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 هذه الحلقة سأجعل عنوانها: (الجر�ة الّتي يُحاَول إخفاؤها بقدر ما �كن!!) ✤

 عرصها، وهي:إنّها جر�ة بشعة ارتُكبْت يف أجواء املؤّسسة الّدينيّة، وبإرشاف املرجعيّة الّشيعية العليا يف 

 (مقتل امل�زا محّمد االخباري رضوان الله تعاىل عليه)

يّة بكّل جر�ة غاية يف القسوة، وغاية يف البشاعة، نُّفذت بإسم أهل البيت عليهم الّسالم، افرتاًء وكذباً، ودجالً، نّفذتها املرجعيّة الّشيع

 ارصار وعناد، ووعٍي منها مبا تفعل..!!!

 عن هذا املوضوع أمران: الّذي دفعني للحديث ✤

األمر األّول: تكملة البحث املُتقّدم، فقد صارت الّصورة واضحة لديكم ِمن اخرتاق الفكر الّشافعي وفكر ابن عريب وسيّد قطب،  ●

 لساحة الثّقافة الّشيعية، وقد حصل ذلك بأيدي مراجعنا.

 األمر الثّا�: هو ُسؤال يطرح نفسه:●

ِمن الّشيعة عرب التّأريخ لهذه القضيّة..؟ (أن يتناول مسألة التّأثر بالفكر الّشافعي وفكر ابن عريب، و فكر سيّد ملاذا مل يتعرّض أحٌد 

 قطب، ويُش� إىل اخرتاق هذه االتّجاهات من الفكر املخالف لساحة الثّقافة الّشيعية؟! فقليل هم َمن تحّدثوا عن هذه القّضية..؟!)

 املؤّسسة الّدينية لكّل َمن يتصّدى لبيان هذا األمر.الجواب : سيتّضح من معاملة 

خرى: امل�زا اإلخباري هو أحد الّذين تحّدثوا عن هذا املوضوع وهو تأثّر الّساحة الّشيعيّة بالفكر املخالف ألهل البيت، وبعبارة أ ✤

واستنباطهم وأصولهم ورجالهم ودرايتهم أخذوها فاالخباريون يُْشكلون عىل األصولي� أنّهم أخذوا فقههم . (الّرصاع اإلخباري األصويل)

 عن أعداء أهل البيت، وامل�زا االخباري رمز ِمن رموز هذا الّرصاع.

وقفة عند كتاب (قصص العل�ء) للم�زا محّمد سلي�ن التّنكابني، فيها عرض موجز لصور و�اذج مختلفة مّ� جاء يف ترجمة  ✤

 الّشيخ جعفر كاشف الغطاء 

 بتقييم موائد ووالئم الطّعام، ومن ثّم بيع هذه املوائد عىل أصحابها إذا ُدعي إىل وليمة!!  كاهت�مه -

 وظاهرة كرثة األكل والتّلذذ بالّشهوات!!  -

 وتناول الطّعام يف الّسوق!! وغ�ها من الّصور الّتي يعتربها العل�ء كرامات للّشيخ جعفر..!!! -

 الغريبة. مع عرض �اذج من بعض فتاويه الفقهية

امل�زا اإلخباري كان نابغة من النّوابغ، وموسوعة يف مختلف ثقافات عرصه، وكان ينتقد املؤّسسة الّدينية، وينتقد الوضع الّذي  ✤

 م.عليه عل�ء املدرسة األصوليّة، ويُش� إىل أّن املجتهدين، والفقهاء األصوليّ� قد تأثّروا بالفكر املخالف ألهل البيت عليهم الّسال 

وقفة عند كتاب (العبقات العنربيّة يف الطَّبقات الجعفرية) للمرجع الّشيعي الّشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء، وهو كتاب  ✤

ت الجعفريّة] يف عنوان يتحّدث عن أرسة آل كاشف الغطاء (عن الّشيخ جعفر كاشف الغطاء، وأوالده) وألجل هذا جاء ذكر [الطّبقا

ديث عن العداء الّشديد الّذي كان عند الّشيخ جعفر كاشف الغطاء لج�عة اإلخباري�، وعىل الخصوص تضّمنت الوقفة حالكتاب.. 

 العداء الّشديد للم�زا اإلخباري.

الّشيخ جعفر كان شديد التّعّصب عىل ج�عة اإلخباري�، خصوصاً املتأخرين، ومنهم امل�زا اإلخباري، مع أّن كل الّذي فعله  ✤

فاإلخباريون هم الّذين  -بغّض النّظر هل نتّفق معهم أو نختلف معهم-نّهم دعوا للتّمسك بحديث أهل البيت اإلخباريون هو أ

حفظوا حديث أهل البيت عليهم الّسالم، فلو تُرك األمر للمدرسة األصوليّة لَ� بقي يشٌء من حديث أهل البيت؛ ألّن األصوليّ� ال 

 معِه وال بحفظِه، وال يعبؤون بجميع شؤونات حديث أهل البيت.يعبؤون بحديث أهل البيت، وال يعبؤون بج

ُسؤال يطرح نفسه: نحن نُشكل عىل ُمخالفي أهل البيت حين� يطرحون منهجيّة الّصحابة وعدالتهم، ويُريدون منّا أن نعود إىل  ✤

 الّصحابة ونأخذ الّرشعيّة من الّصحابة، فنحن نقول لهم:



وسّب بعضهم بعضاً، وقتل بعضهم بعضاً، وعادى بعضهم بعضاً، فكيف تثبت لهم الوراثة والحجيّة  أّن الّصحابة لعن بعضهم بعضاً،

عن رسول الله..؟ يف ح� أّن األمر نفسه ينطبق عىل عل�ء ومراجع الّشيعة أيضاً، فعل�ء ومراجع الّشيعة أيضاً عادى بعضهم بعضاً، 

 لنّيابة لهم عن إمام زماننا..؟!وسّب بعضهم بعضاً، وقتل بعضهم بعضاً، فكيف تثبت ا

وه، لو أردنا عمل ُمقارنة ب� موسوعيّة امل�زا اإلخباري، وب� الكتب الّتي ألّفها العل�ء الّذين قتلوه، والّذين لعنوه، والّذين خالف ✤

 سنجد أّن فارقاً كب�اً ب� موسوعيّة الّرجل وعلم الّرجل وب� أولئك الّذين قتلوه ولعنوه وكّفروه.

وقفة عند ما جاء يف رسالة (املسائل واألجوبة) للّشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو يتحّدث عن الرّسائل الّتي كتبها امل�زا اإلخباري  ✤

 يف الرّد عليه.

 (و هذه الرّسالة هي مجموعة أسئلة مفتعلة مع األجوبة، وكلّها تدور حول امل�زا اإلخباري..)

وقفة عند رسالة الّشيخ جعفر كاشف الغطاء األخرى، عنوانها (كشف الغطاء عن معائب امل�زا محّمد عّدو العل�ء) وما جاء  ✤

 فيها أيضاً من سيل ِمن الّشتائم واالفرتاءات عىل امل�زا اإلخباري.

الّتي تَفوَّق فيها امل�زا اإلخباري بشكل واضح. حديث عن قضيّة املباحثة الّتي حصلت ب� الّشيخ جعفر، والّشيخ م�زا االخباري، و  ●

 وكيف رَقَّع آل كاشف الغطاء هذه القّضية.

حديث عن قضيّة املباهلة الّتي اتّفق عليها الّشيخ جعفر كاشف الغطاء وامل�زا اإلخباري، واملرسحيّة الهزليّة الّتي يذكرها الّشيخ  ●

محّمد حس� كاشف الغطاء يف كتابه: (العبقات العنربيّة يف الطَّبقات الجعفرية) والّتي تصف حال جّده الّشيخ جعفر كاشف الغطاء، 

 ا اإلخباري ليلة املباهلة، وما كان يصنع كل منه�..!!وحال امل�ز 

حديث عن املخطط الّشيطا� اإلبلييس يف قتل امل�زا اإلخباري، كيف جرى ، وعىل يد َمن، والفتوى الّتي صدرت آنذاك من املرجع  ●

هذه الفتوى، وما اشتملت عليه القّصة ِمن األعىل الّشيخ موىس بن الّشيخ جعفر كاشف الغطاء يف األمر بقتله، والعل�ء الّذين أيّدوا 

 أكاذيب وُخرافات، والتّفاصيل املُضحكة الّساخرة الّتي رواها املرجع الّشيخ محّمد الحس� آل كاشف الغطاء.

تبقى حديث عن الجر�ة الكُربى بحّق امل�زا اإلخباري ولكن هذه املرّة ِمن لسان الّضحية، من لسان ابنه امل�زا عيل وهو مّمن  ●

، وما جرى عىل َمن تبّقى ِمن عائلته بعد األرس، وفرارهم بعد الجر�ة طّريقة الوحشيّة الّتي قُتِل بهامن عائلته، وما تحّدث به عن ال

 الكربى إىل األهوار..!!!

مثيل بجثّتِه، ونهب ما كان كُّل الّذي جرى عىل امل�زا اإلخباري ِمن اعتداء عليه، وعىل عائلته، وقتلِه بطريقة وحشيّة جّداً، والتّ  ✤

 يف بيتِه من كُتب وغ�ه، وقتل ولده وبعض تالمذته، وُمطاردة َمن تبّقى ِمن أُرسته وهم نساء!! 

كُّل ذلك سببه الوحيد هو أنّه دعا مراجع النّجف، ومراجع الكاظميّة، ومراجع كربالء، إىل التّمّسك بالكتاب والعرتة، وإىل نبذ منهج 

أيب حنيفة، والعودة إىل حديث أهل البيت "صلوات الله عليهم" بشكٍل ُمستقيم ُدون اإلستعانة بأصول وقواعد الّشافعي، ومنهج 

 ورجال املُخالف�..!!!

يعرض ما جرى عىل الّشيخ حسن شحاتة، وهجوم النّواصب عليه وقتله، من أجل عمل مقارنة ب� طريقة قتلِه فيديو وقفة عند  ✤

 باري عىل يد الّشيعة من مقلّدي املرجعية العليا.وطريقة قتل امل�زا اإلخ

 ما جرى عىل امل�زا اإلخباري هو أسوأ وأسوأ وأسوأ بكث� مّ� جرى عىل الّشيخ حسن شحاته!!!!

امل�زا اإلخباري عنده كتاب اسمُه (كشف القناع عن عورة االج�ع)، ولكن بعد الجر�ة، قام حفيده الّسيد رؤوف ج�ل الّدين  ✤

هذا الكتاب ولكن بعد تغي� عنوانه إىل عنوان آخر وهو (كشف القناع عن حجيّة اإلج�ع) وذلك خوفـاً من اإلثارة.. وهذا  بنرش

العنوان الثّا� هو نفس العنوان لكتاب كتبه الّشيخ أسد الله التّسرتي الكاظمي (أحد الّذين وقّعوا عىل فتوى قتل امل�زا اإلخباري) 

 ىل كتاب امل�زا اإلخباري (كشف القناع عن عورة االج�ع)وكتابه هذا هو رّد ع

طريقة املراجع يف التّعامل مع الرأي اآلخر الّذي ينتقدهم ويرفض طرحهم، أنّهم يحاولون أن يتجاهلوا الطّرف اآلخر بقدر ما  ✤

الّشيعة.. (فهم يصنعون ذلك برجاء �كن وكأنّهم ال يسمعون (مع أنّهم يسمعون ويتابعون)، وذلك حتّى ال يصل الّصوت إىل عاّمة 

 أّن هذا األمر يُعينُهم بأن النّاس يتجاهلون الرأي اآلخر أيضاً).. وبهذا األسلوب كتب الّشيخ أسد الله التّسرتي رّده عىل كتاب (كشف

 القناع عن عورة االج�ع للم�زا اإلخباري) فكان يتجاهل ذكر امل�زا اإلخباري يف الرّد عليه.



ب� الجر�ة الكربى والفظيعة الّتي حصلت للم�زا اإلخباري، وب� الجر�ة الّتي حصلت للّسيد محّمد الّصدر عىل يد مقارنة  ✤

دة إىل البعثي�، (البعثي� مل يقطعوا رأس الّشهيد محّمد الّصدر، ومل ُ�ثّلوا بجثّتِه، ومل يُرشّدوا عائلته ومل يُطاردوهم، فعائلته موجو 

ً ِمن البعثي� قد أقام حفلة عرس بعد مقتل اآلن.. وأبناؤه ا لّذين بقوا بعده هم اآلن زع�ء يف الّساحة، وكذلك مل نسمع أّن أحدا

 الّسيد محّمد الّصدر رحمة الله عليه. وال سمعنا أّن وفوداً جاءت تُهنئ القاتل مبا صنع، بل إّن القاتل برَّأ نفسه، واتّهم املؤّسسة

 الّدينية.

جر�ة الكُربى يف قتل امل�زا اإلخباري، وب� قتل الّسيد مجيد الخويئ عىل يد الّصدري� وهم شيعة، صحيح أنّهم مقارنة ب� ال ✤

ولكن مل يُقطع رأسه، ومل تُرشَّد أرسته، ومل نسمع أّن أحداً من الّصدري� قد أقام حفلة عرس فرحاً  -حسب ما نُقل  -مثّلوا بجثّته 

 بذلك.

سن شحاتة، صحيح أنَّ النّواصب عّذبوه تعذيباً شديداً، ومثّلوا بجثّتِه، ولكنّهم مل يقطعوا رأسه، ومل تُرشَّد أيضاً قتْل الّشيخ ح ✤

 أرسته، فال زالت أرسته يف مرص، ومل نسمع أّن أحداً من الّذين قتلوه أقام حفلة عرس بهذه املناسبة.

ا رأسه، ولكنّهم مل ُ�ثّلوا بجسده، ومل تُرشَّد عائلته، ومل نسمع أنَّ أحداً الجر�ة األخ�ة الّتي شهدناها مقتل الّشيخ النّمـر، قطعو  ✤

فقط املرجع األعىل هو الّذي أقام حفلة عرس بعد أن قطعوا رأس امل�زا  ة أقام حفلة عرس مبناسبة مقتلِه.ِمن قَتَلتِه أو من الوهابيّ 

 هم ورشّدوهم ّرش متثيل..!!!اإلخباري، ومثّلوا بجسده ّرش متثيل، ورضبوا عائلته، وطاردو 

ما أريد أن أثبته هو أّن املراجع أُناس عاديون، قد يرتكبون أبشع الجرائم، وقد يرتكبون أسوأ األفعال، وقد يقعون يف أسوأ  ✤

 املعايص، فل�ذا هذا التّقديس، وملاذا هذه الّصنمية..؟!

 رم العل�ء بحق آل محّمد..؟!!وأقول هذا الكالم ألنّني سأتناول يف الحلقات القادمة ماذا أج

إذا كانت هذه الجر�ة بحّق أشياعهم (بحّق عل�ء ومراجع شيعة)، فستأتينا يف الحلقات القادمة جرائم بحّق آل محّمد صلوات الله 

يرفضون هذا النّقد من دون وسالمه عليهم؛ حتّى تتَّضح الّصورة جيّداً أنّنا حين� ننتقد العل�ء، فإنّنا ننتقدهم عىل أساس، والنّاس 

 أساس.

وقفة رسيعة عند املحقق الكريك، وكيف كانت نهايته مسموماً عىل يد أطراف يف املؤّسسة الّدينية، وأطراف يف الّسلطة الّصفويّة،  ✤

 وكان سبب قتله ألمرين:م..!! يف يوم الغدير حين� جاء لزيارة سيّد األوصياء عليه الّسال 

.. وهو أّن بعض الّسياسيّ� ما كانوا يقبلون مبا يقوم به املحقق الكريك من تعيينات ومن عزل وإدارة يف الّدولة األمر األّول: سيايس ●

 الّصفويّة.

واألمر الثّا�: أّن هناك قسم من العل�ء كان يرفض املسلك واملنهج الّذي عليه املحقق الكريك، فمنهم من يُخالفونه يف املسلك  ●

يخالفونه يف قضيّة (إظهار الرباءة). فاملحقق الكريك ُعرف عنه إظهار الرباءة العلنيّة من أعداء أهل البيت بشكل الفقهي، ومنهم من 

 واضح وقوي، ومن أشهر كتبه يف إظهار الرباءة كتاب (نفحات الّالهوت يف لعن الجبت والطّاغوت).

 اً، وال نسمع له ذكر..!!فهذا الّسبب وأمور أُخرى هي الّتي أّدت إىل قتلِه وتصفيتِه جسديّ 

كر بين� الّذين يُذكرون بكرثة هم الّشهيد األّول والّشهيد الثّا�، ألنّه� كانا من ُدعاة الوحدة، وِمن الغاطس� إىل ع�مئهم يف الف

 ره هباء منثورا.املُخالف ألهل البيت؛ ولهذا ُضّخمت وأُعطيْت لهم األلقاب.. أّما املحقق الكريك فلم يسمع أحد مبقتله، وضاع أم

جر�ة قتل الّشيخ فضل الله النّوري، ح� قتلوه يوم ميالد أم� املؤمن� عليه الّسالم، عىل خلفية تفسيق الّشيخ كاظم الخراسا�  ✤

 (صاحب الكفاية) لــه بسبب إعراض الّشيخ فضل الله النّوري عن تأييد صاحب الكفاية..!

ء النّجف، أعرضت النّاس عن الّشيخ فضل الله النّوري، ألّن النّاس كانت تقلّد الشيخ كاظم فبسبب هذا التّفسيق الّذي جاء ِمن عل�

 الخراسا�، فكان هذا التّفسيق سبباً إىل قتله.. 

فاملرجعيّة هي الّتي صنعْت األرضيّة إلعدام الّشيخ فضل الله النّوري، بدليل أّن الّشيخ فضل الله النّوري بقي مذموماً داخل الوسط 

 الحوزوي. ومل ُ�دح إّال بعد انتصار الثّورة اإلسالميّة يف إيران.

حديث اإلمام الجواد صلوات الله وسالمه عليه: (كأّ� بجرائد شتّى بأس�ء شتّى ال أرى بهم رشداً، وال لدينهم صيانة، كلّ� مالوا  ✤

 إىل جانب انحدر منهم اآلخر، يعارضهم رجل طربيس فيُصلب ويقتل) 



 وكأنّها تُش� إىل حادثة الّشيخ فضل الله النّوري، فالّشيخ فضل الله النّوري من طربستان.

 


