  صافتو 

 يت أن  ي  وما يف نِ  ،فتح هذا املوضوع إطالقًا أأن   ريدلو أردت وأنا ال أُ  ،لن أتكل م إال  بالوثائق ،بالوثائق أيضاً 
أنا  ،اتمللفّ ا أفتح هذهوين إىل ذلك سإذا اضطرّ  ؟ماذا أصنع ،وين إىل ذلكإال  إذا اضطرّ  ،أفتح هذا املوضوع

الواقع و  ،احلالةو  ،ى لكم الصورةمن خالل هذه األمثلة تتجل  و إىل أمثلة و شري إىل شواهد أُ  ريد أن  أُ  هنا فقط
يني ةجيري يف كواليس ويف دهاليز  ال ذي بب الس   بأن   :لة كرمي خان الكرماين يقو ص  عود إىل قِ أ ،املؤس سة الدِّ
شخصاً  شيت أن  م الر  ظاكسيِّد  المع َداء إىل هذا الصِّراع وإىل هذا العَ  ف الغطاءشيخ علّي كاشالدفع  ال ذي

ته وكتب يف وصيّ  ،بالءيف كر  مهمّ  بيتو بيت كبري أنّه دو بيشيت كان عنده بيت و لر  ا كاظمسيِّد  المن أتباع 
شيت م الر  كاظسيِّد  الجل و وفعاًل مات الر   ،شيتكاظم الر  سيِّد  الهو  هذا البيت أن  ال ذي يتوىل  أمرَ  بعد وفاته

سيِّد  الن مِ  رب فطلباخلَ  هُ بلغَ  زياراتِه إىل كربالء ىحدء يف إا كاشف الغطشيخ عليّ ال ، أمر هذا البيتتوىّل 
وهذا  ،هو الوصيّ  ألمر البيت و هو املتويّل أنّه باعتبار  هُ اعَ كاظم بَ السيِّد  ف ،هذا البيت هُ بيعَ يَ  أن   كاظم الر شيت

على  فقاواتّ  ،كاشف الغطاء  يخ عليّ شَ الفباع البيت على  ،ُقّصرعنده  ،يتامى ات كان عندهم ال ذيالرجل 
أنا لن  :قال لهُ  ؟لسيِّد كاظم الر شيتلماذا قال  كاشف الغطاء  عليّ يخ شالَلم ا صار وقت الد فع و  ،وقت  للد فع

ولكّن  ،يف مقابل البيت قاحلقو  ة فاجعل هذهِ إذا ما جاءتك حقوق شرعيّ  ،دفع مااًل يف مقابل هذا البيتأ
لو  :وثانياً  ،ستأتيين حقوقأنّه ما عندي ضمان شرعّية، و حقوق  أواًل أنا ال تأتيين :قالو  ،عتذرم اظاكالسيِّد  

أصرف احلقوق  وقة هلذه احلقهناك مصارف خاص   ،ةهلا مصارفها اخلاص   ،صارفهلا مَ  فإن  جائتين حقوق 
كاشف الغطاء وبعد ذلك   شيخ عليّ الفغضب  ،حبسب رواية كرمي خان الكرماين ،منفع الث   تدد أن  الب  ف ،فيها

 ًا منفاستخرج بعض ،شيتم الر  ظاكسيِّد  التب يبحث يف كُ  أخذجف ا رجع إىل الن  م  ولَ  ،جفرجع إىل الن  
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 بأيِّ  ههُ وجِّ تُ  أن جزءاً من كالمي تستطيعمُيكن اآلن أن  تقتطع  ،والعبارات مُيكن أن  ُتوّجه بأيِّ جهة ،العبارات
 ،أكثر يف الوسط احلوزوي هل  ستساً ومُ د  ٌل جِ هِ هذا األمر سَ  والعباراتمسألة التالعب باأللفاظ  هذي ،هةجِ 
صادرات دالت واملغالطات واملام اجملنتعل   ،م علم الكالمنتعل   ،م املنطقنتعل   ،ةوياحلوز  راسةِ م يف الدِّ نا نتعل  ألن  

 جهة   أيِّ ب ب باأللفاظ وعلى توجيه الكالمعلبة احلوزة عندهم املقدرة على التالاألذكياء من طَ و  ،وأمثال ذلك
هذا األمر شائع  ،هميلِّلون بكيفِ و هم بكيفِ ُيرِّمون )أي املعّممي(   "ُلم امنه"اس أن  شاع بي الن  حّت   ،ريدونيُ 

أنا  ،راسة احلوزويةيف الدِّ و أصاًل الفن ال ذي نتعل مُه هذا هو  ،وهذا على مستوى األلفاظ واألقوال ،سابي الن  
كاظم السيِّد  تب شيخ علّي كاشف الغطاء إىل كُ العلى أيِّ حال فرجع  ،ريد اخلوض يف هذه القضي ةاآلن ال أُ 

البعض يستبعد هذه  ،شيتم الر  ظاكالسيِّد  اس على ار الن  ثَ وأَ  ،وبدأ يستخرج عبارات من هنا ومن ُهناك شيتالر  
فس ال حتول فيما بينها ة الن  دناء لكن   ،ريةثكانت عنده أموال ك  ّي كاشف الغطاءلالقضي ة من أن  الش يخ ع

م  ،شيء آخر أي والالكثرية  ال األموال ،ذا البيتهوبي  ق  دِّ صوال أُ  ،شيخ علّي كاشف الغطاءالأنا ال أهت 
كل  هذا   ،ب يف الكتبُكتِ   ال ذيأنقل لكم ما  ينلكن   ،جرى ال ذيما أدري  وال ،كالم كرمي خان الكرماين

 ذه املعلومات وأن  هب ميكنين أن آتيكم ،اءملعتب مراجع و هذا ُمثب ت يف كُ  ،تب العلماءالكالم ثُ بِّت يف كُ 
ين احلديث إىل وجير  ث عن هذا املوضوع سأحتد   ينأن  بماً الِ عَ  نتُ لو كُ قبل قليل  كما قلتُ   ،أعرضها بي أيديكم

ن أن  يكون كالم كرمي خان الكرماين مُيكِ  لذلك أنا ال أدري ،املعلومات ر هذهِ هذه الهة لئتكم مبصاد
ال أدري  ،قها العلماء بعضهم للبعض اآلخرلفِّ يُ صحيحًا وميكن أن  يكون من األكاذيب والتلفيقات ال يت 

لّي كاشف شيخ عالوأتباع  !رآناً قُ  ان الكرماين يعتربون كالمهُ رمي خقطعاً أتباع ك ،ويع احلوزوي والو احلوز اقالو 
ة قاحلقيو  ،من أتباع احلقيقةأنا  ،اوال من أتباع هذ ولكن ين ال من أتباع هذا !ناً الغطاء يعتربون كالمُه فُرقا

هذه هي احلقيقة ال يت تلم سُتها  ،بعضهم على البعض اآلخر العلماء يكذب أن  هي  على أرض الواقع املوجودة
ات ماذا نيوالست ناتيا يعيشون يف اخلمسو ناكن  ال ذيمنهم أهل الكاظمية الكبار  ،إىل يومنا هذاو عرب التأريخ 

حدثت يف ال يت نسون االغتياالت ال يَ الناس  ؟يف الكاظمية لصيةاملرجعية اخلاو  ،د اخلالصيشيخ حممّ الفعل 
الصِّراع  ،أقول لشباب الكاظمية فليسألوا الكبار ،سلب األموالو  ،ضر عهتك األو  ،تطافاتاالخ ،ظميةالكا

على مستوى اهليئات مائي و للععلى املستوى ا ،على أكثر من مستوى املوجود بي الكاظمية وبي الن جف
منطقة من املناطق  هناك هل ،الشِّيعي ةًا وكم فيها من األحياء واملناطق د  بغداد كبرية جِ  ،واملواكب أنا أقول
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وإال   ،ةيعبة إىل املرجا منتسألهن   ؟ملاذا ،ظميةفقط الكا ؟جف أو كربالءيف بغداد عندها مشكلة مع الن  الشِّيعي ة 
 من املناطق املسيحية يف بغداد عندها ،من املناطق الُسنَية ،الشِّيعي ةمنطقة من املناطق  أيّ  ،اً د  كبرية جِ   بغداد

الكبار الشيوخ يف كما قلت قبل قليل   ،رتبطة بالو املرجعيا مُ ة ألهن  يمفقط الكاظ ،مثالً  فجلن  ا مشكلة مع
وهو جزء من هذا الّو  ،يف اخلمسينات والستينات صيةلرجعية اخلاالكاظمية يتذكرون فتنة اخلالصية وامل

عاصرمت مرجعية  أنُتم ال ذينو  ،آنذاك كانت يف الكاظميةال يت  رهاب واخلوف واإل وحالة اإلرعاب ،الشِّيعي
بي و  اآلن ألحياءا األربعة فس املراجعكان بي نَ   ال ذيراع اهلائل الصِّ  ،سعيناتدر يف التِّ د الص  حممّ السيِّد 
سيِّد البي  ،آل احلكيمبي السيِّد حمم د الص در و  الصِّراعو  ،اً د  راعًا هائاًل جِ أمل يكن صِ  ،درلص  اد حممّ السيِّد 

 تسجيالت األوديو والفيديو ،يف التسجيالتوالكالم موجود  ،يد احلكيمد سعحمم  سيِّد الدر وبي د الص  حممّ 
 ها ألن  ل  وهو ال ينقل احلقائق بكُ  ،ري ومنها وما هو موجود ومتوفّ قما ب ،درد الص  حممّ السيِّد قابالت يف مُ 

فاصيل  من الت  ريوالكثهناك تفاصيل مل يتحد ث عنها السيِّد حمم د الص در  ،م عن جانب من األمورتكلّ السيِّد 
ل ما ُسّي بانتفاضة النِّعِ  ،د باقر احلكيمحمم  السيِّد در و د الص  حمم  السيِّد  بي كان  ال ذيراع الصِّ و  ،سايعرفها الن  

 ما كتبهُ  أقرأوا ،ت يف الكتبثب  مُ و وهذا كالم موجود  وهاوانتفاضة القنادر كما سّ  وانتفاضة النِّعل الث انية ،األوىل
 ،وباملداركتب موجودة وبالوثائق وبالصور كُ هناك   ،ُفالنو  ،ُفالنو  ،ُمتار األسديو  ،عليّ الش يخ فائق 

مع  نجيب  القُ  الدين صدرالسيِّد ايل اُلمعة احل إمامشرف عليها نفس كان يُ ال يت  غ بلِّ مُ  شكلة جريدة المُ و 
وله ع يف العراق س األعلى ووزِّ لصدر من اجمل ال ذيو اس الفتنة بكر   ي يف وقتهِ سِّ  ال ذياس ر  الكُ و  ،الص دريي

آل فالن آل  ،درآل الص  و عات آل احلكيم ار وهذه الصِّ  ،درد الص  حمم  سيِّد لا ع معرا الص   ،تفاصيل معروفة
سحلوه يف الشوارع  ،قتلوه وسحلوه ،يعةتلة الفظاخلوئي تلك القَ يد جمسيِّد الت إىل مقتل أد   ،آل اخلوئي فالن

ل إليهم يد اخلوئي كان يتوس  جمَ السيِّد  بأن   نو قولال ذين حضروا الواقعة يُ ق ِسُمون وينقلون الت فاصيل ي ،وهو حيّ 
 ؟هذا أين جرى ،قتلوينل هبم اكان يتوس    ،وهو حيّ  مُيثِّلون جبسدهِ و  ،اً تقطيع ولكن  ُهم كانوا يُقطِّعونهُ  قتلويناأن 

يف  هذا أمل جيرِ  ؟ةن  س  عند ال ؟عند األكراد ؟ياملسيحي جرى عند ؟يمانيةليف السُ  !؟جرى يف املوصلهل 
السيِّد هم أتباع  ؟ن قتلوهال ذيمن  ،ةا ابن زعيم احلوزة العلميّ ذأليس ه ،أمري املؤمني يف حضرةِ  ؟وأين !!جفالن  

ماء الدِّ و  يعيث يف الوسط الشِّ دَ حَ  ال ذياع ر اآلن هذا الصِّ  ،فى على أحدة معروفة وال تَ والقضي  در د الص  حممّ 
س أمل تؤسِّ  ؟سهازاب من أس  هذه األح ،الشِّيعي ةاب بي األحز  ،يعييعي الشِّ كت من االحرتاب الشِّ فِ سُ ال يت 
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 ال ذيمن  ،ياسيةيارات السِّ والت  اهات اخلطوط واالّتِّ  ،اآلن األحزاب الشِّيعي ة املوجودة ؟يف بيوت املراجع
 ،مراجع أو يقودها أوالد أو أحفاد ،عاجالء مر كريق و طأو عن  ،رباشِ ا مراجع بشكل مُ م  إِ  ؟شرف عليهايُ 

ولكن أبوه  مرشدوين إىل حزب واحد من هذه األحزاب يقوده معم  ا ،على يدهم فكتسُ ال يت ماء الدِّ وهذه 
ح أنا ال ا مب  رَ  ،على واحد ينو دلّ  ،بارشدوين إىل حزب من هذه األحز ا ،أو أبوه موظ ف أو أبوه تاجر ،فال 
 ،ةعي  يالشِّ  ءافكت الدماتلت فيما بينها وسقَ ت َ ال يت اآلن و الشِّيعي ة ين على حزب من األحزاب و لّ د ،أعرف

قال يف كان يُ   ال ذيهذا  ،ةاألجساد شيعيّ فقط عليها أرقام وهم يعلمون أن  هذه  ومقربة كبرية يف كربالء
ة هذه جثث شيعي   ،جمهولة اهلوية تليس ،غدورة ومقتولة جمهولة اهلويةثث مَ جُ هناك  هُ أن  اإلعالم بوسائل 

امات أكثر لئال حتدث صدامات واحتد وا عن أسائهانعليُ ن  ريدون أوا يُ هم ما كانلكن   ،ة اهلويةلو جمه توليس
جثث جمهولة هذه ويقولون خذوهنا بشكل سريع فكانوا يأ ،أقرباء هؤالء الن اسو ر سَ وأُ  لئوعوا بي عشائر

ا ُجثث شيعي ة كربالء ويعطون هلذه الثث أرقاميدفنوهنا يف   ،اهلوية الكثريين ال ذين  هذه جثث أوالد ،مع أهن 
 جاءت ميليشات أو جمموعات ،يتمن الب فواطِ أوالدنا اختُ  بأن  و  ،أوالدنا خرجوا ومل يرجعوا يقولون بأن  

قود ي ال ذيمن  ؟ةي  الشِّيعأليس هي األحزاب  ؟اذقام هب ال ذيمن  ،لأوالد تلكم العوائ ،م وما رجعواوأخذهت
يقوده رجل الشِّيعي ة حزب من األحزاب عن  ثاالً عطوين مِ ا ؟ي ةنيالدِّ املؤس سة أليس هي  ؟الشِّيعةهذه األحزاب 

فاحلقيقة  ،اً واحد عطوين مثاالً اب ااط أو قصّ صنع أو خيّ كما قلت أبوه فالح أو عامل يف مم ولكن  عم  مُ  دين
يني ةهي أّن  أريخ وا تأُ اقر  ،ا من داخل بيوت املراجعهتُ والدَ وكانت  ،هذه األحزاب خرجت من واقع املؤس سة الدِّ
 تنشأهكذا املراجع و هم أوالد مات ال ذين أس سوا األحزاب وال ُمنظ   ؟من ال ذي أس س األحزاب ،األحزاب

احلكيم السيِّد بيت  يف ،أوالد املراجعو  ،مراجع ؟من ال ذي أس سهُ  وا تأريخ حزب الدعوةاقرأُ  ،األحزاب ُكل
وبعد ذلك خرجت  ،السيِّد حمم د الشِّريازي ُأسِّسيف بيت  ؟ينظمة العمل اإلسالمس مُ أس   ال ذيمن  ،سسِّ أُ 

يني ةخرج من هذه  ؟هذا من أين خرجُكلِّ    ،مات واألحزاب األخرىاملنظ   ،التفريعات اآلن  ،املؤس سة الدِّ
 ؟جونأنتم مبن   !؟أليس هو هذا الواقع ،من أوالد املراجع وأحفاد املراجعو  يوت املراجعمن داخل بهم القادة 

اً ريد منكم شيئأنا ال أُ  ؟الواقعأليس هو هذا  ؟ال تشعرونأ ؟ئياكالكو  ؟ئيو اهلري  ؟ا تستعملونذما ؟روند  مُ 
فيكون هذا  ءالمالعُ  يسب   ،عينِّ أو عن غريي ،ملاذا حي يُقال لكم فالن ،سعوا احلقائققول ا أريد أن  ين أُ لكن  
أم  ؟يقتلون بعضهم بعضاً  ال ذيأم هم  ؟لماءالعُ  أسب   ال ذيأنا  ؟اجزاً فيما بينكم وبي الوصول إىل احلقائقحَ 
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! ؟ما لكم ال َتشعرون ،كممماأ قهذه األرقام واحلقائ ؟هذا الواقع أليس هو ؟رون بعضهم بعضاً كفِّ يُ  ال ذيهم 
حلقائق واضحة ذه اه !؟! ما لكم ال هتتدون؟زونيِّ م ال متُ ! ما لك؟ما لكم ال تنتبهون! ؟ما لكم ال تفقهون

صادر أخرى كنت ين جئت بكتب ومألن  صل احلديث إىل هنا يَ  ما كان يف بايل أن   قيقةُ احل ،نةوصرية وبيِّ 
 .يثحلدسأكمل او  (عقائد اإلمامية) ر يف كتابهِ د رضا املظف  حمم  الش يخ ا ذكره م  ث عَ يدكمل احلأُ  ريد أن  أُ 

 .ولكن نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد ذلك

لمغاين ولًة قاهلا الش  نه قَ بُت أن أنقل إليكم مِ بَ ح  يخ الطوسي أَ بي يدي للش   (الغيبةِ )هذا هو كتاُب 
زماننا  نُه إمامُ عَ لَ  ال ذيلمغاين أبو جعفر حمّمد ابن علّي الش   ،غرىالص   صر الغيبةِ وهو الفقيُه األكرُب يف عَ 

ائب يف زمن الن  سالة العملية األعلم حبيث كانت الرّ  قيهُ كرب والفَ هذا هو املرجع األ ،عليه وسالمهُ  اللِ  لواتُ صَ 
التكليف  كتابُ و  ،هذا لمغاينمحّمد ابن علّي الش  كليف ملعمل هبا هو كتاب الت  تَ الشِّيعة كانت ال يت  و اخلاص 
وارتداد  فرِ من اإلمام بكُ  وقيعُ ر الت  دَ صَ  بعد أن  حّت  عمل هبا ت الشِّيعةُ كانت ال يت   العمليةُ  سالةُ هو الرّ 

الش يخ يرويها الرِّواية  ،سي ابن روحولذلك حي سألوا احلُ  ،ذا الكتابهب لونميع الشِّيعةُ بقي  ،لمغاينالش  
سي  أبا القاسم احلُ ينيع-الشَّيخل ئِ س  -شركة األعلمي للمطبوعات ،من كتاب الغيبة ،247الطوسي صفحة 

 أبو جعفر ابنُ  هو ، الش لمغايند ابن عليّ ابن ايب العزاقر هو نفسه حممّ -راقِ زَ بي العَ أَ  ب ابنِ ت  ك    نْ عَ -ابن روح
 مّ ما ذ  دَ عْ ب َ  َعْن ك ت ب ابِن أَبي الَعَزاِقر-ل احلسي ابن روحئِ سُ فَ  ،الش لمغاين هو هو علي حمم د ابن أيب العزاقر

ليس -؟ءََل ا مِ نهَ وتنا مِ ي  ب   وَ  بهت  ك  ل بِ مَ عْ ن َ  يفَ كَ فَ  ه  يل لَ قِ فَ  ،َلمالسَّ  يهِ لَ ام عَ مَ ل الِ بَ ن قِ ة مِ نَ عْ اللَّ  يهِ ت فِ جَ رَ خَ وَ 
اً  تب كثريةكُ   لمغاين لهُ الش   ،كتاب التكليف باملناسبةفقط   إذا يرجع  ،هم الكتب يف عصرهوكانت من أ جد 
لسلة مهمة ووفرية د سِ سيجِ  اشيجالن   لالمغاين يف رجخرج ترمجة الش  تجاشي ويساجع منكم إىل رجال الن  ال ُمر 

األعلم إذا  و  يه األكربقفكان هو ال-؟ِبك ت به َوب  ي وتَنا ِمنَها ِمََلء َفَكيَف نَ ْعَمل  -لمغاينتب الش  وكثرية من كُ 
د مَّ حَ و م  ب  ه أالَ ا قَ ا مَ يهَ فِ  ول  ق  أَ -لاحلسي ابن روح يقو -ايهَ ول فِ ق  أَ  :القَ ف َ -كانت هذه التسميات صحيحة

ال ض  فَ  بنو-الضَّ ي فَ نِ بَ  ك ت بوَقد س ِئَل عن  -يعين اإلمام العسكريّ -َعَليِهما اهللِ  َصَلوات   ّي لِ عَ  ابن   ن  سَ الحَ 
 ،ةبنو فض ال عائلة علميّ  ،عائلة علمية كبريةوهم  ،دم  حمَُ  ن احنرفوا عن آلِ ال ذيبار الكِ  ءالممن العُ هؤالء أيضًا 

م هِ بِ ت  ك  بِ  ل  مَ عْ ن َ  يفَ كَ   :الواقَ الء ف َ ؤ  ن هَ عَ  ريّ كَ سْ العَ  ام  مَ ل الِ ئِ ا س  مَّ لَ ف َ -دم  ة احنرفوا عن آل حمَُ عائلة مرجعيّ و 
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وَذر وا ما -ا خذوا هبارووها عن  ال يت الرِّوايات -واوَ ما رَ وا بِ ذ  خ   :ليهاهلل عَ  وات  لَ ال صَ قَ ف َ  ؟ءََل ا مِ نهَ ا مِ نَ وت َ ي  ب   وَ 
 تبأقول كذلك عن كُ أيضًا أنا و سي ابن روح يقول فاحلُ  ،اِلدار ضربوا بِه عرضَ فاوكالمهم  همأراؤ أم ا -رَأوا
امليزان هو الرجوع إىل أهل إذ أّن  ،بهال تعملوا و  ا ما يراه هو فاتركوهة وأم  م  ئِ ى عن األَ وَ خذوا مبا رَ  ،اينغملالش  

 لهُ  يمةَ ال قِ فهو أم ا كالمُه  ،هبافنأخُذ روايات أهل البيت هي  هذِه الرِّوايات ون أن  مئننا مطما أن  فب ،البيت
هذا هو الذوق ال ذي و  ،أهل البيت ان هو حديثُ يز امل ،له ال قيمةَ  ؟من هوفاية اهلداله يف زمان قَ  وإن  حّت  

 زان حديثُ امليوهو أّن هذا الذ وق  هوأليس على طول احلديث  ؟أو غري ذلك أليس هو هذا ،أتكل ُم بِه أنا
  .ن ورحسي ابالم احلُ ة عليه الس  ج  ائب اخلاص لإلمام احلُ الن  هذا هو كالم و  ،أهل البيت

يخ الش   ،248فحة يف ص ؟لا يقو لمغاين ماذالش   ،اينمغلتعرفوا أُهية الش  حّت  أنا ذكرت هذا الكالم 
صراع لا ،يابة اخلاصةى النِّ راع علصِ ال ،راع على املرجعيةث عن الصِّ لمة وهو يتحد  الكَ  ينقل عنه هذهِ الطوسي 
يني ةائاسة الرِّ راع على صِ ال ،ئاسةرِّ البالنتيجة  ،امةععلى الز   ا على هذَ  ش  ارَ هتنلقد ك نَّا -يقول ؟اذا يقولم ،لدِّ

في ف ،انيةدوج لسة  جقول يف اين يلمغهو الش   ،اً جد  وصف دقيق -فيَ على الجِ  َلب  الكِ  تهارش  المر كما تَ 
ئاسة رِّ على ال ،ةيعملرجعلى ا ،ئاسةالرِّ  ىعل-نتهاَرش  على هَذا المرلقد ك نَّا -بعض األحيان الوجدان ينطق

يني ة  نتهاَرش  نَّا لقد ك  -يةنيو ع دها مناففي ودةهي ظاهرها دينية ولكن املنافع املوج ،والدنيوية يف نفس الوقتالدِّ
قف ن ت حباجة أن  كان  إن  و افية كأعتقد هذه الكلمة  -على الِجَيف َلب  الكِ  تهارش  على هَذا المر كما تَ 

ميكن أن   كتماء ُسفد ومن من حوادث ما مرّ و  ،راع  من صِ  ما مر   نولك ،هد نأيت بشواعليها طوياًل وأن  
قاً ا وصفًا دقيلن جند هلف ،راجعمكت فيها دماء علماء ودماء فِ سُ ال يت ور على األقل الص   ،يشرح هذا الوضع

 ي تتهارشالكالب ح إن  ف ،ليالً ق اً فوصماء الدِّ  لسفكِ  سبةِ وإن كان هذا الوصف بالنِّ  ، هذا الوصفوقريباً إال  
ش  على نتهارَ د ك نَّا لق) :اً ة جد  كلمة خطري وهذه يف الواقع   ،بعضها بعضاً  ا جيرحُ وإَّن   ،ال يقتل بعضها بعضاً 

 (!!َلب على الِجَيفالكِ  تهارش  هَذا المر كما تَ 

سعفين الوقت يف احللقة املاضية ومل يُ  هُ دأتبَ  ال ذييث م أكثر من ذلك وأعود إىل احلدأتكل   ريد أن  ال أُ 
 (،ءاتتاستفاليف أجوبة ا جاةراط الن  صِ ) :ورًا يف كتابكذ من سؤال  جاء م وكانت البدايةُ  ،همتِّ أُ و  هلَ مِ ك أُ ن  أل

 ،454يف صفحة  ،ل املريزا جواد التربيزياحلر  ا وبذيله لتلميذه املرجع ،ئيو اخلالسيِّد اءات تاين الستفالزء الث  
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شارع  ،ةسقم املقد   ،ءاملطبعة وفا ،الطبعة األوىل :أشري إىل الطبعةفأنا لطبعات متلفة ا ألن  و  ،1554سؤال ال
رأيكم  امين حسب رأيكم و في أصول الدِّ  ما هو أفضل كتاب  -اخلوئيسيِّد ه للجِ وُ  ال ذيالسؤال  ،معلِّ مُ 

-وهو أيضًا جواب املريزا جواد التربيزي ئيو اخلالسيِّد الواب من -؟ريخ المظفَّ بكتاب عقائد المامية للشَّ 
 :قلت ؟أنا تعليقيت ماذا كانت-ستفاد منهال بأس بأن ي   كتاب  الشَّيِخ الم ظفَّر كتاٌب نفيٌس في موضوعه

شاهد هو ا جهة التنفيس فهي راجعة للمُ أم   (!نفيس وليس بكتاب نفيساملظفر كتاب تَ الش يخ كتاب )
ُكل ) نلو تقب أو التقبلون  ،ةعقائد األمويّ  هُ إن   ةهذا الكتاب يف نظري ما هو بعقائد اإلماميّ  وقُلتُ  !دهايدِّ 

ما  في أقوليبكأيضاً أنا  ،(فيتيُ  بكيفه) اخلوئيالسيِّد و  ،يكتب (بكيفه)املظفر الش يخ مثل ما  ،(واحد بكيفه
 .أقول

مركز التوزيع مكتبة كرّار  بي يدي يتالطبعة ال   ر وهذهيخ حمّمد رضا املظف  يف كتاب عقائد اإلمامية للش  
 ،79 ،78جاء يف صفحة  ال ذيعيد قراءة كالمه ال أُ  ،سوق احلويش ،جف األشرفالن   ،العراق ،الّسعدي

فوز ة بالغلبة والمي  عليه كان يدعو ليوش بين أُ  وسالمهُ  اللِ  جاد صلواتُ اإلمام الس   الصة الكالم أن  خُ  ،80
 إىل الوحدةِ  عوةِ  الد  يف عقيدتنا) :رحمّمد رضا املظف  الش يخ عه لنا ضَ ذلك حتت عنوان وَ  ُكلّ   ،صروالن  

هو بيت لاملوجود يف حديث أهل ا ،بيتليف حديث أهل ا لهُ  أساسًا هذا العنوان ال وجودَ  (.الميةاإلس
يف أدعيتهم و حنن نقرأ يف زياراهتم  ،الوحدة اإلسالمية عقيدةِ  سهُ ا حنُن ما قرأنا عنوانًا عند أهل البيت ،الرباءة

يتعارض  تفصيل عقيدة الرباءةو  ،رباءة هلا تفصيل كثريال وعقيدةُ  ،الرباءة ثهم نقرأ عقيدةَ يف أحاديو يف رواياهتم و 
عقيدتنا وانه عنس لنا أساسًا ر أس  د رضا املظف  حمم  الش يخ ف ،جود هنائة مع هذا الكالم املو ئة يف املمبط بالض  

هذا الكتاب كتابًا نفيساً  يعد   ئيو اخلالسيِّد و  !بيتلبدأ يفرتي على أهل ا إىل الوحدة اإلسالمية ُث   يف الدعوةِ 
جاد  اإلمام الس   أن  ب يقول ؟ريخ املظف  ش  لفماذا يقول ا ،أخذوا عقائدهم من هذا الكتابي أن  به يدفيت ملقل  ويُ 

كان دعاًء لبين ألهل الثغور يف الص حيفِة الس جادي ة  أن  ُدعاء اإلمام  مبثال   بة وجاءلَ والغَ  صرِ هلم بالن   كان يدعو
م قد قتلوا أباه وفعلوا ما فعلوايقول هو يذكُر ذلك  ،ن قتلوا أباهال ذية مي  ات وليوش بين أُ لقو   ،ةأمي   فهو  مع أهن 

ة كانوا م  األئِ  أن   وهو ،ةم  ئِ ف الكالم على األَ طَ لك عَ ذ وبعد-ر بذلكلسِّ ا يف وكان يدعو لهم-يدعو هلم
ُث  يعطف  ،الفة ألمرهمرجت كانت مُ خَ ال يت مجيع احلركات و ورات ث  ال مجيع وأن   ،مون بنفس هذا الهدو يق
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ا هتُ لة قرأة مفص  وصي   !شيدهلارون الر   يدعوا أن مام كان يطلب من شيعتهِ  اإلوأن   ،الكالم على اإلمام الكاظم
  ؟دم  د  وآل حمَُ م  حمَُ  هل هذا منطقُ  ؟أهل البيت منطقُ  اذههل ف ،دوا إليهاو تع ميكنكم أنو على مسامعكم 

 :عاِء أهل الثغوردعوني أقرأ لكم ما جاء في د  -أوال  

هل هذِه العبارات كان  ،موا وجدانكملكم وأنتم حكِّ  أقرأُ  ،جادية بي يديحيفة الس  هذه هي الص  
 كتابٌ الكتاب هو  هذا  ؟هاأُ جاد يقر مام الس  ة هل كان اإلجادي  حيفة الس  أساسًا الص   ؟هايقرأُ  جادُ اإلمام الس  

 اللِ  لواتُ جاد صَ اهلا إمامنا الس  قَ ال يت دعية نذهب فنقرأ األ  إذا أردنا أن  وإال   ،عاءصحيفة يف الد  هو  ،لشيعتهِ 
هذا الكالم ليس من اإلمام  (،المعليهما الس   هالم ألبويعاؤه عليه الس  دُ ) :مثاًل مكتوب هنا ،عليه هُ وسالم

فوا حر  الشِّيعة ولكن العلماء علماء  (،لألبوين عاءُ الد  ) ذاكهو ها لماء وإَّن  يف من العُ ر هذا حت ،ادجالس  
 ،لألبوين الدعاءُ أو  ،صل هذا دعاء األبوينسخة األالن   ،ديث أهل البيتبسبب جهلهم حل الش يء الكثري

 وسالمهُ  اللِ  لواتُ جاد صَ يعين هل من املنطقي أن  اإلمام الس   ،المالم ألبويِه عليهما الس  وليس دعاؤه عليه الس  
يصدر من اإلمام  عقل هذا أن  يُ -ى  ذَ ن أَ ي مِ نِّ ا مِ مَ ه  سَّ ا مَ مَ وَ  مَّ ه  اللَّ )-هكذاعائِه ألبويه عليه يقول يف دُ 

ي لِ بَ قِ  اعَ و ضَ وه أر  كْ ن مَ ي مِ نِّ ا عَ مَ ليهِ ص إِ لَ و خَ أ اللَّه مَّ َوَما َمسَّه َما ِمنِّي ِمن َأَذى  -؟ألبويه جاد أذىً الس  
 وضع هذا ال ذيث حدِّ مُ  ! هذا العامِل وال؟منطق هذا أيّ  ؟همّ وأُ  ع حق  أبيهِ ضيِّ جاد يُ اإلمام الس  -قّ ن حَ ا مِ مَ ه  لَ 
بأن  هذا يقول يل  يريد أن ال ذيم  ِ والعال !محار أس عشرةو  ،جاهلو  ،أمحقو  ،لأثوَ و  ،يبغَ هو  العنوان للدعاءا

يعين اإلمام  ،ال أدري ماذا أقول ،حبّقه قليل (ُأس عشرةمحار ) كلمةحّت   ألبويِه  من اإلمام الس جادهو  عاءالد  
أو َخل ص ِإلَيِهَما َعنِّي ِمن َمْكر وه أو َضاَع  ا َمسَّه َما ِمنِّي ِمن َأَذى  اللَّه مَّ َومَ -الس جاد هكذا يقول عن نفسهِ 

وبسبب  هِ قِّ حر يف قصِّ جاد يُ واإلمام الس   ،وبنُ نده ذُ سي عِ احلُ -امَ هِ وبِ ن  ذ  لِ  ة  طَّ حِ  له  عَ اجْ فَ  ِقَبِلي َله َما ِمن َحقّ 
ا مَ هِ اتِ نَ سَ ي حَ فِ  ة  ادَ يَ زِ ا وَ مَ هِ اتِ جَ رَ ي دَ فِ  وَّا  ل  ع  وَ  امَ هِ وبِ ن  ذ  لِ  ة  طَّ حِ  له  عَ اجْ فَ -؟!سيوب عن احلُ نُ الذ   ط  األمر حتُ  اهذ

 سي أن  جاد يدعو للحُ ئات واإلمام الس  احلسي عنده سيِّ  يعين-بَِأْضَعاِفَها ِمن الَحَسَنات اتئَ يِّ ل السَّ دِّ بَ ا م  يَ 
هذا  ،هاليس اإلمام يقرأُ و ! يا مجاعة هذه الص حيفة الس جادي ة لنا ؟هذا منطق ،سيّئاتِه إىل حسنات لبد  تت

اإلمام ما كان  ،حينما يقول بأن  اإلمام الس جاد يقرأ هذا الد عاء ألهِل الثغورو  الذي يقوله هومنطق الُثوالن!
هلا إىل حيفة من أو  الص   تُ ين أخذقوا لو أن  ثِ و  ،لنا اإلمام وضع هذه الص حيفة ،يقرأ هذا الد عاء ألهل الثغور
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 ،عصومر عن املصدُ ت ال جيوز أن   يف كلِّ ُدعاء من العبارات واملئات كم املئات واملئات لن  جَ ستخرِ آخرها أل
 الس جادي ة ما كان األَئِم ةُ  الص حيفةُ  ،دعية كذلكة األعاء الوالدين وبقي  دُ  ،نموذجكئتكم هبذا الدعاء  جِ  ينكن  لو 

 ،طباءأستاذ اخلُ و  ،ر أستاذ األساتذةاملظف  الش يخ  ،منطق علمائنا هو هذا! ؟إىل مّت تفهمون يا مجاعة ،اهنو يقرأُ 
ئي ما قرأ هذا و اخلالسيِّد ال أدري  ،ومريزا جواد التربيزي وهذا كالم السيِّد اخلوئي ،وُأستاذ الُفضالء يف احلوزة

فلذلك قال عنه كتاٌب نفيس هذا و أن ُه قرأُه وأُعِجَب به يبد ؟ب بهعجِ أُ و  أو قرأهمه هِ الكتاب أو قرأه وما فَ 
يعين املوضوع -(تاٌب نفيٌس في موضوعهكِ )-قال ؟اخلوئي رضوان الل تعاىل عليهالسيِّد ماذا قال  ،الكتاب

 ،أكثر من صحيحةبل ليس صحيحة أي  ،بة نفيسةاكتَكَتب  ر  املظف  الش يخ فإّن  ،ُكتب فيه وهو العقائد  ال ذي
ن مِ  يهِ فِ  َعَليَّ  ايَ دَّ عَ ا ت َ مَ وَ  مَّ ه  اللَّ -وليس ألبويهِ  اذا يقول دعاء األبوينم ُث   ،أكثر من الصحيحهو فيس الن   ن  أل
يَا َعَليَّ ِفيِه ِمن َقول-!!جادمام الس  لى اإلى عَ سي يتعد  يعين احلُ -ولقَ  ن مِ  يهِ فِ  يَّ لَ ا عَ فَ رَ سْ أو أَ  اللَّه مَّ َوَما تَ َعدَّ
 بت  غِ رَ ا و مَ يهِ لَ ِه عَ  بِ ت  دْ ج  وَ  ،امَ ه  ه  لَ ت  بْ هَ د وَ قَ ب ف َ اجِ وَ  نْ مِ  نه  ي عَ بِ  ار صَّ ّق أو قَ ن حَ ي مِ لِ  اه  عَ ي َّ و ضَ ل أَ عْ فِ 
 ريد أن  أُ و  ريعًا وعندي مطالب كثريةالوقت جيري سَ  ،عاءعبارات الد   اقيإىل ب-مانه  ِه عَ تِ عَ بِ تَ  عِ ضْ وَ ي فِ  يكَ لَ إِ 
 .احللقةيها يف هذه غطِّ أُ 

 ،ا ألبويههبو يدعو نه هم ،جادصدر من اإلمام الس  تَ  كن أن  ات ميُ الكلم هذه ؟سأل وجدانكمأنا أ
هذا  ،لغباءهذا من او  (يهالم ألبو لس  ا دعاؤه عليها)هو هذا املكتوب ! ؟هرة أيضاً اِه الط  سي وألمِّ يدعو هبا للحُ 

  !؟مون هكذا فماذا نصنع هلن أغبياء ويكتبوالثُ  علماء ؟ل فماذا نصنعوَ من الث   

ء يقولون بأن   ناوعلماؤ فمراجعنا الِكرام  ،غوردعاؤه ألهل الث  يأيت بعد ذلك بصفحتي ثالثة  األجال 
نقرأ بعض  !!العلمية احلوزةِ  زعيم قرأت عليكم الكالم وبإمضاءو  !ةمي  ر لبين أُ يف السِّ  كان يدعو بهِ   اإلمام

اللَّه مَّ َصلِّ -؟ةمي  جاد لبين أُ قوله اإلمام الس  ي هذا الكالمهل موا وجدانكم كِّ أنتم حَ و عاء هذا الد  عبارات 
ف َجْمَعه م َوَدبِّر لِ آوَ  مَحوزَتَ ه م َوَاْمَنع َحَوَمتَ ه   زذ َأْسِلَحتَ ه م َوَاْحر  ه م وَاْشحَ ت َ دَّ وََكثِّر عِ  وآلهَعَلى م َحمَّد  

ي م فِ ه  ف لَ ط  الْ بر وَ الصَّ م بِ ه  ن ْ عِ أَ صر وَ النَّ م بِ ه  دْ ض  اعْ م وَ هِ نِ ؤَ م   ةِ يَ افَ كِ د بِ حَّ وَ ت َ م وَ هِ رِ يَ مِ  ينَ ر بَ اتِ وَ وَ  َأْمَره م
دا  بَ ة أَ اَل م الو  ه  ن ْ عَ  ضِ رْ  ت   اَل ا  وَ دَ دَ قِ  قَ ئِ رام طَ ه  لْ عَ جْ اِ  مَّ ه  اللَّ )-حي يقول أين دعاء اإلمام احلسيإذا  -ركْ مَ الْ 
-يفقِ ثَ  مَ ََل م غ  يهِ لَ ط عَ لِّ سَ وَ -أليس هذا ُدعاء احُلسي يوم عاشوراء-فوس  ي ي  نِّ سِ كَ   َنا  ينِ م سِ يهِ لَ ث عَ عَ ب ْ اَ وَ 
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يا مراجع  ،ةمي  جاد لبين أُ يدعو اإلمام الس   ال أن  -(َوَسلِّط َعَليِهم غ ََلم ثَِقيف-يأيت املختار ريد أن  يُ اإلمام 
يف  مرّ ُث  يست ،هنيئًا لكم وأيضاً  والل أنتم مضحكة يا شيعةو  ،لكمهنيئًا  !!يف حقِّكمماذا نقول الشِّيعة 

-؟ةمي  ل مبحمد وآله ألجل بين أُ توس  اإلمام الس جاد ي-اللَّه مَّ َصلِّ َعَلى م َحمَّد  وآِله-خرىالعبارات األ
ل عَ جْ ون واَ ت  فَ ال َعن ق  ل وِبِهم َخَطَرات ال َمال ور واْمح  ر  لغَ َخدَّاَعة ااهم اليَ ن ْ د  كر دو ذِ م العَ هِ ائِ قَ لِ  ندَ م عِ هِ سِ نْ أَ وَ 

 ورِ الح  ة وَ امَ رَ الكَ  َناِزلمَ د وَ لْ ن الخ  اكِ سَ ن مَ ا مِ يهَ فِ  تَ دْ دَ عْ ا أَ م مَ هِ ارِ صَ بْ ا ِلَ نهَ ح مِ وِّ لَ م وَ هِ نِ ي  عْ أَ  بَ صْ ة نَ نَّ الجَ 
 َحتَّى ال َيهمَّ أحٌد ِمن ْه م مرثَّ  الوفِ ن  ص  ة بِ يَ لِّ دَ تَ م  ار الْ جَ شْ والَ  ةبَ رِ شْ اع الَ وَ ن ْ أَ ة بِ دَ رِ طَ ار المضْ هَ ن ْ الَ ان وَ سَ الحِ 

 مَّ ه  اللَّ -قولي إىل أن ؟بين أميةاألوصاف ل نان هبذهيعين هذه ال-اررَ فِ بِ  رنهِ ن قَ ه عَ فسَ ث نَ دِّ حَ  ي  اَل ار وَ بَ دْ الِ بِ 
 از  ا غَ مَ ي  أَ وَ  مَّ ه  اللَّ -!!م دة حمَُ ل  على مِ و ة إبراهيم بنو أمية على مل   وايعين صار -كتِ لَّ مِ  هلِ ن أَ م مِ اه  زَ غَ  از  ا غَ مَ ي  أَ وَ 
من -قوىك الَ زب  حِ ى وَ علَ ك الَ ن  يدِ  ونَ ك  يَ ك لِ تِ نَّ س   اعِ بَ ت ْ ن أَ م مِ ه  دَ اهَ جَ  د  اهِ جَ أو م   لَِّتكمِ  هلِ ن أَ م مِ اه  زَ غَ 

د هم م  ين هو األعلى وآل حمَُ ون ليكون الدِّ لتيعين بنو أمية يقا ،حزبُه أليس حُمَم د وآل حُمَم د ؟هم حزبهُ 
ين هم الدِّ  أن  ب لماء ال يعتقدونلعُ ا ألن  -وَحظ َك اَلوَفى ك اَلقوىزب  ك اَلعَلى َوحِ لَِيك ون ِدين  -؟!األقوى
 ين وحقيقةُ هو الدِّ  ال ذيفيفصلون بي اإلمام  ،ارساتنصوص وطقوس ومُ هو ين الدِّ بأّن يعتقدون  ،دم  آل حمَُ 

على طريقة و افعي على طريقة الش   حبقيقة الدين وفهٌم للدينِ طبق ٌل مُ هوهذا ج ،ين وبي النصوصالدِّ 
وذلك الرجل هو اإلمام  ،رجل ينِ الدِّ  أصلُ ف ،ين هو اإلمام املعصومالدِّ  ،ين ما هو نصوصالدِّ  ،واصبالن  

هي  معرفة اللف ،مزماهنِ  أناس  إمامَ  ُكل  معرفة :قال ؟يا حسي ما معرفة الل يا أبا عبد الليسأل  ،املعصوم
ين يفهمون الدِّ  نيذلمراجع ال  ول ءالمصنع للعكن ماذا نل ،نازمانِ  إمامُ هو يننا أصل دِ و  ،نازمانِ  إمامِ  معرفةُ 

هو اإلمام   ينالدِّ   لو كانوا يفهمون بأن  وإال   ،النصوصإىل  ويتوّجهوناإلمام عن  فيعرضون ،اصيبّ ن  بالفهم ال
 مَّ ه  اللَّ -ذا الفهم اخلاطئهبهذه العبارات  ا فهموامَ لَ عليهم أمجعي  وسالمهُ  كما يقول املعصومون صلواُت اللِ 

ك زب  ك اَلعَلى َوحِ ِدين   أو م َجاِهد  َجاَهَده م ِمن أَتْ َباِع س نَِّتك لَِيك ونَ  لَِّتكمِ  هلِ ن أَ م مِ اه  زَ غَ  از  ا غَ مَ ي  أَ وَ 
هر الظَّ  ه  لَ  وِ قْ ت َ اب واسْ حَ صْ الَ  ه  ر لَ يَّ خَ تَ ح وَ جْ الن  بِ  ه  ولَّ تَ مر وَ الَ  ه  ئ لَ يِّ هَ ر وَ سْ الي   هِ قِّ لَ ف َ  وَحظ َك اَلوَفى اَلقوى

 صه  لِّ خَ اء وَ يَ لرِّ ا نه  ل عَ زِ عْ وا-قوليَ  ن  إىل أ-وقارة الشَّ رَ حَ  نه  ي عَ فِ طْ أَ وَ  َعَليِه ِفي الن ََّفَقة وَمتِّعه  بالنََّشاط غبِ سْ وأَ 
يعين هذا  ؟أي  منطق  هذا ؟هذا لبين أميةهل -كلَ وَ  يكَ فِ  ه  تَ امَ قَ إَ و  ه  نَ عْ ضَ وَ  ه  كرَ ذِ وَ  ه  كرَ ل فِ عَ جْ ة واَ معَ ن الس  مِ 

م  لِ سْ ما م  ي  أَ وَ  مَّ ه  اللَّ -قولي إىل أن-قَاَمَته  ِفيَك َوَلكإَ َوَضْعَنه  و  َوِذكَره   وَاْجَعل ِفكَره  -؟الكالم يكون لبين أمية
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اد  أو عتَ بِ  ه  دَّ مَ ه أو أالِ ن مَ مِ  فة  ائِ طَ بِ  انه  عَ ه أو أَ تِ بَ يي غَ يه فِ فِ الِ خَ  دهَّ عَ ه أو ت َ ارِ ي دَ ا  فِ طَ ابِ رَ يا  أو م  ازِ غَ  فَ لَّ خَ 
و  زنِ وَ ا  بِ نَ زْ وَ  هِ جرِ ثل أَ مِ  ه  لَ  أجرِ رمة  فَ ه ح  ئِ ارَ ن وَ مِ له  ى عَ عوة  أو رَ دَ  هِ جهِ في وَ  ه  تبعَ و أَ أ ادهَ جِ  على حََّذه  شَ 
َلم سْ الِ  مر  ه أَ مَّ هَ أَ  م  لِ سْ ما م  ي  أَ وَ  مَّ ه  اللَّ -!؟أمي ة يكون الزاء هكذايعين هذا إذا فعلناه مع بين -مثلَل  بِ ثَ مَ 
 يندِ اهِ جَ م  اب الْ وَ ث َ  ه  ب لَ وجِ أَ ين وَ دِ ابِ ي العَ ه فِ مَ سْ ب اِ ت  اكْ فَ -يقول إىل أن  -ركل الشِّ هْ أَ  ب  ز  حَ ه تَ نَ زَ حْ أَ وَ 
يف منطق  !؟ةمي  هذا الكالم يكون لبين أُ  !؟عليكم هذا منطق بالل-نيحِ الِ والصَّ  اءِ دَ هَ الش   امِ ظَ ي نِ فِ  ه  لْ عَ جْ اَ وَ 

من وجدان آل حُمَم د  ما زال عندكم شيءالذين ويف منطقكم أنتم  ،نعم لكن يف منطق أهل البيت ال ءاالعلم
ون احلسينيّ أنتم  ،ال تقبلونأنتم د متأكّ  أنا !ال تقبلونأنتم هات ر  لت ُ ا ن لكم هبذهأنُتم ال ذين ال شأ ،يف قلوبكم

ن ال ذي ءاهذا هو منطق العلم ،ةي  عمنطق املرجهو هذا  واحلال أنّ  ؟سيهذا الدعاء لقتلة احلُ أن يكون  تقبلون
ُأسّيه عقائد  وأنا (عقائد اإلمامية)وهذا الكتاب  ،ةالوهابيّ  تبما هي كُ  هذهِ  ،مبهتكُ هي  هذه  ،مسوهندِّ تق

وهنم لِّدتقن ال ذيسلوا أي   مرجع من املراجع و  ،يف العقيدة يعةِ هذا الكتاب هو مصدٌر للشِّ األموية، 
 !!إىل هذا الكتابسريشدونكم ف

ت مر  الرِّواية هذه و  (حبار األنوار)ن من سو اين واخلمهذا هو الزء الث   ،الرِّوايةأنا سأقرأ عليكم هذه 
جابر العفي  ،املفيدالش يخ يرويها  ،عليه مهُ وسال اللِ  لواتُ عن إمامنا الباقر صَ الرِّواية  ،ا عليكمعلينا وقرأهتُ 

من مجلة ما جاء يف هذا و فأوصاهم -انَ ي َ وصِ ي   نْ َوطَلبَنا أة الشِّيعَ ن ة مِ اعَ مَ ر جَ اقِ البَ  امِ ى المَ لَ ا عَ لنَ خَ دَ -يقول
ه وا بِ ذ  خ  ا  فَ قَ افِ وَ م   نِ رآالق   يوه فِ م  ت  دْ جَ وَ  إنْ ا فَ نَّ م عَ ك  اءَ ا جَ مَ نا وَ رَ مْ ا أَ رو ظ  نْ واَ -ةالوصي   ة بل هو أساسُ الوصي  
-ظرواوان ،دم  حمَُ  آلِ  بفهمِ  رآنالقُ  ،رآنعرضوه على القُ  مطلب يصادفكم اأيّ -وهد  ر  ف َ  ا  قَ وافِ م   دوه  جِ م تَ لَ  وإنْ 

فَ ر د وه  َتِجدوه  م واِفَقا  واَْنظ روا َأْمَرنا َوَما َجاءَك م َعنَّا فَإْن َوَجْدت م وه ِفي الق رآِن م َواِفَقا  َفخ ذ وا ِبه وإْن َلم 
وه إلينا إىل ردّ -انَ لَ  حَ رِ ا ش  مَ  كَ لِ ن ذَ م مِ ك  ح لَ رِ شَ نَ تَّى حَ ا ينَ لَ وه إِ د  ر  ه وَ دَ نْ وا عِ ف  قِ م فَ يك  لَ عَ  ر  مْ لَ ا هَ بَ تَ شْ اِ  نْ إِ وَ 

ا مَ م كَ ت  نْ ا ك  ذَ إِ فَ -ةرت والع لكتابِ انحن ما بي فإىل حديثهم  ؟األمر ردّ يف زمان الغيبة إىل أين نَ  نُ حن ،حديثنا
يتَ ُهم-هيرِ لى غَ وا إِ دَ عْ م ت َ لَ وَ -ةرت بالكتاب والع تممالتز -ماك  ينَ صَ وْ أَ   ،ال تأُخَذن  ِدينَك يا ابن ُسويد ،فإن ك إن  َتعد 

َأَخذَت م هُ يت َ د  عَ ت َ  ن   إكَ ن  إِ نا فَ تِ يعَ شِ  ريِ ن غَ ك مِ ينَ دِ  ن  ذَ أخُ ال تَ  ،السائي ويدابن سُ  م لعليّ ظاة اإلمام الكوصي  
 معاملِ  ال تأخذن   ،كاراألف ،املفاهيم ،سساألُ  ،األصول ،العقائد ،ال تأُخذن  معامِل ِدينك ،ِديَنَك َعن اخلَائِِني

م اك  ينَ صَ وْ ا أَ مَ م كَ ت  نْ ا ك  ذَ إِ فَ -يتهم أخذت دينك عن اخلائنيك إن تعد  إن  ينك يا ابن سويد عن غري شيعتنا فَ دِ 
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هداء متوتوا ميتة الش   تريدون أن  -ا  يدَ هِ شَ  انَ نا كَ م  ائِ ج قَ ر  خْ  يَ نْ ل أَ بْ ق َ  َفَمات ِمنك م َميِّت َغيرِهى َوَلم تَ ْعَدوا ِإل
رآن تعرضون األمر على القُ -ماك  ينَ صَ وْ ا أَ مَ م كَ ت  نْ ا ك  ذَ إِ فَ -هذا هو القانون ،قبل خروج اإلمام هذا هو امليزان

ك رَ دْ ن أَ مَ وَ  ،قَ ْبل َأْن َيْخر ج قَائِم نا َكاَن َشِهيَدا   تٌ َفَمات ِمنك م َميِّ  ى َغيرِهَوَلم تَ ْعَدوا ِإل-وعلى حديثنا
 .ليهعَ  وسالمهُ  اللِ  لواتُ صَ -ينيدَ هِ شَ  جرَ أَ  ه  لَ  انَ كَ   ه  عَ ل مَ تِ ق  ف َ  نامائِ قَ 

ه ب رآن فنصفعُ لقُ خالف ا إذاو  رآن أخذنا بهلقُ ارآن فإذا كان مع نأخذ هذا األمر ونعرضه على القُ إذاً 
 آخرهِ  له إىلمن أو   نُ ُقرآال ؟رآنيقول القُ  اذما ،هماصفعوهم على وجوهِ  ،على وجوههم ،بهِ  وجوه من جاء

يت ال   هِ ذه (احتةالف ورةُ س)ًا ديين لن أذهب بكم بعلكن   ،شيطاينّ هذا منطق  ،يطاينّ يرفض هذا املنطق الش  
م يقرأُ ها الميع فظُ يَ   -عاتة جممو يف سورة الفاحتة هناك ثالث ،وهنا يف صالهتمألهن 

 .ةعو م جمهذهِ -يِهمْ  َعلَ نَعمتَ أَ ِصَراَط الَِّذيَن   اهِدنَ    ا الصَِّراَط الم سَتِقيمَ  -
 .ثانية هذه جمموعةو -َغيِر الَمغض وِب َعَليِهمْ  -
  وهذه جمموعة ثالثة.-َوالَ الضَّالِّينَ  -

 سورة الفاحتة و القرآن وهذههذا ه ؟جمموعة من أيّ  ،اجملموعات هذمن أي جمموعة من هة بنو أمي  
 ،ن أنعمت عليهمال ذيجمموعة  :اجملموعات فقط هذهِ  ألن  القرآن فيهِ  ،والفاحتة فيها تفسري كّل الكتاب

واملريزا حبسب كالم سيِّدنا اخلوئي  ؟يف أي جمموعةبنو أمية  ،جمموعة الضاليو  ،جمموعة املغضوب عليهمو 
ال يت ات ر االعب مام السجاد يدعو هبذهحبسب كالمهم اإل ر وسائر مراجعناد رضا املظف  حمم  و ي يز جواد الترب 

أن  ،أن  يؤي دوا بتأييد الل ،ياحلص  ُيكتبوا يف الش هداء وال أن ،قرأهتا عليكم أن تكتب أساؤهم يف العابدين
 ؟من الض اليأم هم م هملغضوب عليفهل هؤالء من ا ،ُدعاء أهل الثغور بكلِِّه فيهم ،يسبغ عليهم فضل الل

كالم ماسوين أم هذا ال !؟منطقي بالل عليكم هذا الكالم ؟ن أنعمت عليهمال ذيهؤالء من هذه اجملموعة هل 
 ،أنوفكم باحلقائق غمن  ر ألكما قلت لكم يوم أمس والل   ،ينرشدو وين أدلّ  ؟نرآهذا منطق القُ هل  ،منطقي أنّه

ة جليّ  هذه حقائق واضحة !كم هباأنوفَ  ألرغمن  حلقائق أنفي ا ت هذهمَ مثل ما أرغَ  ،رغمهاأُ  ال ذيلست أنا 
ما  وكل   ،ةحتايف الفهو  وكل ما يف الكتاب ،الكتاب م  الفاحتة أُ  وسورةُ  حتةاورة الفهذه س ؟نرآماذا تقولون للقُ ف

فبنو أمية  ،وجمموعة الض الي ال ذين أنعمت عليهم واملغضوب عليهم :جملموعات الثالثةا هذههي يف الكتاب 
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 ؟إذاً كيف يدعو هلم اإلمام ؟ن أنعمت عليهمال ذيم من جمموعة يقول بأهن  أن هل جيرؤ أحد  ؟من أي جمموعة
 !!هلارون اأن يدعو الشِّيعة من  ويطلب !؟وكذلك كيف يدعو اإلمام الكاظم هلارون ،وكيف تُثب ت هذه األمور

جهل حبديث هذا  اللِ و  ،ةم  ئِ على األَ  كذبٌ هذا   واللِ  ،ةم  ئِ على األَ  افرتاءٌ هذا  والل ،ة كذلكم  ة األئِ وبقي  
بقي ة املطالب  ،قضية يف هذا الكتاب ال تقف عند هذا املوضوعوال ،ةم  ئِ تزوير لعقائد األَ هذا  واللِ  ،ةم  ئِ األَ 

رون تتذكّ  ،هاأحداً يقبلُ  ال أعتقد أن  ال يت رية الص  نة ضحة البيِّ واالة خذت القضي  ين ألكن   ،أيضًا مُيكن أن  تُناقش
ي ئو اخلالسيِّد ة من عقيدة مر   أفضل مليون ايف نظري عقيدهتُ هي ة يخي  من عجائز الش   اً عجوز  بأن   لتحينما قُ 
لشِّيخي ة واحبثوا عن عجائز الش يخية وعجائز الشِّيعة بشكل عام اذهبوا ا ،من األمثلةال هذا مث ،بيتليف أهل ا

 ،بشكل عام عجائز الشِّيعة ،كان عن الش يخي ة  الكالم ة ألن  يخي  من الش   اً أنا ذكرت عجوز  ،ةيخي  أو غري الش  
ا دخلن املدرسة وال وم الاليت ال يقرأن وال يكتنبالشِّيعة لن ّتدوا عجوزًا تقبل هبذا الكالم من عجائز  واللِ 

حينما أقول و  امهن على رأسيدأق رابتو  ة واحدةلن ّتدوا عجوزًا شيعي   واللِ  ،يف يوم  من األي ام اً قرأن كتاب
 من هذهِ ف رة لديهنّ عرفة ليست متوفّ وسائل املو وسائل التعليم ألن  لكن  ،ريد االستهانةأنا هنا ال أُ فعجوز 

احلوزات ُكلِّ   س يفدر  يُ  هذا الكتابأّن املشكلة  ؟هبذا املنطقو لعقيدة ا أي عجوز تقبل هبذه الو سَ  ،لهة أقولا
هذا الكتاب هو أو ل كتاب أّن املشكلة  !مصدر العقيدة خلطباء املنرب وهذا الكتاب هأّن املشكلة  ،الشِّيعي ة

 !هذاهو  هل كتاب عقائدي يدرسونأو   العلمية احلوزات يف ن يدرسونال ذي !يف احلوزة العلميةعقائدي يُدر س 
هذا الكتاب هي أّن املشكلة  ،رجم إىل العديد من اللغاتتُ قد مكان و ُكلِّ    ع يفوز  هذا الكتاب يُ أّن املشكلة 
أقولُه بل وهذا الكالم ال أقولُه هكذا  ،من هذا الكتاب هُ وثقوا بعض املراجع يأخذ عقيدتَ  ،املراجع يوصي بهِ 
م عوهنَ ضَ راجع أنتم تَ م نمهذا الكالم  سعت أكثر من وأنا ،أنا على يقي ؟إىل أين أنتم ذاهبون ،عن علم  

كتبهم ومصادرهم   تلكن اآلن ليس ،فيها يقبلوهنا ويبالغونفهم خبصوص هذه العقيدة  رؤوسكم فوق
رهتم بسورة الفاحتة ك  كثريين اآلن حي ذَ   د أن  ا متأكّ أن ،تيكم هباطاولة وإال  آعلى الموجودة حتت يدي 

خطباء املنرب على املنرب  ؟حة فكيف نقول هذا الكالماضسورة الفاحتة و  ،صحيحيقولون يف أنفسهم  ،مواُصدِ 
هذا  ،أهل الثغور بدعاءدائمًا يُردِّدون أن  اإلمام الس جاد دعا لبين أُمي ة ألعدائه  ،يفتخرون هبذه املعلومة

ما أدري هي هل هي  ،اااالشا ،ييي ضائيات الشيولقد سعتُه ِكراراً وِمراراً من الفائمًا د على املنابر دردّ الكالم يُ 
طباء ومن اخلُ  ،ة احملرتمةي  عيفات الش  ي  ئمن الفضا ،ةي  عالش يف ،احملرتمة ااالفضائيات الشامن  ،شافعية أو شيعية
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 عليها بطريقةِ  ث  بَ هات واملضامي ت ُ ر  هذه الت ُ  ،سي دائماً اسم احلُ  لُ ما حتعي بأهن  ال يت تدّ من القنوات حّت  و 
ّتري  اهكذ !!(ةاحلسيشيفعي  بل ) ةالفضائيات ما أقول احُلسينيّ  فهنيئًا هلذه ،التسجيل ةِ البث املباشر وبطريق

رين يذكِّ و  ،وها يومياً م ما قرأُوها ومل يقرأُ آليات واضحة وكأهن  ا هذه صحيح ! األمر غريباً إن   نسيجدو  ،األمور
 ،عليه َلمه  وسَ  اهللِ  لوات  صَ الصَّادق عن إمامنا -(ز الفوائدكن)ث الكراجكي يف حدِّ مُ  ذكرها ال هذا حبادثة  

َلم السَّ  يهِ لَ عَ  ادق  لصَّ ا عفَ ا رَ لمَّ فَ -دم  مع إمامنا جعفر ابن حمَُ -الصَّادقلمام ا ا  معامَ عَ ل طَ كَ أَ  نيفةَ ا حَ  أبَ إنَّ 
و هُ وَ -وآلهِ  يهلَ عَ  ى اهلل  لَّ ك صَ ولِ س  ن رَ مِ وَ  اللَّه مَّ إنَّ َهذا ِمنكَ  ينمِ لَ االعَ  بِ هلل رَ  د  مْ الحَ  :القَ  هلِ أكْ  نْ مِ  ه  دَ يَ 

اللَّه مَّ إنَّ َهذا -اية اآلنو الرِّ  (،دم  حمَُ  د  وآلِ م  ن حمَُ مِ وَ  نكَ ا مِ ذَ هَ  ن  إِ  م  هُ الل  ) كرعاء الش  ات يف دُ املستحب  من 
َوِمن َرس وِلك  اللَّه مَّ إنَّ َهذا ِمنكَ -اإلمام أخذ بنظر االعتبار وجود أيب حنيفة ألن  -َوِمن َرس وِلك ِمنكَ 

 اذهَ  ن  إِ  م  هُ الل   الَ قَ  هُ ن  أِلَ -!؟ا  يكَ رِ هلل شَ  اعَ ت مَ علَ جَ اهلل أَ  بدَ ا عَ بَ ا أَ يَ  :يفةنِ و حَ ب  ال أَ قَ ف َ  ،وآلهِ  َعَليه َصلَّى اهلل  
 :ه  ال لَ قَ ف َ ! ؟َشرِيَكا   يَا أَبَا َعبَد اهلل َأَجعَلت َمَع اهللِ  :فَ َقال أَب و َحِنيفة-كولِ سُ ن رَ مِ ة وَ عمَ ه النِّ ذِ هَ أي نك مِ 

اآلية الرابعة -{َوَما نَ َقم وْا ِإالَّ َأْن َأْغَناه م  الّله  َوَرس ول ه  ِمن َفْضِلهِ }:هابِ تَ ي كِ ول فِ ق  الى يِ عَ ت َ  اهلل إنَّ فَ  ،كيلَ وَ 

ن مِ ن اهلل وَ ى مِ نَ الغِ فَ  ،{َوَما نَ َقم وْا ِإالَّ َأْن َأْغَناه م  الّله  َوَرس ول ه  ِمن َفْضِلهِ }-والسبعون من سورة التوبة

َوقَال وْا َحْسب  َنا الّله  -ما أعطاهم-َوَلْو أَن َّه ْم َرض ْوْا َما آتَاه م  الّله  َوَرس ول ه  }:رع  آخَ وضِ ي مَ ول فِ ق  ي َ وَ  ،ولهِ س  رَ 

اسعة واخلمسون من هي الت واآليةُ  ،معىن اآلية وسيؤتينا رسولُه من فضلهِ -{َفْضِلِه َوَرس ول ه  َسي  ْؤتِيَنا الّله  ِمن 

واهلِل -آليات موجودةا صحيح هذه-اهلل ابِ تَ كِ   نْ ما مِ ه  أت   رَ ا ق َ ي مَ أنِّ كَ واهلِل لَ  :نيفةبو حَ ال أَ قَ ف َ -سورة التوبة
ى لَ ب َ  :السََّلم يهلَ بد اهلل عَ ال أبو عَ قَ ف َ  ،تقْ ا الوَ ذَ ي هَ  فِ الَّ ا إِ مَ ه  ت   عْ مِ  سَ اَل وَ  ِكَتاِب اهلل  َلَكأنِّي َما قَ َرأت  ه ما ِمنْ 

ًا يف يومي  تقرأ  أيضا سورة الفاحتةو  ،قد قرأُوها وسعوها بلى بلى :لكوأنا أقول كذ-ماه  عت َ مِ سَ ما وَ ه  أت َ رَ د ق َ قَ 

ْم َعَلى ق  ل وب  أَ } :كاهِ بَ شْ ي أَ فِ يك وَ ل فِ زَ ن ْ الى أَ عَ اهلل ت َ  نَّ كِ لَ وَ  َقد قَ َرأتَ ه ما َوَسِمعتَ ه ما ،بَ َلى ،بَ َلى-الةالص  

َفال َها ه ج  ما تتو حينف ،هذه هي احلقيقة-{َكَلَّ َبْل رَاَن َعَلى ق  ل وِبِهم مَّا َكان وا َيْكِسب ونَ }:وقال {َأق ْ

هم  ،بالقلو  قالوا حديثنا حياةُ  ،هكذا ة قالوام  ئِ هم األَ  ،على القلوب ينُ د الر  اصيب سيتول  كر الن  نا إىل الفِ أنظارُ 
 ال ذي ليقالص   ،يفين عن الس  الر   الص يقلُ   كما جيلوجيلو القلوبَ  هُ ن  فإ ،القلوب نا جالءُ حديثُ  ،أنا لستُ و قالوا 
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ديثنا جيلو حَ  فإن   ،اخاألوسو للسيوف هو الصدأ  سبةِ ين بالنِّ والر   ،يوفالس   يشحذُ  ال ذيو  السيوف يصنعُ 
عن السيوف ساخ و دأ واأليزيل الص   ليقالص   أن   اكم  ،السيوف رينَ  لُ يقالص   لوها كما جيَ نَ ي   رَ  لوجيَ  وبَ لُ قُ ال

ما حين ،هذا هو حديثهم ،القلوب حديثنا جالءُ  ،بالقلو  حديثنا حياةُ  ،دم  آل حمَُ  كذلك حديثُ   ويشحذها
 ،ل القلوب حينئذ  قفَ ال تُ  ،احلال يف أيب حنيفة كما هوشيء  عليها  رينُ ال يَ فالقلوب يف حديثهم  تغطسُ 

ول صاأل الكالم وقذارات علم قذارات علم الرجال وقذارات علمغاطسة يف  بالقلو كانت ولكن إذا  
من أين يأتيها  ،من أين يأتيها النورف ،وقذارات الت فسري الن اصيب وقذارات أعداء آل حُمَم د رايةقذرات علم الدِّ و 

وهذا  ،القضي ة واضحة ،ة املنحرفة عن أهل البيتترج هذه العقائد الض الّ حينئذ   ؟تأتيها احلياةمن أين  ،ءالال
إن كنتم  ي  لَ وها عَ ورد   ،حلقائق بي أيديكما وهذه ،ة موجودة على طول اخلطقضي  لا ،مثال أنا آتيكم مبثال

قولوا هذه الفتاوى من املراجع مل  ،ليس موجوداً  لكالما قولوا هذا ،هذا الكالم ليس صحيحاً قولوا  !قادرين
هذه السني  ، اليومفَ لِّ أُ  مل يكن قدب ليس ثابتًا يف هذا الكتاب والكتا قولوا هذا الكالم ،تكن قد صدرت

ليس   هذاقولوا بأن   ،ا من هذا الكتابعقيدهتَ  تأخذُ  ةُ يعوالشِّ  ،هذا الكتاب موجودو عقود من الزمن  ،ةالطويل
املنطق ال ذي  ؟شيطاينّ  أيّهماو  املنطقي رمحاينّ  أيّ  :سألكم أنتمأنا أ ،قولوا بأن  كالمي ليس منطقياً  ،صحيحاً 

 .أنتمرأَيكم قولوا  ؟شيطاينّ النطٌق هو املمراجعنا  ينطق بهِ  ال ذيأم هذا املنطق  ؟أنطُق به شيطاينّ 

اإلمام ماذا قال  (حبار األنوار)سي من مواخل لثاينزء اهتا من الُ قرأُ ال يت و قبل قليل الرِّواية ت علينا مر  
عرضنا األمر على  ،رآنإذا ورد عليكم أمر من أمرنا فاعرضوه على الق   :؟الباقر لابر ومن معه من الشِّيعة

والِل حّت  لو سألتم اآلن املخالفي  ،قرآنكم يرفضهُ  ،هذا األمر مرفوضفتبّي أّن  ،القرآن يا ابن رسول الل
 والِل فيما بينهم ؟احتةفال هم من أقسام سورة احلمدسم قِ  ة يف أيِّ مي  بين أُ  عنسألتموهم لو  ،ألهل البيت

ا  ،يعرفون ذلك ،عليهم وا من ال ذين أنعم اللليس ،من القسم األو ل وا بين أمية ليسهم يعرفون أن  سِ بي أنفُ و  رمب 
 قسم من أقسام من ة من أيّ ن بين أميّ لو تسألوهنم ع ولكن حّت  الُسن ة اآلن ،شيئًا آخر ون بألسنتهميقول

 ،لمن القسم األو   أن  يكون بنو أمي ة ستحيلٌ أنّه من املهم يعرفون سِ فيما بينهم وبي أنفُ  ؟قسام سورة الفاحتةأ
من هم ة أمي   ووبن ،يالا من املغضوب عليهم أو من الض  إم   ،ثلااين أو الث  أن  يكونوا من القسم الث  ا فهم إم  

 انت عندناكوإن   ،ةمي  يف بين أُ  رآن الكرمي مفس رة يف كتب املخالفيالش جرة امللعونة يف القُ و  ،ضوب عليهماملغ
ن هذا املعىن لك ،يف حديث أهل البيت جرة امللعونةتلكم هي الش   ،حيفةص  قيفة والجرة امللعونة هي الس  الش  
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رآن الكرمي يف القُ  امللعونة جرةُ ش  ال ،قيفةا الشجرة فهي الس  أم   ،مي ة مثرة من مثار تلك الش جرةصار شائعًا فبنو أ
 تبِ يف كُ  ،ريالسِّ  تبِ كُ يف   ،تب املخالفييف كُ  ولكن ،بنو أمي ة مثرة من مثار تلك الش جرةو  ،هي الس قيفة

ولكن هم  ،قد يُنكرون ذلك بألسنتهمأهّنم صحيٌح  ،أمية بنوهم ونة جرة امللعالش   ،احلديث تبِ يف كُ  ،فسريالت  
 ،وابتدعوه اصطنعوه ال ذي علمهم الرجايلّ  إىل تضعيفه حبسبِ  ونفيلجأُ  ،يف كتبهمجيدون هذا الكالم موجوداً 

 .اإلمام أيضاً أرجع جابر إليهم إىل حديثهمو 

 ين إن  بشكل سريع وال أشرحها ألن  الرِّواية عليكم  سأقرأُ  (الكايف)اب كتامن من  هذا هو الزء الث  
دار  ،امن الكايفهذا هو الزء الث   ،سينتهي الوقت وال أستطيع أن  ُأكمل بقي ة احلديثرعُت يف شرحها شَ 

إىل  نجسِّ خرجت من الال يت م ظاإمامنا الك ةِ وصي  أقرأ لكم بعضًا من  107بوعات صفحة ف للمطار التع
َمَخاَفة أْن َتدخ ل  نهني عَ لتَ أَ ا سَ مَ  كَ ر لَ سِّ ن أ فَ أَ  أيت  رَ -؟مظاماذا يقول اإلمام الك ،ائيابن سويد الس   عليّ 

 تالالها من هذهاحلرية تدخل عليهم الشِّيعة عفاء ضُ -مهِ تِ لَ اهَ ل جَ بَ ن قِ مِ  الَحيَرة  َعَلى ض َعَفاِء ِشيَعِتنا
َلَك َما َسأَلَتني َعنه َمَخاَفة أْن َتدخ ل الَحيَرة  َعَلى ض َعَفاِء ِشيَعِتنا ِمن ِقَبل  رَأيت  َأن أ َفسِّر-والضالالت

يوصيه -اءيَ وصِ ى الَ لَ ة عَ يَّ لِ بَ  بَ بَ سَ  ونَ ك  تَ  أنْ  رذَ ه وَاحْ هلَ أَ  ك المرِ لِ ذَ بِ  صَّ خ  ه وَ كر  ذِ  زَّ اهلل عَ  قِ اتَّ فَ  َجَهالَِتِهم
 ا مَ  ارِ هَ إظك وَ عت  ودَ تَ سْ ا اَ مَ  اءِ شَ فْ إِ بِ  أو َحاِرَشا  َعَليه-اإلمام الكاظم يف السجن ،رة وكتمان السِّ ي  قبالت  

 يكَ لَ ى إِ عَ ن ْ ي أَ نِّ يك أَ لَ ي إِ هِ نْ ا أ  ل مَ وَّ أَ  إنَّ -م فيقولظايستمر إمامنا الكو-اء اهللشَ  ل إنِ فعَ تَ  نْ لَ وَ  َاسَتْكَتمت ك
-متَ حَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ى اهلل  ضَ د قَ ا قَ مَّ ن مِ ائِ كَ   ه و ايمَ فِ  اكّ  شَ اَل وَ  م  ادِ ال نَ  وَ ع  ازِ جَ  يرَ ه غَ ذَ هَ  يَّ الِ يَ ي لَ ي فِ فسِ نَ 
وهذا  آل حُمَم دهي  ينالدِّ  عروة ؟صالنصو  عروة الدين ليست هي-ينوة الدِّ عر  ك بِ سِ مْ تَ اسْ فَ -ةتبدأ الوصي  و

ا ضَ الرِّ م وَ ه  لَ  ةِ مَ الَ سَ م   الوَ  يصِ عد الوَ بَ  ي  صِ ى الوَ ة الوثقَ وَ ر العوَ  آِل م َحمَّد فَاْسَتْمِسك ِبعر وة الدِّين-الدينهو 
وا اهلل ان  خَ  نَ يالَّذِ ون ن  ائِ هم الخَ إنَّ م فَ ه  ين َ دِ  نَّ حبَ  ت  اَل وَ  ،كتِ يعَ شِ  نْ مِ  يسَ لَ  نْ مَ  ينَ س دِ مِ لتَ  تَ اَل وا وَ ال  قَ  امَ بِ 
ستطيع ة فيها تفاصيل وال أالوصي   ،ةتقول الوصي   إىل أن  -؟مهِ اتِ انَ مَ وا أَ ان  ا خَ ي مَ درِ تَ وَ  ،مهِ تِ انامَ انوا أَ خَ وَ  وله  س  رَ وَ 

بت تِ إىل السجن فكُ  واصلة الرسالةأّن باعتبار -ينلَ ج  ن رَ عَ  ألتَ سَ وَ -سالةإىل أن تقول الرِّ  ،أن أقرأها كلها
ى لَ عَ  ه  ق  فِ نْ ي    انَ اال  كَ َل  مَ ج  ا رَ بَ صَ غتَ اِ  َوَسألَت َعن رَج َلين-مزمن الر   اإلمام أجاب أيضًا بشيء   رمزية و بطريقة  

 َعَلى الف َقراءِ  ِاغَتَصَبا رَج َل  َماال  َكان ي  ْنِفق ه   َوَسألَت َعن رَج َلين-فدك االشارة إىل-يناكِ سَ مَ الْ وَ  ءِ ار قَ لف  ا
اه يَّ ه إِ ََل مَ حَ تَّى حَ اه بَ صَ يث غَ ا حَ يَ رضَ م يَ ك لَ لِ اه ذَ بَ صَ غتَ ا اَ مَّ لَ  ف َ اهلل بيلِ ي سَ فِ وَ  ليبِ السَّ  اءِ بنَ أَ وَ  َواْلَمَساِكين
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حتَّى  اهَغَصبَ  َلم َيرَضَيا َحيث-جلاغتصبا مال هذا الر   ،اهفلما اغتصب-اهمَ لَ ازِ نَ لى مَ ه إِ تِ بَ ق َ وق رَ ا  فَ رهَ ك  
-؟ا  رَ فْ ك ك  لِ ذَ ان بِ غَ لَ ب ْ ي َ ه أَ اقَ فَ ن ْ ا إِ يَ ولَّ اه تَ زَ رَ حْ ا أَ مَّ لَ ف َ  ،رَها  َفوق رَقَ َبِته ِإلى َمَنازَِلهَماِإيَّاه ك   (أو َحمََّله) هََل َحمَ 

ما ه   وَ ولهِ س  رَ ا بِ ئَ زِ هَ وَ  وردَّا َعَلى اهلِل َعزَّ وَجلَّ َكََلمهك لِ بل ذَ ا قَ قَ اف َ د نَ قَ ري لَ مْ عَ لَ ف َ -الوابو  ،هذا السؤال
ان مَ يْ الِ  نْ مِ  يءٌ ما شَ نه  مِ  د  حَ أَ  لبَ ل قَ خَ ا دَ مَ  اهللِ ين وَ عِ مَ جْ أَ  اسِ النَّ ة وَ كَ َلئِ مَ الْ اهلل وَ  عنة  ا لَ مَ يه  لَ ان عَ رَ افِ الكَ 

ة كَ ئِ ََل ما مَ ه  ت ْ وف َّ تَ تَّى حَ ين قَ افِ نَ ين م  ابَ رتَ ين م  اعَ دَّ خَ  اانكَ   ،ا  كَّ  شَ الَّ ا إِ ادَ دَ زْ ا اَ مَ ا وَ مَ هِ يتَ الَ ن حَ ما مِ هِ روجِ خ   نذ  م  
ع وضَ ي  ه وَ ال  مَ  ب  غصَ و يَ ه  ل وَ ج  ك الرَّ لِ ر ذَ ضَ ن حَ مَّ عَ  لتَ أَ سَ وَ  ،امقَ مَ الْ  ارِ ي دَ فِ  زيِّ الخِ  لِّ حَ لى مَ اب إِ ذَ العَ 
يف تكون انية ة الث  الرد   ؟انية مّت تكونة الث  د  الرِ -أهل  الرِدَِّة ال ْوَلى كَ ئِ ولَ أ  ر فَ كِ نْ م  ف وَ ارِ م عَ نه  ه مِ تِ بَ ق َ ى رَ لَ عَ 
حباجة الرِّواية -ينعِ مَ جْ أَ  اسِ النَّ ة وَ كَ ئِ ََل مَ الْ وَ  اهللِ  عنة  م لَ هِ يلَ عَ ة ف َ مَّ ال   هِ ذِ ن هَ مِ أهل  الِردَِّة ال ْوَلى  فَأ ولَِئكَ -يبةالغ

 .لل ذي يتبص ر فيهاجّداً واضحة أهّنا ولكن أعتقد وقتاً لشرحها  ين ال أجدُ إىل شرح لكن  

ة وصي  من الرِّوايات  اً َّنوذجو  ،رآن سورة الفاحتةمن القُ  اً حنن اآلن أخذنا َّنوذج (مفاتيح النان)هذا 
 ،رآنمثال من القُ فهذا  ،صلواُت الِل عليه ام األخرية قبل شهادتهج يف األي  ِر رف احلَ ا الظ  م يف هذظااإلمام الك

ى لَ ت عَ بَّ كَ أَ ه وَ تِ اوَ دَ ى عَ لَ ت عَ بَّ ضَ أَ فَ -دبةنُ يف دعاء ال حي نقرأ ،دعيةال من األمثواآلن  ،مثال من الرِّواياتو 
 نَّ ه  يرَ غَ وَ  ة  يَّ ينِ نَ ح  وَ  ة  ريَّ يبَ خَ وَ  فَأودََع ق  ل وبَ ه م َأحَقاَدا  َبْدرِيَّة   مه  ان َ بَ ؤْ ذ   شَ وَ انَ وَ -ؤمنياحلديث عن أمري امل-هتِ ذَ ابَ ن  م  
 ه  بَ حْ ى نَ ضَ ا قَ مَّ لَ وَ  ،ينقِ ارِ مَ الْ وَ  ينَ طِ اسِ قَ  والينَ ثَ اكِ ل النَّ تَ ق َ تَّى حَ ه تِ ذَ ابَ نَ ى م  لَ ت عَ بَّ كَ أَ ه وَ تِ اوَ دَ ى عَ لَ ت عَ بَّ ضَ أَ فَ 
 دَ عَ ب َ  ينَ ادِ ي الهَ فِ  َلْم ي ْمَتَثل َأمر  َرس وِل اهلل َصلَّى اهلل  َعَليِه وآِله ينلِ وَّ ى الَ قَ شْ أَ  ع  بَ تْ ين ي َ رِ خِ ى اآلقَ شْ أَ  ه  لَ ت َ ق َ وَ 

 ِلرَِعايِةِ َوَفى ن مَّ مِ  يلَ لِ قَ لا الَّ إَ  هدِ لْ و   ءِ اصَ قْ إِ ه وَ مِ حِ رَ  ةِ عَ يطِ ى قَ لَ عَ  ةٌ عَ مِ تَ جْ ه م  تِ قْ ى مَ لَ عَ  ةٌ رَّ صِ م   ة  مَّ ال  ين وَ ادِ الهَ 
هذه العبائر عم ن  ،إىل آخِر الد عاء-َمن أ ْقِصي َمن س ِبي وأ ْقِصيَ  َمن ق ِتل وس ِبيَ  فَ ق ِتلَ  ،الَحقِّ ِفيِهم

هذه العبارات  ،فيدعون هلمبعد كّل ذلك أئمتنا و  جادأفيأيت إمامنا الس   ؟أمية بين ث عن تتحد  ال  أ ؟تتحد ث
 ينَ أَ  ،اَلْمِت والِعَوج أيَن ال م نَتَظر  ِلقَاَمةِ  ،ةمَ لَ الظَّ  رِ ابِ دَ  طعِ قَ د  لِ عَ م  لْ ا ينَ أَ -دبةالنُ  عاءها يف دُ نقرأُ ال يت 

 ةِ لَّ مِ الْ  ةِ ادَ عَ لِ  ر  ي َّ خَ تَ م  الْ  ينَ أَ  ،ننَ الس  وَ  ضِ ائِ رَ الفَ  يدِ دِ جتَ لَ  ر  خَ دَّ م  لْ  اينَ أَ  ،انِ وَ دْ الع  وَ  ورِ الجَ  ةِ الَ زَ ى ِل جَ تَ رْ م  الْ 
يِن  اءِ حيَ ِل  ل  مَّ ؤَ م  الْ  ينَ أَ  ،ةعَ ير الشَّ وَ   ،تةمعامل الدين ميّ -ينم الدِّ الِ عَ ي مَ يِ حِ م   ينَ أَ -تفالكتاب ميّ -هودِ د  ح  وَ الدِّ

 أَيَن م ِحِيي َمَعاِلم الدِّين-!؟كيف ال متوت معامل الديناليت يتحّدثون عنها فالعقائد هي هذه كانت إذا  
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 انِ العصيَ وَ  وقِ س  الف   هلِ أَ  يد  بَ م   ينَ أَ  ،اقفَ الن ِّ وَ  ركِ ة الشِّ يَ نِ بْ أَ  م  ادِ ين هَ أَ  ،يندِ تَ عْ م  الْ  ةِ وكَ شَ  م  اصِ قَ  ينَ أَ  ،وَأْهِله
 بِ ذْ ل الكِ ائِ بَ حَ  ع  اطِ قَ  أينَ  ،آثَاِر الزَّيِغ واَلْهَواء س  امِ طَ  ينَ أَ  ،اققَ الشِّ وَ  يِّ الغَ  وعِ ر  ف    د  اصِ ين حَ أَ  ،انيَ غْ الط  وَ 
 يلِ لِ ضْ التَّ وَ  م ْسَتَأِصل  أهِل الِعَنادِ  أَينَ  ،أيَن م بيد  الع َتاة وال َمَرَدة-!فرتاء على أهل البيتهذا هو االِ -اءرَ تِ فْ االِ وَ 
 ب  الِ الطَّ  ينَ أَ -يقول إىل أن  -ىوَ قْ ى الت َّ لَ عَ  ةِ مَ لِ الكَ  ع  امِ جَ  ينَ أَ  ،اءدَ عْ الَ  ل  ذِ م  اء وَ يَ لِ وْ الَ  ز  عِ م   نَ يأَ  ،ادحَ لْ الِ وَ 
كّل هذه -أَيَن الطَّاِلب  ِبَدِم اْلم ْقت وِل ِبَكرَبََلء-أليس من بين أمي ة ؟ِم ن يطلب-ءََل بَ ر كَ بِ  لِ و ت  قْ م  لْ  امِ دَ بِ 

كيف يدعو ف ،أوصاف بين أمي ة ،جرة امللعونة الشّ أوصافُ  ،هذه أوصاُف الس قيفة ،أوصافهمهي األوصاف 
أنا كنُت متعمِّدًا أن  أجلب  ،اإلمام الكاظم وصي ةُ  ! وهذهِ ؟هلارون الكاظمُ  الس جاُد هلم ويدعو اإلمامُ  اإلمامُ 

جاد لإلمام الس  املثال األو ل دعاء الثغور  ،شيخ حمم د رضا املظف ر جاءنا مبثاليالوصي ة اإلمام الكاظم ألن  
 .يهعل وسالمهُ  اللِ  م صلواتُ ظاعن اإلمام الكالرِّواية لذلك جئت ب ،مظاوجاءنا بدعاء  من اإلمام الك

موجودة يف آخر و يارة الامعة الكبرية الزِّ غري وهي  ،ة املؤمنيم  لامعة ألئِ ا يارةخر الزِّ آ اً خذ َّنوذجوآ
ة كَ ئِ ََل مَ لْ  واحيّ ط الوَ هبِ مَ وَ  ةالَ سَ الرِّ وَ  ةِ وَّ ب   الن   ارِ ى دَ لَ اب إِ زَ حْ ا الَ ايَ قَ ب َ وَ  ابرَ عْ الَ  ة  لَ فْ ر سِ شِ ح  فَ -املفاتيح

م لَ عَ  يهِ خِ ي أَ ى فِ فَ طَ صْ م  الْ  َعهدَ  واض  قَ ن َ تَّى حَ ة امَ مَ الِ ة وَ فَ ََل الخِ ة وَ يَّ صِ ن الوَ عدِ مَ ية وَ اَل الوَ  انِ طَ لْ س   رِّ قَ ست َ م  وَ 
 هتِ بَ يبِ اد حَ هَ اضطِ ه وَ تِ بنَ لم اِ ي ظ  فِ ى رَ ير الوَ خَ  دَ بِ وا كَ ح  رَ جَ وَ  ،َطريَق النَّجاِة ِمن ط ر ِق الرََّدى نِ يِّ ب َ م  الْ ى وَ دَ ه  الْ 

مه حِ عوا رَ طَ قَ ه وَ مَ ارِ حَ وا مَ ل  استحَ ه وَ درَ روا قَ غَّ صَ ا وَ هَ علَ وا بَ ل  ذَ خَ ه وَ دِ بِ كَ   ةِ ذَ لْ فِ وَ  وَاهِتَضاِم َعزِيَزتِه َبْضَعِة َلْحِمه
طَاَعَته وَجَحد وا ِواليَ َته وَأْطَمع وا الَعِبيد ِفي ِخََلفَِته وقَاد وه  ِإَلى  واض  قنَ وَ  هتَ دَّ وَ روا مَ وَهجَ  تهوَّ خ  وا أ  ر  كَ نْ أَ وَ 

 يظالغَ  م  اظِ بر كَ الصَّ  يد  دِ ب شَ ضَ الغَ  ج  ائِ ب هَ لْ القَ  ط  اخِ و سَ ه  ا وَ هَ ت َ نَّ سِ أَ  ة  عَ ذِ قْ ها م  وفَ ي  س   ة  تَ لِ صم   بَيَعِتِهم
َوَعقَّت َسْلَماَنها وَطَرَدت ام ها اآلثَ لِ هْ أَ  وبِ ل  ي ق   ت فِ عَ رَ زَ م وَ سََل الِ مها و  ش   مَّ عَ ي الَّتِ م هِ تِ يعَ لى بَ إِ  ونه  دع  يَ 

َوَغيَّرت ال َمَقام وأَبَاَحت  امكَ حْ الَ  تلَ دَّ بَ ن وَ رآت الق  فَ رَّ حَ ها وَ ارِ مَّ عَ  نَ طْ ت بَ قَ ت َ ف َ ها وَ دبَ ن  ت ج  فَ ن َ وَ ِمْقَداَدها 
ت فَّ خَ استَ ام وَ رَ الحَ ل بِ ََل ت الحَ طَ لَّ خَ وَ  ،اءمَ والدِّ  وجِ ر  ى الف  لَ عَ  اءنَ عَ د الل  واَل ت أَ طَ لَّ سَ وَ  الخ ْمَس للط َلَقاء

ين رِ اجِ هَ م  الْ  اتِ نَ ت ب َ زَ رَ ب ْ أَ وَ وَهَدَمت الَكْعَبة وَأَغاَرت َعَلى َداِر الِهجَرة َيوم الَحرَّة  مََل سْ الِ ان وَ يمَ الِ بِ 
َهةِ ة يحَ ضِ الفَ وَ  ارِ العَ  وبَ ثَ  نَّ ته  سَ بَ لْ أوَ  ورَةسَّ وال الِ كَ لنَّ ار لِ صَ نْ الَ وَ   يتِ هل بَ أَ  لِ تَ ق َ  يفِ  ورَخََّصت ِلَْهِل الش ب ْ

ه ينِ اء دِ فَ خْ إِ ه وَ رِ خَ فْ مَ  بِ لْ ق َ ه وَ رِ نبَ مِ  رِ سْ وكَ َسْبي َحَرِمه وقَ ْتِل أَْنَصارِه ه و تِ أفَ شَ  الِ يصَ تِ اسْ ه وَ لِ سْ نَ  ةِ ادَ بَ إِ وة وَ فْ الصَّ 
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ورَِماح هم  مك  ادِ بَ كْ ي أَ ة فِ قَ رَ غْ م   ةِ مَّ ال   ام  هَ سِ ى وَ فَ طَ صْ م  م الْ ك  نَ ي َ او عَ لَ ف َ  يَّ الِ وَ مَ -هؤالء هم بنو أمية-هرِ كْ ذِ  عِ قطْ وَ 
 يضَ غَ م وَ ك  عِ رَ ن وَ مِ  َيْشِفي أَبَناء  الَعَواِهر َغِليَل الِفْسقِ  مك  ائِ مَ ي دِ فِ  ةٌ غَ ولَ م  َوسيوفَ َها م ْشَرَعٌة في ن ح ورِك م 

د قَ  ةِ ازَ نَ الجِ  وقَ يد  فَ هِ شَ ه وَ تَ امَ هَ  يف  السَّ  قَ لَ د ف َ اب قَ حرَ مِ ي الْ فِ  ريع  صَ  ينَ م بَ ت  ن ْ أَ م وَ كَ مانِ يَ ن إِ مِ  رِ فْ ك  ال
 يدِ دِ الحَ ت بِ ضَّ د ر  ن قَ جْ ي السِّ فِ  ل  بَّ كَ م  وَ  ،ه  أس  رَ  اةِ نَ القَ  وقَ فَ  عَ فِ د ر  اء قَ رَ العَ يل  بِ تِ قَ ام وَ هَ السِّ ه بِ ان  فَ كْ ش كَّت أَ 

م يه  نِ فْ ت   -قفرّ مشلكم مُ أي عباديد -يدادِ بَ م عَ ك  ل  مْ شَ وَ  السَّمِّ َأْمَعاؤ ه َعت ِبج َرعِ ق طِّ َوَمْسم وم  َقد ه اؤ  ضَ عْ أَ 
هذا هو كالُم -مك  ائَ يَ ولِ أَ  ا َقد َشارَْكَنااهلل أنَّ  د  شهِ ن   حن  نَ ف َ -يف الزيارة  نقولإىل أن  -يدبِ اء  العَ بنَ أَ د وَ يبِ العَ 

ق مَ هذا احلَ  ون مننعان يُ ال ذيالء العلماء واملراجع ؤ ال كما يقول ه ،أن نعتقد األَِئم ة هكذا يريدون من ا ،األَِئم ة
م ك  اَر صَ نْ أَ وَ  فَ َنحن  ن شِهد  اهلل أنَّا َقد َشارَْكَنا َأولَِياَئك م-اة من  األئم   هُ ديري ال ذيهذا هو  ،برك  مُ  ال والهلِ 

 ةنَّ الجَ  أهلِ  بابِ شَ  يِّدِ سَ  بد اهللِ ي عَ بِ ة أَ لَ ت َ ق َ ين وَ قِ رِ امَ ال ين و طِ اسِ القَ ين وَ ثِ اكِ اء النَّ مَ دِ  ةِ قَ ارَ ي إِ ين فِ مِ دِّ قَ ت َ م  الْ 
 يتِ الَّ  فِ واقِ مَ الْ  لكَ تِ  وتِ ى فَ لَ ف عَ س  أَ والتَّ  بِالن ِّيَّات والق ل وب-؟كيف شاركناُهم-َعَليِه السََّلم َيوَم َكْرَبََلء

د م  حمَُ  فكيف ندعو ألعداء آلِ  ،منهُ مِ  ةِ ءارَ الب َ بِ م وَ يهِ لَ عن عَ الل  بِ وَ على بين أمّية اء عَ الد  بِ -مك  تِ رَ صْ ن  وا لِ ر  ضَ حَ 
 !؟ءار هؤالء العلمفكِّ ال أدري كيف يُ  ؟اليت يستشهدون هبا ريفةألدعية الش  ا بتلك

بعة الط   مهُ ر  علينا كالوم ،الثء الث  الز  (الشِّيعة فقهُ ) خلوئي وهذا حبثهُ ادنا من سيِّ  ولكن ما هو بغريب  
 م  حكَ نا ي  ه   ومن-وهو يقول ،139فحة ص ،العروة الوثقى مداركُ  ،الشِّيعةفقه  كتابهُ   ،سة اآلفاقمؤس   ،الثةالث  

 بهم ظاهرا  عداوةص نَ يا  لعدمِ  ظاهر ما  َلم إسَلين عليه السَّ نأمير المؤم بين لحقِّ اصِ ين الغَ لَ الوَّ  بإسَلمِ 
 ما هذا الكالم؟! !!هؤالء ما هم نواصب-البيتأهل 

فس يف ن ،ن واصبا من ال يكونو ملبأهّنم -الح سينلة لمقاتَ ر ضَ ن حَ مَّ مِ  كثير  -يء يقول عننفس الش  
 ،اصبسي من النو قتال احلُ لروا حض يعين ليس كّل ال ذين -كثير  ِممَّن َحَضر لمقاتَلة الح سينو -الصفحة

وية ويزيد كم عا  َلملسَّ م ايه  يت علالبَ  هلِ ل َنَصب العَداوةوالمراد بهم من -هو ُهنا يتحد ث عن الن واصب
سي واشرتك يف قتال ُمقاتلة احلُ  لَحَضر  نهناك ِم  أّن يعين -ينسَ ة الح  لَ ت َ اقر لمضَ ن حَ مَّ مِ  لعنَ ه م اهلل وكثير  

  !!اخلوئيالسيِّد حبسب وجهة نظر  ومل يكونوا ناصبّيياحُلسي 
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 (،لعروة الوثقى شرح ايفنقيح الت) :ل يف كتابيف حبث التنقيح الزء األو  قول  ييس غريبًا أن  لذلك ل
ال و ل البيت أله بّ احل يدَ ديكون املرجع شَ  في أن  قليد فينلت  ا ث عن شرائط مرجعوهو يتحد   ،220صفحة 

 هملَ  بِّ الح   ن شديدَ يكو  ط أنْ شترَ ال ي   ةرعييِه في اَلْحَكاِم الشَّ ِإل َجزِم بأنَّ من ي رجع  لِل-ط فيه ذلكشرتَ يُ 
 ،ألهل البيت احلبّ  يوا شديديكون ن  م أفيه طُ شرتَ فمراجعكم ال يُ -همفي أمرِ  تامّ  أو َيكوِن ِممَّن له  ثَ َباتٌ 

ذلك ليس ول ،قلِّدوهنمتُ ذين راجع ال  امل كل    ه عليهقُ هذا املنطق يوافِ بأّن اخلوئي وثقوا السيِّد  هذا هو منطقُ 
 .الكالم ن مثل هذاكو يَ  أن   ُمستغرباً 

هكذا ) :هذا كتابهُ  ،لير اخلليا جعفنقلهاليت يخ املظّفر أنا أنقل لكم هذه احلادثة للش   ا بالنِّسبةِ أم  
ار د ،األوىل الطبعةهي عة هذه الطب ؟ماذا يقول جعفر اخلليلي ،من الزء األو ل ،259صفحة  (،همرفتُ عَ 

ائلة من وآل اخلليلي ع-يليذات ليلة في بيت محمَّد الخلك نَّا -يقول ،259صفحة  ،البيضاء احملج ةِ 
ا ذات ك نَّ -ي وغريهُ اخلليل ا حسياملريز وهو منهم مرجع معروف ، و العوائل العلمية املعروفة ومن عوائل املراجع

باراة ضَّحك بسبب مفي ال رقناوك نَّا قد أغ-وجعفر اخلليلي هو من أبنائهم-ليلة في بيت محمَّد الخليلي
اد الشَّيخ يخ محّمد جو ن الشَّ وبي الَّتي وقعت بين الشَّيخ محّمد رضا المظفَّر ة استدعتها الن كتة  أدبي

شرات داها عصجاوز تفأغرقنا جميعا  في ضحكة ال يبع د أْن  ،كاظمراضي شقيق الشَّيخ محّمد  
ا تكون فيها مبالغةو  !؟هذه ضحكة   أي  -البيوت داها أْن تجاوز ص يبع د الحكة فأغرقنا جميعا  في ض-ُرمب 

ينة وقد في المد لبقيعامَّة ر أئِ ق  ب و  جرى هدم   فالتفت أحد نا وقال في مثل هذه اليَّام ،عشرات البيوت
و مرَّ فل-د جنفي معروفذا رادو ه-داّتخذ البعض من هذا اليوم ذكرى حزينة فلو مرَّ من هنا عبد ال م َحمَّ 

 ..من هنا عبد ال م َحمَّد

  (،خسون عامًا مع املنرب احلسيين) :السيِّد حسن الكشمريي يف كتابهِ فقد ذكر  ،لطيفةمناسبة وهنا 
كي تكون   السيِّد حسن الكشمريي وأعود إىل ما ذكره جعفر اخلليلي هنقرأ ماذا ذكر  ،هذا املاّل عبد ال ُمَحم د

 ،علومات كي تت ِضح الصورمن امل مزيداً  ي مساحة أوسع واُقدِّم لكمن  أُغطّ أنا أحاول أف ،الصورة واضحة
فعد د جمموعة  (،البّكاؤون اخلمسة يف الن جف األشرف)سيِّد حسن الكشمريي وضع ُعنوان  ،248صفحة 

هو هذا ال ذي -المرحوم ال م َلَّ عبد ال م َحمَّد الش شتري الشاعر والرَّادود ،البكَّاء الخامس-من البك ائي
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فخامس البك ائي ال ذين حتد ث عنهم السيِّد حسن  ،كتابِه ال ذي وَرد ِاسهُ   يف يتحد ث عنُه جعفر اخلليلي هنا
سي األميين إىل أن  انتهى باملرحوم ال ُمال  عبد ال ُمَحم د الُششرتي عبد احلابتدأهم بالش يخ وقد الكشمريي 

د سمعت  بنفسي ذات مرَّة وكان حينما يقرأ القصيدة تقاطعه  الدموع ويكاد يختنق ولق-الشِّاعر والرادود
 أْن أكون حاضرا  يوم الِقيامة أتمّنى :العاِلم الكبير أ ستاذ المجتهدين الشَّيخ محّمد تقي اليرواني يقول

-تِه وبكائِه عليِه طول دهرهِ مالرى هذا الرَّجل ال م َلَّ عبد ال م َحمَّد كيف سي جازيِه الح سين م قابل خد
  ..ال  عبد ال ُمَحم دوفاً ال مُ كان بك اءاً معر 

شيخ حمّمد رضا الاخلليلي وكان هناك ُمساجلة أدبية بي  حم ّمد الماعة كانوا يف بيتعلى أيِّ حال  
أحدهم التفت فمدويّة قهقهة و ضحكة عالية  وفجأًة انفجروا يف ،الش يخ راضي والش يخ حمّمد جواد آلاملظف ر 

في مثل هذه اليَّام جرى هدم قبور أِئمَّة البقيع -وقال د الشِّيعة يف الن جفأن  هذه األي ام أي ام ُحزن عنإىل 
في رادود ال) ذكرى حزينة فلو مرَّ من هنا عبد ال م َحمَّد وقد اتَّخذ البعض من هذا اليوم في المدينة

عن ابتسامة  يفترّ  ا أنأيَّام عزاء ال ينبغى لثغر  فيه وهو الَّذي يعتبر مثل هذه اليَّام (يةلحلقة الش شتر 
فماذا تستطيعون أْن ت جيبوه وبينكم عدد من  وضحكة طويلة كهذه الضحكة، ،فضَل  عن ضحكة

 :أتقولون له   ،الع لماء والتقياء أمثال الشَّيخ محّمد رضا المظفَّر والشِّيخ محّمد كاظم آل شيخ راضي
بمثل هذه الطقوس وهذه  إنَّنا نستهتر :ولون له  أم تق ؟أنَّنا ال نؤمن ِبع رف  يصنعه  عبد ال م حّمد وجماعته  

تخلو من الذكريات  وال ساعة من الزَّمن معنى ذلك أنَّنا ال نجد يوما  بلعنينا بها ف النَّنا إذ !اليَّام
 هذهِ -خ ذوا المر على سبيل الِجدّ  :فقال الشِّيخ محّمد كاظم ،وهنا تحّول الموضوع إلى ِجدّ  ،المريرة

فقال  ،هم يف بيت من البيوت العلمية املعروفة من بيوت آل الش يخ راضي وضحكات عالية قضية اجتماعية
فلو جاءك م عبد  ال م َحمَّد أو من كان على  ،خ ذوا المر على سبيِل الِجد-خذوها على سبيل اِلد

وهذه  ،وهم يرونه مثاًل قليل العقل يف نظرهم اً،معروف اً رادود هسم عبد ال ُمَحم د باعتبار هم يأتون با-شاكلتهِ 
وقال لكم ما -ال أقول الميع ولكن الكثريو  هذا واقعٌ و  ،سيخلَدَمة احلُ بالنسبة هي رؤية الكثري من الُعلماء 

لقد َوَجمنا لنَّ العثور على  ؟! فماذا كنت م تقولون؟هو تفسير هذه الضحكات العالية في مثل هذا اليوم
زاج أخينا عبد ال م َحمَّد وي قِنعه  وي قِنع أضَرابه  ليس من المور الهيَّنة ولكن الشَّيخ محّمد  جواب ي َلئم مِ 

 إَذ القضَية ال تتجاوز ،أحَسب أنَّ المسألة ليست كما تظنون من التعقيد وصعوبة الحلّ  :كاظم قال
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هدم  مو وهو يوم ذكرى مريرة ياليوم إذا ما قال لماذا أنتم ضاحكون في مثل هذا  ه  قول لَ نَ  أكثر من أنْ 
-االستهزاء وتنتهي احلكاية يعين على سبيل-معاوية ابن ضحك على يزيدنا ك نَّا نإنَّ  :أْن نقول له   ؟عيالبق

 ما إذا كان أمثال أخيناولست أدري -هو اخلليلي يقول-معاوية ابن إنَّنا ك نَّا نضحك على يزيد :نقول له  
 !!الجوابون بهذا ع  ن َ قد سيمَّ حَ م   عبد ال

 .الفاصل نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد

عي وأقول أد   ريد أن  ال أُ  (،هكذا عرفتهم) ذكرها جعفر اخلليلي يف كتابهِ  يتأوردت لكم احلكاية ال  
 ،هذه حقيقة ،نضحكحنن  يف يوم العاشر من احملرمحّت   ،أبداً  ،ال نضحك نا يف مثل أي ام األحزانبأن  

اء ر و يف يوم عاشحّت   ،نضحك ولكن حننُ  ونبكي وُنشارك يف الش عائر احُلسينية سلااجملنُقيم أنّنا صحيح 
ال يبتسمون ورمبا و ة كانوا ال يضحكون م  األئِ  أن  الرِّوايات نقرأ يف  نعم حننُ  ،وهذا هو حال الميع ،ضحكنَ 

تب لكن ين قرأُت يف الكُ  ،ُأصدِّق أنا بالنِّسبِة يل ال ،وال ندري أهو حقيقة أم ال عن بعض األشخاص حكوا لنا
فحّت  يف يوم العاشر ويف ليلِة العاشر الشِّيعة  ،هذه األجواء ابنُ  يشت هذه األجواء وأناين عاألن  ال ُأصدِّق 
حُنيي األمر  ،نُقيم الش عائر ،نعم نُقيم العزاء ،نضحك وَّنزح ونبتسم ،وأنا أضحك والميع يضحكون

 الماعة اًل على أن  شكِ مُ  فأنا هنا لستُ  ،هذا موجود ،ق األموالنفِ نُ  ،نشارك ،نلطم ،نبكي ،احُلسيين
وق ظر إىل الذ  ت الن  لفِ أُ  ريد أن  يعيشون فيها وأُ ال يت أنقل األجواء  أنا أردت أن   ،أبداً  ،و ميزحونيضحكون أ

ا أُ  ،لِّ مكاندة يف كُ فهذه القضية موجو  ،حك أبداً ليس حديثي هنا عن مسألة الض   ،ون بهر يفكّ  ال ذي ريد وإَّن 
باعتبار احلديث عن الش يخ  ،وهذا هو الّو احلوزوي الطبيعي ،أن  أُلِفت نظركم إىل الوِّ ال ذي يعيشون فيه

فحينما َضِحكوا شخ ُصوا  ،وكيف يُفكِّرون ،الّو الطبيعي جّداً  ،هذا هو الّو الطبيعي ،حمّمد رضا املظّفر
ريد أن  أُلِفت نظركم إىل أنا أُ  ،ذهبوا إىل هذا الر جل الر ادودف ،َخَدَمة احُلسيهم  ؟من هم ،مهلة ال ُمنافرة اله

يف البداية كان على  ،ذهبوا إىل عبد ال ُمَحم د ؟ال يت ال يت ِفقون معها أين شخ صوا الهة املنافرة ،طريقة التفكري
إنَّنا نقول له  بأنَّنا -خريةً سُ عبارة عن كان   حّت  الواب الادّ د ولكن حتّول الكالم إىل جِ ّث سبيل املِزاح 

الء ؤ كان يعيش فيه ه  ال ذيوق الذ  هذا هو  ،هذا هو املنطق وهذا هو التفكري-نضحك على يزيد ابن معاوية
ذا الر جل ي هجعفر اخلليل ،وهذا هو الو العام ،ر هذا مثال من األمثلةرضا املظف   ديخ حمم  ش  لومن مجلتهم ا
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نشأت طبقة كبرية يف الثينيات  يف الثّت  في األربعينيات وحف ،علميةالل ائمن العو  مع أنّه ديينّ ال رجلهو 
اعر الش   يهر او مهدي ال دحمم   ،لتهم مثالً من مجُ  ،ينلدِّ ا علىا و جثاروا وخر  الن جف من أبناء املراجع والُعلماء

 من مُجلتهم جعفر اخلليلي من آل اخلليلو  ،ر العلومالعلوم من آل حبحمّمد صاحل حبر و  ،من آل الواهري
يني ةاً من اجملالس ءز كان ج  هُ ولكن   يينّ دهو رجٌل الي فجعفر اخلليل ،وكثريون  .الدِّ

سن حالسيِّد كتبه   رأنا ماينما قح (ظلمةجولة يف دهاليز مُ ) كتاب يف ُه عليناذكرُ  مر  فقد إذا تتذكرون 
 ؟ فماذا قالرب  واد شُ جالسيِّد و  لوائليا يخفيما بي الش   والصِّراعاملقالب واخلالفات  ،177 ي صفحةري لكشما

رئيسُه  شرمنتدى الن  و  ،شرلن  نتدى ايف رئاسة أو قيادة مُ -ربَّ ش  السيِّد هميش لي تَ ائالو  استطاعَ حتَّى -قال
وهؤالء  ،رد رضا املظف  يخ حمم  شال شرى الن  درئيس منت ،إذًا حنن يف نفس األجواء ،الش يخ حمّمد رضا املظف ر

 ،شردى الن  ج من منتر  ن تَ ِم   اد ُشرّب والسيِّد جو  يائلالو الش يخ  يُعتربو  ،ومن التالمذة أيضاً  همن مؤسِّسيهم 
 يائلستطاع الو احتَّى -ة الفقهىل كليّ إ ّولفُمنتدى الن شر حت ،شرنتدى الن  كلية الفقه هي مُ   ،ة الفقهلي  يعين من كُ 

 .حفوظسين مح رو ي والدكتما جعفر الخليلوه   ر واثنين من رفاقهِ بَّ ش  السيِّد ميش ته

من ل يت اومة نظذه املمن ه جزءو ء من جو اخلطباء جز و لمائي الو العُ فجعفر اخلليلي هو جزء من 
جٌل هو ر  ،اجمللس عن هذا يتحّدثو لذلك هو يذكر هذه القضي ة يف كتابِه  ،رد رضا املظف  شيخ حممّ الاهنا أرك
عفر ج 1985نة سمات هو قد و -ب على قربيكتَ يُ  وصيت أن  ين أهو يف كتابه هذا يقول بأن   ،ديينّ ال

 يكتب على قرب يُ ن أ-هينمة يف ذت املعلو ا إذا ما صح  ينمات يف أملاأنّه أعتقد  ،مات خارج العراق ،اخلليلي
هذا هو  (،.؟!.منها رجملاذا خا جاء و وال يدري ملاذ جاء إىل الدنيا ال ذيهذا قرب جعفر اخلليلي ) :هذه العبارة

يف  ورئاسة   عامة  ز  ةِ ضي  ئلي يف قالش يخ الوا حسن الكشمرييالسيِّد كما يقول   شهُ ُهّ  جعفر اخلليلي ال ذي 
 ..نهِ او يف دي يدتظم له قصيحبيث نَ  صداقة محيمة مع جعفر اخلليلي ت لهُ ولكن كان ،منتدى النشر

 ستاذ جعفر اخلليليىل األإة قصيد ،449صفحة  ،سة البالغمؤس   ،هذا الديوان ديوان الش يخ الوائلي
 يجعفر اخلليل رسلما ألي حينائالو الش يخ لقصيدة أرسلها ا هذه ينيع (،هكذا عرفتهم) كتابهِ   مبناسبة إرسال

 :ة وتبدأ القصيدةص  منه القِ  قرأتُ  ال ذيلي هذا الكتاب ائيخ الو لش  ل

 هك    ذا ق    د ع    رفتهم ج    اءني أمس    ي
 

 ف                   ردَّ الزَّم                   ان والحب                   اب 
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 .اً لف من ثالثة وثالثي بيتهذه القصيدة تتأو 

 :تتألف من ثالثة عشر بيت (يرسالة للخليل)وقصيدة ثانية عنواهنا 

 أطي         ر بأش         واقي إلي         ك ووق         ِدها
 

 ع     اد يق     وى أن يطي     ر جن     احي فم     ا 
وفي بعدها إذ ت   ة لهوكانت آخر رسال ،7/2/185في  جعفر ذ الخليليأرسلها للمرحوم الستا 

يِخ فيما بي الشِّ  ألي اماىل آخر إالعالقة كانت مستمرة أّن  أي ،تويف بعد هذه الرسالة يعين اخلليلي-امبأيَّ 
 .الوائلي وجعفر اخلليلي

هذا املناخ و ألجواء ا ذهِ هجزء من هم مجيعاً و  ،األجواء هِ ذي هو جزء من هجعفر اخلليل أن   مقصودي
عائر اربة الش  الية يف حمة عَ رفع رايان يك  هُ لكن   ديينّ ًا ومع أن ُه رجل الوجعفر اخلليلي كان معروف ،وهذا املنطق

ىل أسقطوه إو  دموهأحّت   ضربوهو  أمسكوا بهِ  ة أن  وصل ببعض اهليئات احلسيني   ال ذيإىل احلد  ،ةاحلسيني  
 .الّو املوجودهو هذا  ،فمرادي هو هذا الو ،كاد أن يُقتلو رض األ

وىل فحة األنا الص  ا لعرضو ا ،دهِ يَ كتبها خبط   ،رد رضا املظف  حممّ الش يخ تبها كَ   ق وصلت إيل  اهناك أور 
 (:ريةصأراء ) نت عنوار حترضا املظف   دحمم  الش يخ كتبها ال يت  اق ر و انية من األوالث  

 :هذه الصفحة األوىل
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 :أيضاً الصفحة الثانية 
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يها فها عليكم أقر أ ريد أن  أُ  ال ،فقط أقرأ السطور األوىل منها ،طباعة احلروفيةله وهذه باخبط يدِ  هذهِ 
ّدث عن املراجع وحت كبار  اداجته يفك صره وشك  قد انتقد مجيع املراجع يف عَ  هُ  ألن  ينبونسيكذّ فإهّنم تفاصيل 

 نعرف الو قدِّمة حّت  رأ ال مُ ن  أقأريد لكن فقط أُ  ،للقراءة بونين فال حاجةَ فسيكذّ  ،صيلت فلألموال بالهنبهم 
 ،فسيالوضع الن   اذخصية هبهل ش ذلك وأسأل بعد ،رد رضا املظف  خ حمم  يالش   واحلالة ال يت كان يعيش فيها

! حبيث ؟يعةالشِّ  لعقيدة اً ر ون مصد تكأن   ميكن ينقلها جعفر اخلليلال يت ة ص  علينا يف القِ  مر   ال ذيذا الو هبو 
  !؟ييّ ة احلوزو ولعقيدالشِّيعة اآلن لعقيدة  الكتاب الر سيهو يكون كتاب عقائد اإلمامية 

 ؟أقرأ لكم املقدمة ماذا يقول

ت يل هذه وصلقول ضًا أأنا أي ،ُق بهثأ ن من طريق  كما هم يقولو   يق  ر طاألوراق وصلت يل من  هذه
ال و  ،وحدينفسي ل (ريحةأراء ص) هذه رحرِّ أ  -رد رضا املظف  حممّ الش يخ يقول  ،به أثقُ  األوراق من طريق  

 مٌ ليس لي تحك  و  رأيه   وله   ،هاالَّ يتو  ا بعد الوفاة فذاك لمنأمَّ  يتياة حدَّ قف عليها أحٌد في م  يَ  رضى أنْ أ
 إالَّ -يعين يف حياته ن يقصداآل-هابل ينش رها مطبوعة وما خوفي من إذاعت هاذيعَ ي   لو شاء أنْ حتَّى عليه 

م ه  قت َ ى مَ فأخش-وياحلوز  وِّ يف ال عيني-ةاس في محيطنا خاصَّ ها وأقصد النَّ ر عليهم هضم  عس  اس يَ النَّ  لنَّ 
جملالس علينا يف ا ر  مكما   (ص  وِ ص  وَ ل  و  كُ ريقة )أُ طيعين على -على االنغمار معهم ورتهم وأنا حريصٌ بل ثَ 
ك وما رَ دغاية ال ت   اسلنَّ رضا ا كان  القل وإنْ على  ما  ترَ حنغمار معهم م  الا ىأنا حريٌص علو -ابقةالس  

ي ضحِّ أ   أنْ لفائدة هذه ا سوىأو هل ت ي لجلهاحِّ ضَ ذاعتها فائدة دينية أو اجتماعية فأ  أدري هل في إ
احلالة  أنّ  ينيع-ا  دَّ به جِ  أشك   ذلك ماك لِّ   ،ية على تقديرهِ  للتضحد  ستعي م  أنِّ إلى هذا الحد أو هل 
مان اآلراء تال عيب في كِ و لحياة اة دَّ ر م  السِّ  تبقى في سرِّ  ل أنْ فلذلك أفضِّ -ةقرّ الن فسية للرجل غري مست

ث حتد  ل يت اناوين من الع ء كثريةأشيا يفث يتحد   هُ ث عنه ألن  أحتد  ة الكالم ال بقي   ،إىل آخر الكالم-الصريحة
 ،دليقوالت   العلماء ،كوماتيران واحلإراق و علاع يف التشي   ،ع وقاعدة اللطفشي  تال ،اإلخالص ،حةار الص  ) :فيها

 .آخر ا أتناوهلا يف وقت  مب  ثرية رُ ث يف تفاصيل كَ حتد   (والعصر احلاضر العلماء

 ،الشِّيعي ة احلوزويةِ  حةِ اس  ال فكري يفمنهج الت   رسمُ يَ  ال ذيجاًل هبذه املواصفات هو  ر إن   :ين أقوللكن  
من  هو صحيح أخذهُ  ،رملظف  ا ؟بهُ تَ كَ   ال ذيس يف احلوزات من در  يُ  ال ذيكتاب املنطق   ؟قد تقولون كيف
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كلمة يف منطق ليس كّل  ف ،فيه هُ َس آراءَ ُه ورت  َبُه وَعكَ بّوبَ  هو ال ذي هولكنّ  من كتب املنطق القدميةو  أرسطو
 أراء ولهُ  لهُ و  ،فاً مثق   كانو  ،ماً كان عالِ و  ،كان ذكيا  و  ،ر كان نابغةاملظف  الش يخ إذ أّن  ،ر هي من أرسطواملظف  
البحث  ان طريقةَ اإلنس ملِّ ن األذهان ويعرِّ ميُ  ال ذيطق هو نكتاب املو  ،طقاب املنف كتألّ  ال ذيفهو  ،اتنظريّ 

 ،م ِ للعالو  ،سارِ للد  و  ،ملي للطالبنظيم العقل العَ ة كبرية يف تَ مدخليّ  نطق كتاب لهُ ب املاكتو  ،التفكري طريقةَ و 
رسطي هو لذلك يقولون بأن  املنطق األ ،ة لإلنسانالعاديّ  ةر الفط منه مع يف كثري  يتماشى كان   وإن   ،احثلبَ لو 

على  لفطريّ أن  أرسطو كتب املنطق اوهو  ،منطق َكتيبّ  وهذا هناك منطق فطريّ  ،طريّ فلا للمنطقِ  تيب  كَ   منطقٌ 
 كتاب املنطق فوضع  ولكن املظف ر هو ال ذي َكَتبَ  ،ةيف هذه القضي   ريد اخلوضال أُ  ،حال على أيِّ  ،الورق

مات وىل بعد املقدِّ ع أصول الفقه يف مرحلة السطوح األضَ وَ  ال ذيوهو  ،حثمنهج الفكر يف احلوزة ومنهج الب
 ،اً ر تأثري كبري جد  يخ املظف  ولكتاب أصول الفقه للش   ،وهنا وضع منطق التفكري الفقهي (رأصول الفقه للمظف  )

احلوزوي  من هنا يبدأ الطالبُ  ،ل القاعدة الفكرية األوىلشكِّ هو احللقة األهم يف دراسة أصول الفقه ويُ  هُ ألن  
وضع كتاب و مومًا فكري علر وضع كتاب املنطق ااملظف  الش يخ ف ،ألصولا علم هي وهولفقيف إدراك املنطق ا

ووضع كتاب عقائد  ،ية يف الفقهسلوب والطريقة املنهجية البحثواأل ،نطق الفقهيملل اثِّ ميُ  ال ذيأصول الفقه 
املنهجية  سر هو مؤس  املظف  الش يخ بعبارة أخرى  ينيع ،عةيضع فيه املنهج العقائدي للشِّ يَ  ال ذياإلمامية 

س كلية الفقه ابعة وأس  شر واملدارس التنتدى الن  س مُ أس   ال ذيوهو  ،ةيني  الدِّ املؤس سة العقائدية يف و  الفكرية
 ،يخ الوائليش  لأمثال ا ،هم تالمذته ال ذين ال زالت الث قافة الشِّيعي ة َتدين هلُم والدورات األوىل من اخلطباء

تلك الكلية  ُهم تالمذة الشِّيخ حمّمد رضا املظف ر وهم ِخرِّجيوا خرى من اخلطباء وطبقة أُ رب  د شُ جواالسيِّد و 
 وهو يف فهذه املالبسات وهذا الوضع الن فسي لهُ  ،كبري  تأثريٌ  شر فكان لهُ وا ذلك املنتدى منتدى الن  جيُ وخرِّ 
هل عنده استعداد  ،يي أو ال يضحّ ضحّ هل يُ  ،ه على صواب أو ليس على صوابأن  ال يدري  من أمرهِ  رية  حَ 

اجهة اخلوف من مو  ،ةحار اخلوف من الص   ،األمر األمر أو ال يستحقّ  هل يستحقّ  ،عدادته اسأو ما عند
تعطينا  ملواصفات أنا لشخصية هبذه هل مُيكن ،يريد العيش واالنغماس مع الن اس وحتصيل االحرتام ،احلقيقة

 منطقُ ف إال  و  كريةفلليقة امن هذه الس   ناشئالرِّوايات وق األعوج يف فهم الذ  لذلك هذا  ؟نظامًا عقائدياً 
 .اً جد   يارات واضحٌ زِّ األدعية وال األحاديث ومنطقُ  رآن ومنطقُ القُ 
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 يلةف طِ ستتوقّ  لربنامجاذا حللقات ه بالنسبةِ  ،ُض عنهاعرِ أُ ين سَ الوقت داُهنا وبقيت تفاصيل لكن  
القمر  ناةق قي عرب شاشةِ نلت للاشاء  إن   يوم الثالثاء ،حد االثنيبت األمعة الس  القادمة الام األربعة األي  

 ،رمضان شهرِ  حّت  لوقت فس ايومياً يف ن حلقات هذا الربنامج مرّ تِعرب شاشتكم هذه نلتقي وستس ،الفضائية
 عيون وين وكلّ ا من عيي. .للية ابق. .مّت تراك عيين)رمضان سألتقيكم يف برنامج  يف بث  مباشر  ويف شهرِ 

 .صاحب األمر ادي ييِّ سليك ع صلواتٌ  (الل ةَ  جوادك بقيّ حافرِ  داٌء لرتابِ نسي فِ أهلي وأحّبيت وأهل أُ 

 ..رمَ أترككم يا من تتابعون هذا البرنامج في رعاية القَ 

ا ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  نا وَ وهِ 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 اللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ 

 ؟هنّي عنوان تضعو أحتت ُه ي نتبما  ،موا منطقكمكِّ حَ و موا وجدانكم يف النِّهاية حكِّ  ذكركمين أُ ولكن  
وا من املنطق رّ فِ  ،وارّ وفِ  ،يطايننطق الش  ي املوبمحاين وا بي املنطق الر  ز ميِّ  ،زواميِّ  ؟شيطاين منطقٌ  منطٌق رمحاين أم

 منطقٌ هو نطقي ما فسي فلرمب  عن نَ  ثُ حتد  أ ال ،دم  آل حمَُ  منطقُ  هُ ن  إ ،محاينالتصقوا باملنطق الر  و  ،يطاينالش  
ا يكون  ،منه لبوا اهلدايةواط كمزمانِ  هوا إىل إمامتوج   ،كمميِّزوا احلقائق بوجدانِ  ،ا ذلكو ز أنتم ميِّ  شيطاينّ  ُرمب 

ن ا يكو ن لرمب  راجع اآلخريسائر املو التربيزي  اخلوئي واملريزا جوادالسيِّد ر و املظف  الش يخ ه ذكرُ  ال ذي هذا الكالم
  ؟الش يطاينّ  قُ و املنطأين هو  ؟أيَن هو املنطُق الر محاينّ  ،أنُتم ميِّزوا ذلك !حقيقًة وأنا ال ُمخطئ

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الد عاء جميعا  
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