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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 (37)احللقة 

 م5/11/2017املوافق  –هـ 1439 صفر 15 حدُعرضت على قناة القمر الفضائّية األ

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 
الزال احلديُث يف أجواء الشهادة احلّية لشاهٍد حّي ُمعاصر على احلالة القطبّية من اخلمسينات و  ✤

إىل يومنا هذا يف واقعنا الشيعي العراقي خصوصًا و العراقي عمومًا..السّيد طالب الرفاعي شاهٌد حّي 
 ُصّناعها و مؤّسسيها.معاصر على هذه احلالة و هو رمٌز من رموزها و أحد 

و ُأكّرر م ن أّنين حني أقول من أنه مؤسس للحالة الُقطبية ال أحتّدث عن حزب الدعوة اإلسالمّية ، 
جزء من هذه احلالة.. و  إّنما أحتّدث عن احلالة القطبية عمومًا، و ماحزب الدعوة اإلسالمية إّلا و

حة الثقافة الشيعّية[ يعين بنحٍو عام وليس يف ]السرطان القطيب اخلبيث يف سا عنوان الربنامج واضح:
 جهة من اجلهات أو جمموعة من اجملموعات.

 وقفة عند لقطات م ن كتاب ]آمايل السّيد طالب الرفاعي[ ✤
ينقل لنا السّيد طالب الرفاعي هذه الصورة: حني اصطحب السّيد طالب معه شابًا  132يف صفحة 

ار فيما بعد وكياًل للسّيد احلكيم يف بغداد يف الكّرادة.. من البصرة و هو )عارف البصري( الذي ص
 يقول السّيد الرفاعي:

http://www.alqamar.tv/
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سألين السّيد حمسن احلكيم: ماذا عند هذا الشاب )عارف البصري(؟ قلُت: إّنه أتى للدراسة )
االخنراط يف التعليم الديين باحلوزة... هو صاحب دّكان يبيع فيه املوبيليات )أثاث و  و بالنجف
 :-السّيد حمسن احلكيم  -( فقال مسامري

الرقي امَلعيب الفاسد( فلو تركتُه  أليس أنت تعرف مجاعتك من طلبة العلم كّلهم رّقي مبسمر )أي
 ..(يأيت برزقه أفضل من جميئه  إىل هنا يعمل يف دّكانه و

وزة النجفّية، من السّيد حمسن احلكيم.. هذا هو اقع َطَلبة العلم الديين يف احل نصيحة ذهبّية و صادقة
فهو  و هذا هو كالم مرجع الطائفة.. و هذا هو السّيد طالب الرفاعي الذي هو وكيل املرجعّية..

الذي ُيحّدثنا عن تقييم املرجعية لَطَلبة العلم و الذين ُيصبحون بعد ذلك وكالء! فالشيخ عارف 
  البصري بعد ذلك صار وكياًل ملرجعّية السّيد احلكيم يف الكّرادة.

رّبما استطاع أن  فعاًل يبقى اإلنسان يعمل يف حمّل عمله، و حة السّيد احلكيم نصيحة صادقة..نصي
 أن يكون سببًا يف إحياء الفكر القطيب! ُينفق م ن ماله يف إحياء أمر آل حمّمد بداًل م ن

 هذه صورة م ن تقييم املرجع ل َطَلبة احلوزة الذين سُيصبحون بعد ذلك وكالء للمرجعّية..!
من هذا الربنامج.. أعرضه  35: تسجيل صويت للسّيد طالب الرفاعي متّ عرضهُ يف احللقة  1مقطع  ★

 مّرة أخرى كي تكون هناك ُمقارنة بني تقييم الوكيل للمرجع، و بني تقييم املرجع للوكيل.
 :273يقول السّيد طالب الرفاعي يف صفحة  ●
من الشخصيات العلمّية و األدبّية املرموقة  -األردبادي  نقل يل السّيد عبد الرّزاق املقّرم بأّن الشيخ)

على الرغم م ن أّنه كان فارسّيًا لكن لديه الرأي السّيئ يف أيب احلسن األصفهاين،  -يف الوسط النجفي 
 واملواقف. أن املال يلعب دوره يف تغيري اآلراء فكان ينالُه يف مقارض الكالم، إّلا

كان املقّرم جرئيًا يف  و األردبادي ُيصلي وراء أيب احلسن، إذا أرى اء، وذهبنا إىل سامرّ  قال املقّرم:
حديثه و ُمواجهاته مع اآلخرين، فقال لألردبادي يف تلك اّللحظة: أّي زنديق، يف األمس تشتم 
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شهد مخسة   :-األردبادي  -الرجل، فما حدا مّمن بدا حىت أراك تصلي خلفه اليوم؟! فرّد عليه 
 ...(!دل، و يقصد أّنه بعَث إليه مخسة دنانريعدول بأّنه عا

 لكّنها تتحّدث عن واقع مر. حكاية طريفة و
وقفة عند حادثة ُمشاهبة م ن التأريخ تدور حول الشهود العدول )الطرّماح و معاوية و الشهود  ●

 العدول(.
 يقول السّيد طالب الرفاعي، يقول: 384يف صفحة  ●
غاية يف التنّكر من  ، أخذ مّني موقف غاية يف الشّدة و1980إيران سنة مّلا صّليت على جنازة شاه )

أنا على يقني لو أّن الشاه مات و هو يف ُملكه صاحب التاج و أوصى أن  و األصدقاء قبل اخُلصوم،
و ال ُيسمح لغريه أن  السّيد حمسن احلكيم ُيدفن يف تربة النجف، أّول َمن سيتقّدم للصالة عليه هو

باعتبار أّن الشاه كان ُمقّلدًا للسّيد احلكيم، و كانت هناك روابط عائلّية بني ُأسرة  -  هُيصلي علي
  -احلكيم و بني الشاه 

فقلُت حينها: من سوء حّظ الشاه أن ُأصلي عليه أنا، و م ن ُسوء حّظي أّني صّليُت على جنازته و 
ملا متّكنتُ من الصالة عليه مأمومًا  هو ملك وهو جمّرد من امُللك، معزولٌ من الُسلطة، فلو كان ُمتوّفيًا 

 ...(و ليس إمامًا
ُثّم يتحّدث عن املواقف السلبّية اليت اتُّخذْت اّتجاهه م ن ق َبل زمالئه و م ن ق َبل زمالئه و ُرفقاء  ●

دربه م ن تالمذة السّيد حمّمد باقر الصدر أمثال السّيد كاظم احلائري، السّيد حممود الشاهرودي.. 
 أن يقول: إىل

أن تقّدم عّباس  -كان حينها يف لندن  و -يف هذه األثناء حصلْت ما يشبه املعجزة لطالب الرفاعي )
التاجر املعروف  محدي جنيب رمحة  م ن كرمية كاشف الغطاء خُبطوبة إلبنه فاضل و هو طبيب جّراح

  -قصائهم  الذي يتسابق امُلعّممون والعلماء هنا على مدحه بأشعاره و -
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قالت:  كانت زوجة كاشف الغطاء عرفت بوجودي بلندن، و ُتريد أن يتّم عقد ولدها على يدي، و
فهو عاملنا عندما كّنا يف القاهرة، و كان يف إمتام العقد ما يشبه امُلنافسة، فعادًة ُيمّيز  ُنريد الترّبك به،

حبر العلوم، حّتى أّن  لسّيد حمّمدبني الُعلماء أو امُلعّممني احلاضرين، فكان مهدي احلكيم حاضرًا، و ا
ُمصطفى مجال الدين الشاعر املعروف عندما عرف حُبضورمها قال يل: قد حيصل شيٌء ال ُيعجبك، 

 فُرّبما ُفّضل عليك ابُن السّيد ُمحسن احلكيم أو ابن حبر العلوم.
و لعّلهما عرفا  بالفعل يف يوم العقد قد حضر احلكيم و حبر العلوم، و قد سبقاين إىل مكان العقد،

 بأّني سأقوم بالعقد، فدخلت، و كان وقت الصالة الظهر، فأتاين السّيد مهدي احلكيم قائاًل:
و كان يعرف أن العقد يتم بعد دقائق حبسب  "راح ُيمكن ما تلّحق على وقت الصالة فُقم و صّلي"

ألون أين طالب الرفاعي، فيتبّين عندما يس ما هو ُمّتفق، و أراد إبعادي لُيتّم العقد هو، و الغايُة أّنه
أي السّيد حمّمد حبر العلوم  -الثاين  عدم ُوجودي فيأخذ امُلبادرة أحد اإلثنني: احلكيم أو حبر العلوم، و

  ال يتقّدم على األّول. -
هناك وقت باقٍ إلمتام الصالة، فأنا عارف "حرامي الدواب يعرف حرامي  لكّني أجبتُ السّيد مهدي:

حنن هكذا نتبارى يف دواخلنا، فجاء عّباس كاشف الغطاء والد الذي  ا ُيقال يف املثل، واهلوش" مثلم
فرأيُت  تفّضل إىل إمتام العقد.. اجلميع كانوا جالسني: سّيدنا طالب الرفاعي، قال و و ُيعقد له،

ى ُمصطفى مجال الدين عل  احلاضرين وامجني ساكتني كأّن على رؤوسهم الطري.. فكان يل رهان مع
 (فكسبُت الرهان إمتام العقد من ق َبلي،

"حرامي الدواب يعرف حرامي اهلوش": أّي أّن اّللصوص الذين يسرقون اجلاموس  امُلراد من هذا امَلَثل
ُهم يعرفون اّللصوص الذين يسرقون األبقار؛ ألّن مواطن بيع و تصريف هذه املسروقات هي نفس 

 اموس هو نفسه الذي يشتري املسروقات من األبقار.املواطن.. فالذي يشتري املسروقات م ن اجل
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هذه احلوادث.. و الذين  عايشُت العديد منها.. و أعرف الكثري من مثل مثل هذه احلادثة أنا شخصّيًا
  الربنامج من أجواء املؤّسسة الدينية يعرفون هذه التفاصيل. ُيتابعون هذا

على شاشة قناة العراقية.. ُمجري الربنامج برنامج أبعاد الذي ُبّث  من : مقطع فيديو2مقطع  ★
اإلعالمي حيدر زوير كان يقرأ من هذا الكتاب ]آمايل السّيد طالب الرفاعي[ و يف هذا املوضوع 

يسأل السّيد طالب الرفاعي ملاذا قال هذا الكالم أّن علماء الشيعة يتقّربون من السالطني )و  و
 .بالقسوة( وصفه

اع يف الوسط الشيعي و الشيعة ال يعرفون احلقيقية.. نعم هناك شيء من هذه من املعلومات اليت ُتش
أن ندّقق النظر يف التفاصيل  إذا أردنا أن لكّننا إذا أدنا أن نتفحص الكواليس، و هذا املعىن موجود، و
 -إن كان ذلك يف املاض أو يف احلاضر -فهناك الشيء الكثري

حّتى مع الدولة الُعثمانية الناصبّية اجلائرة الظاملة.. و  املراجع على طول اخلط عالقاهتم كانْت حسنة
يف زمان امللوك كذلك، و بعد زمان امُللوك.. حّتى يف زمان البعثيني فإّن أكرب املراجع كان على عالقٍة 

 لكن الناس ال تعلم بذلك! بالنظام الصّدامي هم و أوالدهم، و
شيعي و هي ليسْت حقيقّية، و أخذها الشيعة و هناك الكثري من املعلومات ُتسّوق يف الوسط ال ●

لكن الكبار الكبار كانوا هكذا..  كأّنها من امُلسّلمات امُلطلقة.. هذا ال يعين أّن اجلميع هكذا.. و
احُلّكام ال يعبأون هبم ألّنهم صغار،  رّبما الص غار ما كانوا هكذا.. و قد يكون السبب أّن السالطني و

ني يعبأون بالكبار.. و من هنا نشأتْ العالقات الوثيقة و حتّققْت املنافع امُلتبادلة السالط فكان احُلّكام و
 بني الطرفني.

مناذج بالوثائق و احلقائق.. و لكّنين ُأشري إىل مثال من األمثلة اليت هي  سأعرض لكم أمثلة و •
 لكّنها ليست ُمستغربة يف واقعنا الشيعي! ُمستغربٌة، و
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[ للسّيد صادق 3اإلجتهاد والتقليد: ج -ن الفقه يف شرح العروة الوثقى وقفة عند كتاب ]بيا ✤
 الشريازي

  موضوع البحث: هل ُتشترط الكتابة يف مرجع التقليد؟ - 142يف صفحة  ●
السؤال غري منطقي أساسًا.. و لكن هناك م ن العلماء و املراجع َمن ُيناقشون يف هذه القضّية: أّنه هل 

 يد أن يكون عارفًا بالقراءة والكتابة؟!!ُيشترط يف مرجع التقل
 ال أدري كيف صار مرجعًا إذن.. و كيف تعّلم؟! املسألة غريبة!

و األغرب من ذلك.. أنّ مرجعًا من كبار مراجع الشيعة و من قادة احلراك السياسي )من مجلة املراجع 
إلنكليز أّلا يتدّخلوا يف الذين ُنفوا إىل إيران و بعد ذلك عادوا من إيران بعد أن اشترط عليهم ا

 كان مرجعًا معروفًا ُمقّلدًا..!! السياسة( أحد هؤالء املراجع كان ال يقرأ و ال يكتب، و
  فيقول: 142السّيد صادق الشريازي ُيقّرر هذه املسألة يف صفحة 

توقيعه،  نعم.. ُينقل عن املقّدس املرحوم احلاج آغا حسني القّمي أّنه مل يكْن ُيحسن من الكتابة غري)
 ..(مع ذلك كان مرجعًا مسّلمًا و فقيهًا ُمقّلدًا و

 فهل هذا كالم منطقي؟!
لكن هذه احلالة اخلاّصة و النادرة ُيمكن أن يكون مرجعًا  قد تكون هناك حالة خاّصة نادرة.. و •

القراءة و فيها لنفسه، عاملًا لنفسه.. أّما بالنسبة لألّمة، فكيف يكون مرجعًا لأُلّمة و هو ال ُيحسن 
 الكتابة؟!

  :سيقول قائل •
 هل هذا من الكماالت؟! و ال ُيحسن الكتابة.. و أقول: هناك َمن ُيحسن القراءة و

بسبب حفظهم هم  و هناك من الناس َمن تعّلموا القرآن يف الكتاتيب و عند املاليل، فحفظوا القرآن
 الكتابة مثلما حفظوا النّص.حفظوا ُصورة  هم حفظوا قراءته.. فهم يف احلقيقة ال يقرأون،
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ال ُيمكن أن يكون هناك إنسان قارئ و هو ال يعرف الكتابة، إّلا إذا كان حافظًا للرسوم، و هذا ال 
 ُيقال لُه قارئ، هذا حافٌظ للرسوم.

الكتابة توأمان ال ينفكُّ أحدمها عن اآلخر.. هذا املوجود يف األمر الطبيعي. )علمًا أّنين هنا  القراءة و
ُأريد أن ُأشّكك يف نزاهة هذا املرجع السّيد حسني القّمي، فال شأن به.. إّنما أنا أحتّدث هنا فقط ال 

 عن هذه الظاهرة(
كيف اقتنع الشيعة بذلك؟! كيف قّلدوه؟! كيف صار قائدًا لأُلّمة؟! هذه أسئلة الُبّد أن ُتناقش.. و 

إىل دراسة تأريخ املرجعّية الشيعّية، وإىل حباجة  هذا هو الذي ُقلته فيما تقّدم من حلقات من أّننا
 و أن ُنسّلط الضوء على مثل هذه الظواهر. -على األقل يف القرن العشرين  -املشروع الشيعي  دراسة
 [ للسّيد حمسن األمني العاملي6وقفة عند كتاب ]أعيان الشيعة : ج ✤
ال يعرف  قبل قليل م ن أّنهو هو يترجم للسّيد حسني القّمي )الذي أشرُت إليه  168يف صفحة  ●

 من الكتابة غري توقيع امسه( يقول السّيد ُمحسن األمني:
ذكره الشيخ عّباس الُقمي يف كتابه الفوائد الرضوّية يف علماء اإلمامّية فقال: السّيد األجل الذي هو )

 -فاقد الزميل  و -أي ال ُيعادله أحد  - من أعاظم فضالئنا املتأهلني للثناء بكّل مجيل، عادم العديل
املنقول، حسُن األخالق طّيب  املاهر يف املعقول و امُلسّلم حتقيقُه يف األصول و -ال ُيشاهبه أحد 

  (ال يف ُحسن الصفات ُمدانيه األعراق مل أَر يف قدسّية الذات ثانيه، و
 إىل أن يقول: •
 (اخلاّصة دًا تقّيًا نقّيًا مقبوالً عند العاّمة وكان عاملًا فاضالً فقيهًا أصولّيًا ُمتكّلمًا حكيمًا مدّرسًا مقلّ  و)
  إىل أن يقول: •
مّلا كنُت يف املشهد املقدس الرضوي طلبُت منه أن يكتب يل ترمجته، فأمر بعض َمن خيتصُّ به  و)

 ألّنه ال يعرف الكتابة!فكتب يل ما تعريبه...( 
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 ألّنه ال يعرف يقرأ و ال يعرف يكتب(!يقول أّنه قرأ السطوح و دروس اخلارج عن ظهر قلب ) ُثمّ عاد
ذكر قائمة مؤّلفاته.. و ال أدري كيف أّلفها إذا كان أساسًا ال يعرف يقرأ و ال  169ُثّم يف صفحة 

 و مثل هذا كثري يف واقعنا الشيعي! يعرف يكتب؟!
 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج (:1فاصل درامي ) ◈
 مراجعنا على اختالف االّتجاهات ُعلمائنا وصورًا من تأريخ  ألتقط لكم ✤
 : مع الشيخ اجمللسي صاحب البحار. (1الصورة )  ❂

هو رمز كبري  نشره، و باقر اجمللسي الذي لُه فضل كبري يف حفظ حديث أهل البيت و يف الشيخ حمّمد
 من رموز املدرسة اإلخبارّية.

ليس لقبًا  ".. و هذا ليس وصفًا دينيًا، أوحينما نقرأ عنُه يف أّي مكان يقولون عنه "شيخ اإلسالم
 كاأللقاب اليت ُتستعمل يف وسط علماء الدين.

شيخ اإلسالم يف الدولة الصفوّية )مبثابة  كان الشيخ اجمللسي "شيخ اإلسالم" هذا منصٌب حكومي..
 كومة.احل امللوكّية و  ًا من السلطنة وفكان جزء رئيس الوزراء أو امُلستشار األعظم(

 [ لنرى كيف شرحه الشيخ اجمللسي.52كتاب ]حبار األنوار: ج فة عند حديث اإلمام الباقر يفوق ✤
عن أيب خالد الكابلي، عن أيب جعفر "عليه السالم" أّنه قال: كأّني بقوم قد خرجوا باملشرق، يطلبون )

تقهم فُيعَطون ما احلّق فال ُيعطونه، مّث يطلبونه فال ُيعطونه، فاذا رأوا ذلك وضعوا ُسيوفهم على عوا
أدركُت  ال يدفعوهنا إّلا إىل صاحبكم، قتالهم ُشهداء أما إّني لو سألوا فال َيقبلونه حّتى يقوموا، و

 (.ذلك ألبقيُت نفسي لصاحب هذا األمر
 الشيخ اجمللسي قال يف شرح هذه الرواية: ●



9 
 

وصلها بدولة القائم عليه  و بيان: ال يبعُد أن يكون إشارًة إىل الدولة الصفوّية شّيدها اهلل تعاىل)
 (.السالم

 و هذا الَنَفس كان واضحًا يف كّل مؤّلفات شيخنا اجمللسي إىل أن تويف.. فقد بقي منصبه حّتى تويف.
هذه لقطٌة صغرية.. إّنما أخذهتا ألّنها يف صدد شرح حديث أهل البيت.. فهكذا يكون للموقف 

احلاكم من أثر يف فهم الثقافة الدينية.. هذا الذي اإلجيايب أو للموقف السليب من السلطان أو من 
 هكذا جتري األمور! أردُت أن ُأشري إليه، و

واقع املراجع هو واقع بشري عادي )يف عواطفهم، يف والئهم، يف  وذاك ُينّبهنا إىل أن واقع العلماء و
ه امُلسحة التقديسّية حتول فهذه امُلسحة التقديسّية ال حقيقة هلا.. ألّن هذ ارتباطاهتم، يف عالقاهتم..(

بني حتريك عقوهلم فيما يصدر عن هؤالء العلماء و فيما جيري يف واقع املؤسسة  مانعًا فيما بني الناس و
 الدينّية الشيعّية الرمسّية.

: عند املرجع الشيخ جعفر كاشف الغطاء )و هو من كبار رموز املدرسة األصولّية  (2الصورة ) ❂
 ها(و من سادهتا و مؤّسسي

جعفر كاشف الغطاء،  [ للشيخ1وقفة عند كتاب ]كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغّراء: ج ✤
 كاشف الغطاء يف مقّدمة كتابه الشيخ قراءة شيء مّما كتبه و

 هدية للسلطان اإليراين القاجاري )فتح علي شاه القاجار(.. يقول: الذي قّدمه
رأيُت العلماء  خيايل، حيثُ  استقّر حبمد اهلل فيها فكري و إىل أن دخلُت يف مملكٍة صفا فيها بايل، و)

اجنلْت  غلتْ بعد هناية الُرْخص أسعارهم، بأّيام دولةٍ فاق ضوُءها ضوء القمر، و قد ارتفع مقدارهم، و
بشفاعة خامت األنبياء  قضاء والقدر، والدولة احملمّية حبماية مّلاك ال يف أّيامها الُغربة عن وجوه البشر،

الدولة الفائقة ما تقّدمها من الدول أو تأّخر، اليت شاع ص يتها يف مجيع  املرسلني حمّمد سّيد البشر، و
عّم  قد مّتت لطائف النعم ، و ضرر. و دولة القاجار ال زالْت حممّيًة بعني اهلل م ن كّل بؤس و املمالك،
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اململكة العظيمة اخلاقانّية لصاحب اهلّمة العليا،  اد أزّمة الدولة السلطانّية، وبانقي السرور مجيع اأُلمم
امُلتضعض ع  الرمح النافذ يف قلوب الكّفار، و ذي السيف البّتار، و نعيم الدنيا، املوّفق خلري اآلخرة و
حلرب وْثبُة األسد له يف ا َمن حّل يف السواحل أو يف جزائر البحار. الق فار، و هليبته سّكان الفيايف و

إْن أجاب كان جوابُه نعم، إذا  يف حمّل اإلمارة ُنور الروض إذا أزهر، إذا تكّلم تبّسم، و الغضنفر، و
 «ما هذا َبَشرًا، ِإْن هذا ِإّلا َمَلٌك كرمي»رأيَت ُخُلقه وطْبعه السليم، قلَت: 

مني على اإلطالق، قد توّلدْت عّم ضوُءها أقاليم امُلسل مشٌس قد أشرق نورها على مجيع اآلفاق ، و
أهّلة خرجْت من حتت ُشعاعها فصارت  فترّتب عليها متام االنتفاع، و منها أهّلة بقيت حتت الشعاع،

خراسان  أشرقت غاية اإلشراق يف أذربيجان و ُبدورًا عّم ضوُءها مجيع البقاع، فتألألت أنواُرها و
 ..(العراق فارس و و
 إىل أن يقول: •
عّبرُت عنه باإلشارة  السلطان، واخلاقان ابن اخلاقان، َمن مل ُأصّرح بامسه تعظيمًا، و السلطان ابن)

مواله ُمعينه عليه، فكان امسه  علٌي سّيده و تفخيمًا، َمن جرى فتح املمالك على يديه، و تبجياًل و
 (.علّي ُمضاٌف إليه الفتح مضافًا إىل علّي، و

أدبه مع سّيد األوصياء: يذكُر اسم أمري املؤمنني فيجعل م ن الحظوا سوء  كالم يف غاية سوء األدب..
ال يذكر اسم الُسلطان تبجيالً و تفخيمًا و تعظيمًا،  اسم أمري املؤمنني إشارة إىل اسم ذلك الُسلطان! و

 جيعل اسم أمري املؤمنني إشارة إىل اسم ذلك الُسلطان!! و
هذا إذا كان  -لغين ألجل ماله ذهب ُثلثا دينه  الفقيه حنُن عندنا يف ثقافة العترة الطاهرة إذا تضعضعَ  •

 أّما إذا كان أساسًا ال ميلك دينًا فالقضّية تذهب بالناقص! -عنده دين 
 :135يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب يف أحكام احلقوق الشرعية.. يقول يف صفحة  ●
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يلزم التسليم  إرسال السعاة، و وأّنه جيوز للُمجتهد طلب الزكاة  -أي من هذه األحكام  -منها  و)
مجيع حقوق  كذا يف اخُلمس و يقوم مقام اإلمام يف األحكام، و إليهم إْن مل يكونوا سّلموها، و إليه و

 حضوره عبارة عن حضورهم. الفقراء؛ ألّنه ولّيهم، و
الشيعة عن  أي إذا امتنع -مع االمتناع  جرب مانعي احلقوق، و -أي للمجتهد  -منها: أّنه جيوز له  و

القضّية أكرب من  ( ومبعونة اجُلند.. يتوّصل إىل أخذها بإعانة ظامل، أو -دفع الزكوات و األمخاس 
 هذا.
: وقفة عند الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء. )الذي قتل املرجع الكبري  (3الصورة ) ❂

 املريزا اإلخباري(
قات اجلعفرّية[ للشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء. وقفة عند كتاب ] العبقات العنربّية يف الطب ✤

 )و هو كتاب يف ترمجة الشيخ جعفر كاشف الغطاء و أوالده و أحفاده..(
مّما جاء يف رسالة الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء.. يقول الشيخ  205يف صفحة 

 موسى ُمخاطبًا السلطان فتح علي شاه القاجاري:
د األقوم، الزالت طالئع اإلقبال عليه مقبلة و حماسن األّيام بوجوده ُمّتصلة، العما و املوىل األعظم)

 ..(امليامني مبحّمٍد األمني و آله
 إىل أن يقول: •
إن حلظ النجم طلع آفله، قطُب دائرة  ُكّل ذلك بإقبال سعود من إن مسَّ العود أورق ذابله، و)

لو تكّلم الَفَلك ملدح َقَلمه، املنشور  لقّبل قدمه، و اجلالل، و مْسط قالدة الكمال، من لو جتّسم العقلُ 
 (أمان امُلسلمني، الشاهنشاه املؤّيد بالنصر: فتح علي شاه عدله املشهور فضله معّز الدين، و

و كان معروفًا أّنه م ن أغىب  يكتب.. أساسًا هذا الُسلطان فتح علي شاه القاجاري بالكاد يقرأ و
 كان قليل العقل )جاهاًل(. ..السالطني الذين حكموا إيران
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نعم الرجل كان قوّيًا يف بدنه، حازمًا يف أمره العسكري، و لكّنه كان غبيًا عدمي الثقافة.. فهذه 
 عالقة هلا بفتح علي شاه! األوصاف اليت ُيسّطرها إليه املراجع ال

 هذا خطاهبم مع امللوك و السالطني األغبياء! هؤالء مراجعنا و
 وقفة عند الشيخ أمحد اإلحسائي )سّيد املدرسة الشيخّية( : (3الصورة ) ❂
( من كتابه جوامع 3من جمموعة تراث الشيخ اإلحسائي، و هو اجلزء ) 13وقفة عند اجلزء  ✤

 الَكل م.
حتت عنوان: الرسالة اخلاقانّية يف جواب سؤاالت السلطان فتح علي شاه.. يقول  279يف صفحة 

 الغيب األّمي القليل العقل، يقول: هذا الُسلطانالشيخ اإلحسائي ُمخاطبًا 
أّما بعد فيقول العبد املسكني أمحد بن زين الدين اإلحسائي إّن حضرة اجلناب العايل الشأن، الوثيق )

فخر  السلطان، زينة الزمان، و سلطنة امللك و الفهم، و األركان، حاوي السلطنتني: سلطنة العقل و
ُمذلّ ُكلّ ُمتمّرٍد  و ُمعزّ املؤمنني ببسط اإلحسان،  النور إذا استبان، فجر السلطان، و ملوك الرئاسة و

ظ لُّ اهلل على عباده املؤمنني باألمان، و ح صنه املنيع البنيان، احلائط حلوزة هذا الدين عن  فّتان،
اٍر و كل جبّ  اإلميان، احملفوظ بعني امللك الدّيان، من شر حافظ اإلسالم و أهل األديان، و استيالء
اجلان، السلطان ابن السلطان ابن السلطان، و اخلاقان ابن اخلاقان ابن  من مردة اإلنس و شيطان

خّلد َسلَطَنته، و  املمدود بالنصر من مدد الرمحن، أدام اهلل دولته، و اخلاقان، السلطان فتح علي شاه
رتبته.. اللهمّ فكما وهبَت  رفع على ملوك أهل األرض و ألقى يف قلوب العباد حمبته، و حفظ ُمهجته،

مّكنه  حكمة السلطنة فهب له من فضلك يف هذه الدنيا طول البقاء، و له احلكمتني حكمة الفطنة و
 ..(!!اجعل له عندك حسن اللقاء، و تّوجه بتاج النصر و  يف أرضك كما يشاء،

  حينما ُيجيب على أسئلته يقول: و •
  ..(ع على مجيع امللوك رتبتهرف خّلد سلطنته..و أدام اهلل دولته، و)
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وقفة عند أحد األجوبة اليت أجاب هبا الشيخ اإلحسائي عن أحد أسئلة السلطان فتح علي  ●
 القاجاري.. و السؤال عن نكاح احُلوريات )كيف ينكح الداخلون إىل اجلّنة احلوريات( شاه

و إّنما ُأشكل على الشيخ ال أشكل على نوع األجوبة ُمطلقًا..  أنا ال أشكل على نوع األسئلة، و
 اإلحسائي فأقول:

َمن يسأل أسئلة هبذا املستوى، فاألسئلة تكشف عن حقيقة السائل و مستوى فهمه و تفكريه.. أال 
 كان هبذا املستوى هل حيتاج إىل هذا املديح؟! ُيقال: )الرجال صناديق ُمقفلة مفاتيحها األسئلة( فمن

إّنما هو ناظٌر إىل مقامه امَلَلكي و ما  يس ناظرًا ألسئلته، وقطعًا الشيخ اإلحسائي يف مدحيه هذا ل
 سينتفعه الشيخ اإلحسائي من عالقته هبذا امللك.. فهي قضّيُة متّلق للعلماء.

 و يقول الشيخ اإلحسائي يف آخر الرسالة اخلاقانّية: ●
رحم   الظليل على البالد، ومدّ اهلل ذلك الظلّ  إىل هنا انتهى اجلواب خلدمة احلضرة امُلحترمة الُسلطانية)

ببقائه العباد على يد الداعي للحضرة الُسلطانّية بالدوام، أقلّ األنام، العبد املسكني أمحد ابن زين الدين 
 يف أوائل شهر رمضان..!! هذا كّله كتبه الشيخ اإلحسائي ..( وابن إبراهيم اإلحسائي

و املديح و الثناء الذي ال يستحّق الُسلطان  يف رسالة الشيخ اإلحسائي الُسلطانّية نفس األوصاف ●
 القاجاري حرفًا واحدًا منه!

هل أّن فاطمة الزهراء "صلواُت اهلل عليها"  يف هذه الرسالة سأل الُسلطان القاجاري الشيخ اإلحسائي:
 أفضل من األئمة؟ أو أّن األئمة "صلواُت اهلل عليهم" أفضل؟!

ّنه يذهب إىل هذا القول أّن األئمة اإلثين عشر كّلهم أفضل الشيخ اإلحسائي ُيصّرح و يقول من أ و
 منها..فيقول:

( و هذه عثرة كبرية بسبب هذا اهلراء الذي يترّجح عندي أّن فضلها بعد األئمة االثين عشر.. و)
 امللوك! الذي يكتبه يف مديح السالطني و
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أّن األئمة أفضل من فاطمة الزهراء.. علمًا أّن أكثر علماء الشيعة و حّتى املراجع امُلعاصرون يقولون 
نعم هم ال ُيصّرحون بذلك أمام عاّمة الشيعة.. و إذا صّرحوا ِبخالف ذلك فُمراعاة للجّو الشيعي.. 
و إّلا فاألعّم األغلب من مراجع الشيعة يذهبون إىل هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ اإلحسائي من 

 أّن األئمة أفضل من فاطمة..!
: هذه  العثرة الكبرية اليت عثرها الشيخ اإلحسائي و أساء إىل مقام الصّديقة الكربى عقوبة أنا أقول •

املديح الذي ُيسّطره هلؤالء اجَلَهلة م ن احُلّكام و السالطني ألجل أن ُيحافظ على  واضحة هلذا اهلراء و
ع موجود عند مجيع عالقة معّينة معهم.. و هذه القضّية ليسْت خاّصة بالشيخ اإلحسائي، هذا الوض

املراجع.. و لذلك هذه الفكرة السائدة اليت حتّدث عنها ُمجري برنامج )أبعاد( ليسْت صحيحة.. 
رّبما تكون صحيحة يف بعض الزوايا، و إّلا فاألعم األغلب من املراجع ُيحّصلون ُمرادهم م ن 

 الشيعة جيري عليهم ما جيري م ن عدم حتصيلهم حلقوقهم. احلكومات و
 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج (:2صل درامي )فا ◈
 السّيد جعفر احلّلي الشاعر احلسيين : (4الصورة ) ❂
السّيد جعفر احلّلي..  ديوان الشاعر احلسيين البالبل[ و هو سجع وقفة عند كتاب ]سحر بابل و ✤

 صاحب قصيدة "وجه الصباح علّي ليٌل مظلم.."
 و من رجال الدين أيضًا من أصحاب العمائم.مثال من األدب العلمائي.. ه

يف مدح السلطان العثماين عبد احلميد خان ُمهنئًا له يف فتحه لليونان..  : كتب قصيدة80يف صفحة 
)قراءة أبيات من هذه القصيدة اليت متدح الُسلطان العثماين الناصيب و تص فُه بأوصاف هي لإلمام 

  املعصوم..!!(
 الُنّصاب! اء يف مدح الطواغيت و الَظَلمة وهذا منوذج من شعر العلم
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ألقل الدولة الصفوّية شيعّية.. و إذا كان اإذا كان الشيخ اجمللسي يتحّدث عن الدولة الصفوّية فعلى  •
الشيخ جعفر كاشف الغطاء و ولده الشيخ موسى و من بعدمها الشيخ أمحد اإلحسائي ُيمّجدان الشاه 

من قبل  ا هذا الناصيب فكيف ُيتقّبل هذا الكيل من املديح له، والقاجاري، فهذا ُسلطان شيعي.. أّم
 معمم شيعي؟! 

 : الشيخ الوائلي (5الصورة ) ❂
ال بيت واحد  وقفة عند ديوان الشيخ الوائلي.. ذاك الديوان الذي ال ُيوجد فيه قصيدة واحدة و ✤

 يف اإلمام احلّجة.
)علمًا أّنه ال بأس بالرثاء  رثاء حافظ األسد. قراءة أبيات من قصيدة كتبها الشيخ الوائلي يف •

تضّمنت القصيدة  و قد لكن ال ِبهذه املعاين املبالغ فيها اليت حتّدث هبا الشيخ الوائلي(.. للُمجاملة، و
 أيضًا مدحًا لبّشار األسد، و مدحًا لألمويني و مدحًا لصالح الدين األيويب.

قتلة أهل  لطواغيت املاضي و اليت تضّمنْت مدحيًا الوائلي وقصيدة )بغداد( للشيخ  قراءة أبيات من •
 البيت "صلواُت اهلل عليهم" )هارون العّباسي، و املأمون، و املعتصم..(!!

 لكنها مل ُتنشر يف الديوان. عبد الكرمي قاسم، و له قصيدة أيضًا يف مدح الرئيس العراقي و •
 : مجاعة العلماء يف النجف. (6الصورة ) ❂
  ة عند كتاب ]إىل طالب العلم[ مذكرات الشيخ علي الكوراينوقف ✤

 تشكيل مجاعة علماء النجف.. يقول: حتت عنوان: 133يف صفحة 
كان تشكيلها بعد تشاور بني املرجع السّيد احلكيم، واملرجع السّيد عبد اهلادي الشريازي،  و)
ي، فاّتفقوا على أن يتّرأسها الشيخ املرجع السّيد أيب القاسم اخلوئ املرجع السّيد الشاهرودي، و و

أن يكون هو رئيس  مسعت من السّيد الصدر أّنهم طلبوا من السّيد احلكيم و مرتضى آل ياسني..
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أكون أنا خارج التشكيلة، فإذا وقع عليكم  مجاعة ُعلماء النجف، فقال: ال، اختاروا أنتم أحدكم، و
الذي كان يكتب  و -ء بإصدار منشوراهتا بدأت مجاعة العلما و ظلم أستطيع أن أدافع عنكم..

  (...-املنشورات السّيد حمّمد باقر الصدر
ُتؤّكد للناس بأن يلتزموا مبنشورات مجاعة  بأختامهم صدرت البيانات من املراجع بأقالمهم و و •

 احلكيم بعد البسملة: السّيد حمسن العلماء.. مثاًل كتب
ما  العلم باسم مجاعة العلماء يف النجف األشرف، و إّن مجيع ما أصدرُه فريق م ن أعالم أهل)

غريها، مّما يتضّمن الدعوة إىل دين اإلسالم، هلو من أهّم الوظائف الشرعّية  سُيصدرونه م ن النشرات و
 ..(اليت جيب القيام هبا يف سبيل إعالء كلمة الدين

ازي والد املرجعني )السّيد كذلك السّيد مهدي احُلسيين الشري و كذلك السّيد اخلوئي نفس الشيء، و
حمّمد و السّيد صادق( الشريازي.. ُكّل هؤالء أصدروا بيانات ُيؤّكدون فيها تأييدهم و توثيقهم 
للمنشورات اليت صدرت عن مجاعة العلماء اليت يرأسها الشيخ ُمرتضى آل ياسني، و هذه املنشورات 

 يكتبها السّيد حمّمد باقر الصدر.
 علماء النجف األشرف: املنشور األّول الصادر عن مجاعةمثاًل مّما جاء يف  •
أّيها الشعب العراقي  أّيتها اجلماهري املسلمة، أّيتها اجلماهري الكادحة، بسم اهلل الرمحن الرحيم..)

 اجملاهد:
االستقالل بفضل الثورة  ألّول مّرة منذ مئات السنني، ُتشرق يف بلدنا احلبيب أضواء احلرّية و اآلن و
البطل املنقذ، سيادة الزعيم  املعركة الفاصلة اليت وقف فيها الزعيم األوحد و يرّية الكربى، والتحر

 الُركن عبد الكرمي قاسم حفظه اهلل رائدًا لإلسالم واملسلمني.
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فيا أّيتها اجلماهري املؤمنة برّبها، امُلخلصة لدينها، الواثقة بزعيمها، إىل رفع راية اإلسالم بقيادة الزعيم 
االلتفاف حوله حتت هذه الراية املقّدسة، راية السماء اليت رفعها أجدادكم يف ظّل قيادٍة  وحد، واأل

 ُمخلصة، فقفزوا قفزهتم التأرخيية اجلّبارة.
وجدت السفينة  قد حتّرر البلد من نري االستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر اإلنتهازي، و اآلن ، و أّما

 (. يم احملبوب، فال بّد أن يربز اإلسالم من جديد إىل اجملتمع...ُرّباهنا األفضل يف شخص الزع
 وقفة أخرى عند املنشور الثاين جلماعة العلماء.. )قراءة ُسطور م ن هذا املنشور..( ●

و ُكّل هذه املنشورات هي خبّط السّيد حمّمد باقر الصدر، و بتوقيع الشيخ ُمرتضى آل ياسني.. علمًا 
 وراين يف كتابه هي ُمقتطفات مّما جاء يف هذه املنشورات. أّن ما ذكره الشيخ الك

إذا أردمت أن تعودوا إىل التفاصيل فعودوا إىل املطبوعات اليت ُطبعت يف النجف حتت عنوان: "منشورات 
السرية و املسرية يف حقائق  ]حمّمد باقر الصدر  مجاعة األخوان يف النجف".. أو عودوا إىل كتاب

 خرى عديدة.. ستجدون هذا و أكثر من هذا بكثري!وثائق[ و مصادر أ و
 : السّيد مهدي احلكيم و الرسالة اليت بعث هبا إىل شاه إيران. (7الصورة ) ❂
 وقفة عند كتاب ]حمّمد باقر الصدر بني دكتاتورّيتني[ لعادل رؤوف "كاتب عراقي معروف". ✤

سّيد مهدي احلكيم إىل شاه إيران.. رسالة بعث هبا ال ما بعدها، جاء هذا العنوان: و 512يف صفحة 
 )وقفة لقراءة ما جاء يف هذه الرسالة(

ناء املراجع و بني السالطني هذه الرسالة هي مثال آخر من أمثلة التواصل بني علماء األّمة و املراجع و أب
 و امللوك.

 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج (:3فاصل درامي ) ◈
 اخلوئي : السّيد (8الصورة ) ❂
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حوار مع اخلطيب احلسيين املعروف السّيد  فيديو متّ عرضه يف برامج سابقة.. عبارة عن :3مقطع  ✤
وكيل السّيد  حسن الكشمريي و هو أخ صهر السّيد السستاين: السّيد مرتضى الكشمريي، و

 السستاين يف الغرب.
تاين للعالج يف لندن، و ثار السّيد السس يف الوقت الذي جاء فيه ANNحوار أجري معُه على قناة 

كالٌم كثري حوله جميئه، و كان السّيد حسن الكشمريي يف حينها موجود يف لندن، فأجرت القناة 
يف السبعينات بالتعاون مع البعثيني يف الوقت الذي بدأ  حوارًا معه.. فحّدثهم عن سفر السّيد اخلوئي

أرادوا للسّيد اخلوئي أن يبقى يف النجف و يكون يف إذ ما  البعثّيون بتسفري َطَلبة احلوزة م ن النجف..
موقف ُمحرج له.. فلتخليصه من اإلحراج قالوا للسّيد اخلوئي اذهب إىل لندن حتت عنوان العالج، 

 .و سّفروه إىل لندن.. و القضّية معروفة و سأشري إىل مصادرها
بعثي( القّصة موجودة بتفاصيلها و هذه الواقعة )واقعة ترتيب سفر السّيد اخلوئي إىل لندن بترتيب 

 ]قصص ذات أنياب[ للسّيد حسن الكشمريي. باألمساء يف كتاب
 [ 2]حمّمد باقر الصدر السرية و املسرية يف حقائق و وثائق: ج و كذلك موجودة يف كتاب

  [2وقفة عند كتاب ]حمّمد باقر الصدر السرية و املسرية يف حقائق و وثائق: ج ✤
 د السؤال الذي ُوّجه للسّيد اخلوئي، و اجلواب الذي أجاب عليه.ُيوج 442يف صفحة 

  :السؤال الذي وّجه للسّيد اخلوئي  ◈
هل رأيتم من حكومة البعث يف العراق ما ُينايف الدين أو اإلنسانّية بالنسبة إىل شخصكم الكرمي أو )

كومة ُتعاملهم ُمعاملة سّيئة.. إىل احلوزة العلمّية أو إىل اإليرانيني، فقد ذكر بعض امُلغرضني أّن احل
 (.أفتونا مأجورين

  :جواب السّيد اخلوئي ◈
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اإليرانّية  بالنسبة إيلَّ أَر من احلكومة املوّقرة إّلا خريًا، أّما بالنسبة إىل احلوزة العلمّية و و بعد، فإّني)
 (.التوفيقاهلل ويلُّ  فقد مسعُت من بعض الثقات أّن احلكومة ُتعاملهم معاملة حسنة، و

 حّتى من باقي مناطق العراق! يف ظل هذا التثويل املغناطيسي ُسّفر الشيعة من النجف، و و
كان السّيد حمّمد باقر الصدر ُمهتّمًا إىل حّد بعيد هبذه القضّية، و حاول أن يستحصل ُحكمًا  ●

الناس طواعية.. مكتوبًا م ن السّيد اخلوئي يف منع الناس من اخلروج من النجف بعد أن خرج بعض 
و جرى كالم طويل )ُخطب، و رسائل و برقّيات( و آخر ما توّصلت إليه النجف أن صدر فيها هذا 

من كتاب ]حمّمد باقر  444احُلكم: أّنه ال جيوز اخُلروج م ن النجف إّلا سحاًل..! )راجع صفحة 
 الصدر السرية و املسرية يف حقائق و وثائق[..(

ي و هو ابن أخت السّيد موسى الصدر.. جاء إىل النجف، و زار السّيد الدكتور صادق الطباطبائ ●
اخلوئي و سأله عن هذا اجلواب الذي كتبه جوابًا للسؤال ُوّجه له م ن ق َبل سكرتري صّدام حسني، و 

بالنسبة للحوزة العلمّية يف النجف أو بالنسبة  أجاب بأّنه ليس هناك من أّي ُمشكلة بالنسبة إليه أو
تصرحيًا  يني خالفًا للواقع.. فالسّيد اخلوئي قال: بأّني مل أكتب هذا.. فطلب منه الدكتور صادقلإليران

 بذلك مكتوبًا فرفض السّيد اخلوئي و قال له: أنت كّذب ذلك من دون كتاب!
]حمّمد باقر الصدر السرية و املسرية يف حقائق و وثائق[ تتحّدث عن هذا  )قراءة سطور من كتاب

 املوضوع(
هناك حادثة أيضًا تأيت يف هذا السياق.. و هي حادثة معروفة، يف وقتها ُنشرت على التلفزيون..  ✤

حيُث ظهرت زوجة الشاه يف النجف و ذهبت إىل زيارة السّيد اخلوئي.. يف الوقت الذي اشتّدت فيه 
عند بنت  أحداث الثورة اإلسالمّية اخلمينّية جاءت زوجة الشاه إىل النجف مع وفٍد كبري، و نزلت

 السّيد اخلوئي.
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هذه احلادثة بتفاصيلها ذكرها السّيد حسن الكشمريي يف كتابه ]حمنة اهلروب م ن الواقع[ حتت عنوان: 
السّيد الكشمريي ينقل تفاصيل األحداث اليت جرت يف إيران بعد زيارة  زوجات شاه إيران.. و

و هو السّيد فاضل  يف لندن عن شخص حي ُمعاصر موجود زوجة الشاه للسّيد اخلوئي، ينقلها
 امليالين، و هو عامل مؤّسسة السّيد اخلوئي اخلريّية.

)احلادثة ُمفّصلة و ال أجد وقتًا لقراءهتا، فراجعوا املصدر.. علمًا أّني حتّدثت عنها يف برنامج ]الكتاب 
 الناطق[ أيضًا..(

زيارهتا للنجف  ه إيران وزوجة شا احلادثة املفّصلة اليت ذكرها السّيد الكشمريي تدور حول •
لقاءها بالسّيد اخلوئي يف الزيارة الثانية، حيث  األشرف يف عيد الغدير امُلتزامن مع عيد النوروز، و

جاءت تستحصل فتوى من السّيد اخلوئي ألجل حّث الشعب اإليراين على طاعة الشاه.. و قد نزلْت 
 يف بيت ابنة السّيد اخلوئي زوجة نصر اهلل امُلستنبط.

و دفعت زوجة الشاه ولديها لتقبيل يد السّيد اخلوئي ودفع إليها السّيد اخلوئي هدّية خامت عقيق مثني 
 )يد اهلل فوق أيديهم(. ُكتب عليه هذه لتعطيه لزوجها،

و صّورت مع السّيد اخلوئي، و ُنشرت الُصحف يف وسائل اإلعالم اإليرانّية املرئّية و غريها.. و 
د اخلوئي، و هذا البيان ُنشر على رؤوس امُلتظاهرين مّما أحدث رّدة فعل فيما أخذْت بيانًا من السّي

 بني امُلتظاهرين و أخذوا يهتفون هبتافات باّللغة الفارسّية.. هذا هو مضموهنا:
 )فرح يا عزيزتنا.. فرح يا حبيبتنا ال ُيصيبك  اهلم، إذا مات الشاه، فإّن اخلوئي سيتزّوجك (!

[ و هو كتاب فارسي.. هذا الكتاب ُطبع بأمر السّيد 15حيفة النور: جوقفة عند كتاب ]ص ✤
القرارات و ُكّل األوامر الصادرة من  اخلميين، وهو يضّم ُكّل اخلطابات، و البيانات و ُكّل الرسائل و

 السّيد اخلميين من بداية نشاطه الثوري إىل آخر أّيام حياته.
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طاب من خطاباته يتحّدث عن مرجع كبري يف النجف يتحّدث السّيد اخلميين يف خ 45يف صفحة  •
والسّيد اخلميين مل يذكر  -يف أّيام املظاهرات اليت كانت خترج يف الشوراع ُتطالب بسقوط الشاه 

 يقول السّيد اخلميين: -امسه 
يقول: هؤالء  كان ذلك املرجع يتحّدث عن اإليرانيني.. و كان أحد األثرياء يف بيت ذلك العامل، و

فهذا التاجر قال للمرجع: يا  رانّيون جمانني، كيف ينزلون إىل الشوارع ُيواجهون الشاه اإليراين؟!اإلي
موالنا هؤالء مل خيرجوا من عند أنفسهم، هؤالء هلم مراجع، هلم قيادات، هلم علماء، هلم شخصيات.. 

 حمارهم.و البعض منهم ُيشاركون يف هذه امُلظاهرات.. فقال السّيد اخلوئي: هذا م ن است
اإليرانيني أّيام الثورة أّنهم  شبابنا و أوالدنا الذي قال عن ُثّم يقول السّيد اخلميين: نفس هذا املرجع
نفس هذا املرجع وجدنا  -و هو يعين به السّيد اخلوئي  -  جمانني، و قال عن قيادة الثورة أّنهم محري

واصفًا  اه! مّث بعد ذلك حتّدث السّيد اخلميينقد أهدى خامت عقيق إىل الش يف الوثائق الرمسّية أّنه كان
  فقال: هلذا املرجع..

 فيه أفضل مّما جاء يف كلمات أمري املؤمنني عليه السالم يف هنج البالغة: إّنين ال أجد تعبريًا أقوله
 ( كالبهيمة املربوطة مهُّها علُفها ، أو امُلرسلة ُشغلها تقمُّمها)

هبذه الوثيقة اليت يتحّدث عنها السّيد اخلميين هي رسالة صادرة من بعد ذلك ُعرضت الوثائق.. و إذا 
قصر الشاه القاجاري يشكر فيها السّيد اخلوئي على اخلامت العقيق الذي ُأرسل إليه من ق َبل السّيد 

 اخلوئي و مكتوٌب عليه: "يد اهلل فوق أيديهم"!!
 )عرض لصورة هذه الرسالة و صورة املصدر الذي وردت فيه(.

( يوم.. يعين أّن العالقات كانت متينة 22علمًا أّن تأريخ هذه الرسالة هو قبل سقوط الشاه بـ)ـ
 بينهما حّتى آخر حلظة!

 .تسجيل صويت للسّيد اخلميين و هو يتحّدث عن هذا املوضوع فيديو يشتمل على :4مقطع  ★
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 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج (:4فاصل درامي ) ◈
ق.. و حسن البّنا جلأ والدرامي يتحّدث عن واقعة حقيقية .. كرمي ثابت هو قّواد امللك فاراملشهد 

 إليه متوّساًل.. فاملشهد ال حيتاج إىل تعليق!
إىل دراسة أهّم األحداث التأرخيّية، و أهم املواقف يف  : م ن أّننا حباجةأكّرر كالمي مّرة أخرى ●

 فالعراق فيه النجف، و النجف عاصمة التشّيع. - على األقل يف العراق - الواقع الشيعي
إذا ما أردنا أن ننظر نظرًة فاحصة إمجالية يف الواقع الشيعي العراقي اإليراين و هو أهّم واقع بالنسبة 

هناك مشروع جنفي و هناك مشروع كربالئي )واملشروع الكربالئي مشروٌع صغري  لواقع التشّيع..
 هناك مشروع قّمي، واملشروع القّمي له تفاصيل. و بالقياس إىل املشروع النجفي(

فاملؤّسسة الدينّية من بداية القرن العشرين و إىل هذه اّللحظة  املشروع النجفي مشروع فاشل.. •
 تنتقل بنا م ن فشٍل إىل فشل.

حمّمد سعيد احلبويب و برفقة تلميذه املخلص له:  أّول مشروع حركي للنجف كان على يد السّيد
من قتل العشائر  سن احلكيم.. و كان الذي كان م ن الفشل الذريع و م ن اإلنكسار، والسّيد حم

سّلموا العشائر العراقّية لقمًة سائغة  العثمانيون انسحبوا إىل حامية الكوت، و و القبائل العراقّية، و
متلك سالحًا و  كانت العشائر العراقّية ال أمام هذا اجليش العرمرم امُلسّلح بأحدث أنواع األسلحة، و

 ال متلك مددًا.. كانت أسلحتها متواضعة جّدًا إىل أبعد احلدود.
 الذي وّرط العشائر العراقّية يف هذه املذحبة هم مراجع النجف.

العثمانّيون انسحبوا م ن دون أن ُيصابوا بشيء.. فحينما حدث اّللوم بدأت األكاذيب النجفّية من  •
ألّن جيشه انسحب، و هذا كذب.. فقائد اجليش العثماين عقد اّتفاقّية أّن قائد اجليش العثماين انتحر 

مع الربيطانيني، و انسحب ساملًا بسالحه و قّوته إىل حامية الكوت، و بعد ذلك إىل بغداد، و بعد 
القوات اإلنكليزّية احتّلت جنوب العراق و ذحبْت العشائر  ذلك إىل املوصل، ُثّم رجعوا إىل تركيا.. و
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ة.. و رجع السّيد حمّمد سعيد احلّبويب ُمنهزمًا ُمنكسرًا بكمده و آالمه إىل الناصرّية وهناك العراقّي
 قضى.

هذه القضّية هي اليت سّببْت حالة االهنزام عند السّيد حمسن احلكيم يف مواقفه! و هذا الكالم مسعتُه 
 بشكٍل ُمباشر من السّيد مهدي احلكيم.

ة( و حّتى جمموعة األحداث اليت بيركة الشعاحلاحلركة األوىل )يف فاملشروع النجفي كان فاشاًل يف 
ُسّميت بثورة العشرين.. فاخلالصة م ن ُكّل أحداث ثورة العشرين: أّن هذه الثورة فشلت يف أدائها 

لكّنها تركت أثرًا سياسّيًا واضحًا أّدى إىل تأسيس الدولة العراقّية و إىل االتيان مبلك  على األرض.. و
 و برملان وسائر التفاصيل األخرى.وحكومة 

فشل النجف أيضًا يف حتديد املوقف الصحيح إزاء هذه النتائج.. فأنتم الذين أعلنتم النتائج، و هذه  •
النتائج عليكم أن تستغّلوها.. فأحجمْت النجف عن استغالل هذه النتائج، حبيث أّن السّيد أبو احلسن 

 يف حترمي االشتراك يف االنتخابات.االصفهاين أصدر فتاوى و بقّية املراجع 
 )قراءة جانب من هذه الفتاوى من كتاب ]حمّمد باقر الصدر السرية واملسرية يف حقائق و وثائق[..(

قراءة سطور مّما جاء يف الرسالة اليت كتبها أبو احلسن األصفهاين أيضًا للحكومة إىل العراقّية بطلب  ●
 السياسي. من اإلنكليز يف أن ال يتدّخل يف الشأن

و أوضح املرجعّيات اليت حتّركت يف املشروع النجفي هو السّيد حمّمد   أيضًا حنن نعتقد أّن أبرز •
 باقر الصدر.. و قد قرأت عليكم يف حلقة يوم أمس كالم الشيخ حمّمد رضا النعماين حني يقول:

   فشل مشروع القيادة النائبة و أصابت السّيد الشهيد خيبة أمل قاتلة و)
ضعف بدين حّتى كان ال يقوى على صعود  هّم دائم، فتدهورت صحته و ُأصيب باهنيار صحي و و

حاالت ال أعرف كيف ُأعرب عنها. قلُت  ظهرْت على وجهه عالمات و الُسّلم إاّل باالستعانة يب، و
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لسماحته: سّيدي، ملاذا هذا اهلّم و احلزن و االضطراب؟ فقال: لقد تبّددت ُكّل التضحيات و 
  ..(آلمالا

املشروع النجفي فاشل، و ل ذا علينا أن ُنعيد النظر يف املواقف يف األحداث، يف املرجعيات.. أن 
 ُنشّخص األمور.

يف ترمجة السّيد أبو احلسن  [ للشيخ حمّمد حرز الدين..1وقفة عند كتاب ]معارف الرجال: ج ●
 األصفهاين يقول الشيخ حرز الدين:

 -و هو السّيد أبو احلسن األصفهاين  -هـ أّن السّيد املترجم له  1345نة و ُروي لنا موثوقًا يف س)
و امليزا النائيين، و الشيخ جواد اجلواهري، و السّيد حمّمد علي الطباطبائي آل حبر العلوم النجفي، 

ي لنا و كان ُمشاهدًا و وااساين، و بعٌض آخر مل يذكره الروالشيخ مريزا مهدي جنل اآلخوند اخلر
اشيتهم، اجتمعوا يف حرم أمري املؤمنني يف النجف لياًل قبل الفجر بساعتني بوزير احلربّية يومئٍذ من ح

أي وزير الدفاع رضا خان البهلوي الذي صار شاه إليران بعد هذا االجتماع بتخطيط من هؤالء؛  -
اولوا احلديث يف حلكومة السلطان أمحد شاه القاجاري، و تد -ألّن اإليرانيني كانوا ُيقّلدون هؤالء 

شؤون إيران، و كان املنوي أّن رضا شاه هو الذي يكون ُسلطانًا، و بعد أن أخذوا عليه العهود 
أن يكون جملس الشورى بنظر مخسة من املراجع الدينّية،  األميان أن يسري برأي العلماء، و واثيق وامل و
بعد رجوعه  ع البهلوي إىل إيران وأّن املذهب الرمسي هو املذهب اجلعفري إىل غري ذلك، ُثّم رج و

و ّلما نشبت  و كان خارج إيران لالستشفاء. -بتخطيط من هؤالء املراجع  -خلعوا أمحد شاه 
 ..(أظفار البهلوي يف احلكم و صفا له اجلّو قلب ظهر امل جن و هلل عاقبة األمور

وحينئٍذ حّول إيران إىل دولٍة أخرى ال ص لة هلا باإلسالم، حني أعلن منع احلجاب و أعلن السفور 
العام و ظهرت بعض امُلظاهرات يف مشهد و ثار العلماء يف قم يف وجهه، قال: ملاذا يثورون علّي؟ 

ين يهتك أستارها؟ ملاذا ينتفضون بوجهي؟ أال يقرأون يف ُكتب حديثهم أنّ من أنّ زنديقًا خيرج من قزو
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فعل ما فعل م ن  عليهم، و أنا ذلك الزنديق الذي خيرج م ن قزوين و يهتك أستارها.. فضحك
 األفاعيل.. وُكّل ذلك ُيشري إىل املرجعّية يف النجف مشروعها فاشل أينما توّجهت!

ستطاعوا أن ال ا أحزابنا يف املعارضة فشلت، فلوال األمريكان ما استطاعوا أن يدخلوا العراق، و •
يهزموا صّدام.. ألّن املعارضة السياسّية الشيعّية هي انعكاس للمؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية.. و هذه 

ُشّكلت جمموعة و هامجت بيت   املعارضة املعارضة كانت ترفض املرجعّية التقليدّية.. فمن داخل هذه
اب السياسّية ما كانت تعتقد باملرجعّية السّيد مجال اخلوئي و ضربته بالقامات.. ألّن هذه األحز

يف السياسة  التقليدّية، و لكّنها اضطرْت خاضعًة خانعًة أن تعود إىل املرجعّية التقلّيدية اليت ال شأن هلا
 و ال خربة هلا مبا جيري يف العامل، فذهبوا إىل مرجعّية السّيد السستاين.

  له من أّول حلظة )يف أدبّياته، يف شعاراته(.املشروع الكربالئي هو اآلخر فاشل.. هو حيمل فش •
 املشروع القّمي اخلميين هو املشروع الوحيد الذي جنح.. )وقفة لتوضيح هذه النقطة(. •
بعد هذه اجلولة الطويلة م ن أّول حلقة يف هذا الربنامج إىل هذه احللقة أريد أن أصل إىل هذه  ●

 .النتيجة و هذه اخلالصة: اقتراح
 الذين جيدون يف هذه املطالب واقعّية وعلمّية وم صداقّية، أقول هلم:أقول: إىل 

هذه األموال الطائلة اليت ُتجىب إىل مراجعنا، لو أن جزءًا يسريًا منها بداًل من أن يعبث فيها أوالد 
املراجع و أصهارهم و وكالئهم السرسرّية.. لو أّن جزء من هذه األموال ُتصرف إلنشاء مؤّسسة 

 توضع فيها جلان فعاًل قادرة على البحث و الدراسة. و  دراسات الستراتيجّية..علمّية لل
فهناك قسٌم لدراسة تأريخ الشيعة يف القرن العشرين )دراسة املشروع النجفي، املشروع الكربالئي، 

 املشاريع اإليرانّية الشيعّية السابقة، و املشروع القّمي اخلميين(
 بية.لتشخيص النقاط اإلجيابية والسل

 مث بعد ذلك أن تكون هناك أقسام أخرى لدراسة اإلجيابيات يف التأريخ الشيعي.
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: مل أجد فقيهًا يف التأريخ الشيعي أقرب إىل أهل البيت يف الُفتيا )بشكٍل نسيب( أكثر بالنسبة للفقه •
سة مدرسة من الشيخ يوسف البحراين.. و أنا هنا ال أدعو إىل التمّسك بفقهه، و إّنما أدعو إىل درا

 هذا الرجل و ُتطّور مبا ُيناسب العصر.
: أقرب عامل من علماء الشيعة إىل أهل البيت يف اجلانب العقائدي هو الشيخ بالنسبة للعقائد •

اإلحسائي.. )هذا ال يعين أّن الشيخ اإلحسائي كامل ُمطلق.. فهناك هفوات عقائدّية عند الشيخ 
لكّني هنا أحتّدث بشكٍل  تقاصه من الصّديقة الكربى..( واإلحسائي و قد انتقدت هذه اهلفوات كان

 ُمجمل.. فأنا أدعو لدراسة مدرسته وتطويرها واإلستفادة من نقاط القّوة فيها و جتنب األخطاء.
 و أفضل منهج تغيريي اجتماعي سياسي هو منهج السّيد اخلميين. •

 !فلماذا ال ننتفع م ن التجارب الناجحة يف تأرخينا الشيعي..؟


