
1 

 

ة
ّ
 قناة القمر الفضائي

م
ِّ
قد

ُ
 ت

 الساعة ..
َ
 برنامج

 بِصراحة ...

ي
ِّ
د احلليم الغِز

ْ
ب
َ
 ع

َ
 مع

 يف

دة
ِّ
د
َ
تع

ُ
 عناوين م

 العنوان األول

 مع
ٌ
 وقفة

د كمال احليدري
ِّ
 املرجع الديني املعاصر السي

امنة
َّ
 الث

ُ
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 احل

www.alqamar.tv 

***          ***          *** 

 
َ
 ي

َ
 ا ز

ْ
 راءـــــه

 
ْ
حِيمبِس

َّ
نِ الر

َ
م

ْ
ح

َّ
 مِ اهللاِ الر

 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
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 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م 
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 � بقّية هللا .. عفوكَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد .. 

 َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
  الرب�مج: بصراحة .. أيديكم هذابني 

 :عدَّة عناوين يشتمُل على

 كمال احليدري .. سيِّد  : وقفٌة مع املرجع الدِّيّين املعاصر اللاألوَّ  العنوانُ 

 ..احللقُة الثَّامنة 

ا يبدو أ�َّ  الوثيقةُ  وهذهِ  ,كمال احليدريسيِّد  يت تتعلُق ابلمن واثئِق هذا الرب�مج الَّ  )33(أبدأُ من الوثيقِة رقم 
  ..!! ديه والذين يعدون يف أجوائهقلِّ هبا مُ  هبا الشيعة عموماً وأحتفَ  احليدري أحتفَ سيِّد ف المن حتُ  حتفةٌ 

 :)33(رجاًء اعرضوا لنا الوثيقة رقم  •

على شنو  ؟جلعأنت على شنو مست :واحد قال يل، د أجيب األمساءيمار : السيِّد كمال احليدري[ 
 –يعين بشـ ها الشيعة ها  –تركبهم  : توصل إطمئنَّ ، قالما توصل النوبة إيلَّ  اباب قلت له: آخاف؟ مستعجل

ل يل : ال تستعجل ، قا، هاي قبل مخس سنواتعالمواحد ِمن األ، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ
ـيد به أالغ كه گـي ميـچ، اين مردم أالغن آقا ميشيند يشيينم ، وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا

، ألنَّه ماريد أجيب ه، ّكن على ثقة وكلكم تعرفون، نص عبارته ابشعريب  هديخ بابابش, حركت بكنه ؟ 
 قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال: ديخ.,األمساء، عرفت 

  : عنده علم إمجايل.احد الطلبة

، وهللا هذا واقع واقع الشيعة هذا الشيعة ال أقول ، واقع: ال مو علم إمجايل هذا واقعالسيد كمال احليدري
 .] الشيعة

 أعيدوا بث هذه الوثيقة مرة أخرى:رجاًء الكنرتول 
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: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو السيِّد كمال احليدري[ 
 -عة ها يعين بشـ ها الشي -يلَّ، قال: توصل إطمئنَّ تركبهم مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إ

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل : ال تستعجل واحد ِمن األعالم، وهللا نّص عبارته، تركبهم وتقول هلم ديخ
به أالغ كه  ـيدگميـ ـيچيشيين، اين مردم أالغن آقا ميشيند م أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا ، وشدا

ارته، ّكن على ثقة وكلكم تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب ؟ ابابش, ديخ به عريب ابش ، نص عبحركت بكنه
 ديخ. قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال ,هاهاألمساء، عرفت 

 : عنده علم إمجايل. الطلبة احد

: ال مو علم إمجايل هذا واقع، واقع الشيعة ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع كمال احليدري  السيد
 الشيعة ].

ستعمل يف لمائي يُ صطلح األعالم عادًة يف الوسط العُ هذا امل، عن مرجٍع اثلثُه ثدِّ مرجعًا وحي مرجٌع ينصحُ 
كمال احليدري خياطب سيِّد  ال، فمثل ما كان خاص طلق على املراجع بشكلٍ اء من الطراز األول ويُ ملالع

ستعجًال على حتصيل رآين مُ ا مَّ م من األعالم وقد نصحين لَ لَ عَ هذا الكم تعرفون ارُه من أنّ ضّ تالميذه وحُ 
( ؟ كمال؟ فماذا كان اجلوابسيِّد  ملاذا تستعجل �  ) ؟على شنو مستعجل( ؟ , ما هي النصيحةاملرجعية

تركب  - طمئن تركبهم؟ ( إاملرجع الناصح فماذا أجابهُ  ، ةيع ) يعين نوبة املرجيلّ آخر اباب ما توصل النوبة إ
ه هي هذه تر ري: ( وهللا نص عبادكمال احليسيِّد  ال ,كمال يقسميِّد  سال ,تركبهم وتقول هلم ديخ ) - الشيعة
وقال  - مرجع آخر - تركب مثل ما ركب فالن ( ,عىنهذا امل يؤكد لهُ  ُمثَّ  ,( تركبهم وتقول هلم ديخ ) :العبارة

وهللا ( : إىل أن يقول, ) هذا واقع واقع الشيعة ( : واقع الشيعة هو هذاد أنَّ ؤكِّ احليدري يُ سيِّد ال ُمثَّ ديخ )، 
 ).هذا واقع الشيعة 

لثقافة ماذا ميكن أن نصطلح ، هذه اصادق ، وهللاِ احليدري والرجل ما هو بكاذبسيِّد حتفٌة أحتفنا هبا ال
ا حىت يف أجواء السياسة عند ورمبَّ  ,موجوٌد عند علماء االجتماع صطالحهذا اال؟ االصطالح األنسب و عليها

وهذه الظاهرة واضحة واضحة جدًا  ,هو هذا االستحمار ,)االستحمار (  :الحفالسفة الفكر موجود اصط
رجهم من هؤالء ال يستطيع أحد أن خيُ  ،مونوهؤالء مراجع يتكلّ ، املؤسسة الدينية الشيعية الرمسيةيف واقع 

كواليس ، والذين يعرفون التفاصيل يف كواليس مراجع الشيعة وخصوصًا يف  ة الشيعية الرمسيةيناملؤسسة الدي
انتشارًا واضحًا يف ثقافة  هذه القضية تنتشرُ  ,ودهاليز عوائل املراجع أو ما يصطلح عليه ابلعوائل العلمية

 رجعٍ احليدري عن مسيِّد ث به ونقلُه القضية االستحمار هبذا التعبري السوقي الواضح واجللي الذي حتدَّ ، هؤالء



4 

 

 ثُ دِّ كبري حيُ   ٌم شيعيٌ ـعالِ ، ثُه عن مرجٍع اثلثدِّ آخر وحيُ  مرجٌع ينصُح مرجعاً  ،من املراجع يف مقام النصيحة
 .مرجٍع من مراجع الطائفة العظام ربه عنماً شيعياً معروفاً وخيُ عالِ 

ال  كمال احليدري وهللاِ سيِّد  الوِهللا وِهللا مثلما أقسم  :لون من التفكري من التصور أ� أقولهذا الهذا الذوق و 
 .!!الرمسية . الشيعيةِ  ةِ ينالدي نتشر يف أجواء املؤسسةِ نتشر مُ ا مُ أقول فقط موجود وإمنَّ 

وأسباب تقود� إىل هذه  ماتقدّ احلالة وهناك مُ  وجد هذهِ يت تُ هناك ظروف موضوعية هي الَّ  •
 :النتيجة

ئر الظاهرة موجودة يف سا هذهِ  ، مع مالحظة أنَّ مؤسستنا الدينية الشيعية الرمسيةهناك تربيٌة واضحٌة يف  :أوالً 
ؤسسات الدينية يف العامل  امللّ موجودة يف كُ ), االستحمار ( الظاهرة ظاهرة  هذهِ ، لعاملا املؤسسات الدينية يف
 ال يعين أن اجلهات الدينية ، وإالَّ ث عن واقعنا الشيعيين أحتدّ لكنَّ  ,د أمناطهاهلا وعلى تعدُّ اعلى اختالف أشك
ضية الظاهرة املرَ  صوا من هذهِ ف هم قد ختلّ ائمن كل الطو  ,من اليهود ,من املسيحيني ,األخرى من السنة

 .فشية يف أجواء الزعامات الدينيةاملت

، هناك تربيٌة واضحة ة الشيعية الرمسيةينوبشكل خاص يف واقِع املؤسسة الديأعود إىل ما يرتبُط بواقعنا الشيعي 
، أصنام بشرية صناعة أصنام بشريةهناك عمليُة ربيٌة على التصنيم و ت ,يف أجواء املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية

 ؛وصفون مثالً من يُ علماء الدين, ، ما دون املراجع، مراجع الدين كوهنا ,طبعًا الرموز األوىل هم املراجع
الدينية داخل املؤسسة الدينيني  وصفون ابلقادة السياسينيومن يُ , فانينيمون يف أجواء العر صنّ رفاء يُ ابلعُ 

راجع ولكن تبقى الرموز األوىل والكبرية هم ممهم أصحاب اهلوى السياسي وهكذا, صنّ يُ  الشيعية الرمسية
الدينية الشيعية واقع املؤسسة  لو مل تكن مقصودة هناك يف وحىت ,ومقصودة ، هناك عملية تصنيمالشيعة

  ية هناك عملية تصنيم واضحة جداً.رمسال

 :وعملية التصنيم الواضحة تتجلى يف نشاطات عديدة 

جودًة يف زمان ا وضع من حدود وقوانني مل تكن مو ، وماملرجع الديين عمن هذه النشاطات طريقة التعامل م
 .عليهم أمجعني هللا وسالمهُ  أهل البيت ومل يتعامل هبا أهل البيت صلواتُ 

ؤال عن مثًال منُع الناس عمومًا منع الشيعة عمومًا وحىت من هم يف أجواء الدراسة احلوزوية منعهم عن الس
فهة ال قيمة ت اتاالشكالت الدرسية فتلك إاث عن اإلشكت ال أحتدّ االمنعهم عن طرح اإلشك ,التفاصيل

ومنٌع للمشتغلني يف األجواء  ، فهناك منٌع للشيعةالواقعية، يف واقع احلياة الشيعية تالث عن االشكاأحتدَّ  ,هلا
التفاصيل وأن  أن يسألوا عن عن منعٌ  كالرمسية هناية الشيعالدينية سسة ء املؤ ااحلوزوية وللمشتغلني يف أجو 
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ا باشر وإمَّ مُ  ا بشكلٍ هناك منع إمَّ ، الواقعية بني يدي املرجع تاليطرحوا اإلشكا يبحثوا يف كواليس األمور وأن
  غري مباشر.بشكلٍ 

ن يلك الذل ذأمثامن أوالد املرجع من حاشية املرجع و  ي خياف منه، وجود الرقيب الذلزوارا على قالتضيي 
  كبرية. و صغريةٍ  لّ ث عن كُ �ا أ� ال أريد أن أحتدّ و فيعيشون يف هذه األجواء يعر 

   .التصنيمِ  عمليةُ 

  معجزات .و  ، وحتويل النقائص والسيئات إىل حسناتصناعُة الكرامات

عن املرجع  )س(إذا أردت مثًال أن تبحث عن املرجع  ,ا على أرض الواقعهل أكاذيب وأهاويل ال حقيقة
لشيعي مؤسسٌة ع اقند� يف الواع ال توجد؟ نةهل هناك مؤسسة معيّ ؟ ةمَّ مرجعًا لألُ  من الذي وضعهُ  )ص(

ن فيها أعضاء لو مل يكن ؟ حىت لو مل يكمن هم أعضاؤها ؟ؤسسةهذه املأين بنايتها ، اب املرجعل ابنتختتكفّ 
، ما هو  ال يوجد؟ خبانتُ  امحين ين انتخبوا املرجعيف هذه املؤسسة أعضاء دائمون أين أعضاؤها املؤقتون الذ

ت القوانني يف حال لو حدث ما حدث من إشكاال يه؟ ما املرجع بِ ابىن النتختي يالنظام الداخلي الذ
جاء  )ص(املرجع  )س(قال املرجع كالم طويل عريض مع ذلك يُ   ؟)ص(أو املرجع  )س(خبصوص املرجع 

، زاوية لّ ، ويبحث عنها يف كُ نفسه عليها وهو كان يقتلُ ، تكن املرجعية من أهدافهِ ة مل جَّ من اإلمام احلُ  بتأييدٍ 
الفالين ما كان  املرجع، ولكن هذه الكليشة اعتد� عليها لهاصِّ شيٍء كي حيُ  لَّ فعل كُ ي وكان مستعدًا أن

 !!دليل على ذلك أصالً  وال ةجَّ باركة من اإلمام احلُ ومُ  بتأييدٍ ية هكذا عا جاءته املرجة وإمنَّ يعيطلب املرج

كون يف مسألة أن بعض شكِّ ة ويُ جَّ الشيعة ابإلمام احلُ ة لبعض عالقة خاصَّ  هناك ساسا ينكرون أن تكونهم أ
 ,كتب يف الكتبوتُ  طرحعيات تُ ة ومع ذلك حينما حيتاجون إىل مثل هذه املدّ جَّ قون ابإلمام احلُ تليالشيعة 

ذا جزٌء من بر�مج ، هوسائل اإلعالم وهي ال حقيقة هلا ويف يف الكتب مطروحة اآلن , الكتبموجودة يف
ليس هناك بر�مج موجود يف كل دول العامل ما يسمى برب�مج ؟ أالبشرية صنع األصنامُ ، كيف تُ صناعة األصنام
على  ,على مستوى السياسة ,على مستوى السينما ,ة النجوم على مستوى اإلعالمعصنا ,صناعة النجوم

 ,لنجومااعة نصيجيات موضوعة لهناك سرتات ,على مستوى الفنون ,على مستوى األدب ,مستوى الر�ضة
ظهرو�م للناس على أ�م فن صناعة النجوم سيُ ق ير طذا الفن عن نوا مؤهلني فعن طريق هو و مل يكل حىت

عة لرمسية هناك صنا، ففي مؤسستنا الدينية الشيعية احبسبهِ كلٌّ عند� ولكن   يالقضية هي ه ,مؤهلون
  .على التصنيم ك تربيةٌ فهنا ,األصنام
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ويف  ل املراجعئاعو  ءايف أجو  ,ا موجودذن التمييز العنصري هضيف إىل هذا هناك لوٌن من ألواوإذا أرد� أن نُ 
كالم ليس جمازًا هم هذا الو  ،ذهب وابقي الناس تراب هم مينتشر من أ�َّ  ة هناك ذوقٌ يملل العائو ء العاأجو 

، قيسهم ابآلخرين فهم ذهبي ما إذا ما أراد أحد أن ,العوائل د يف أجواء هذهِ ردّ يُ  ة نصٌ ار بهذه الع ,دونهردّ يُ 
عنده و  يزاً ، ميكن أن يكون املرجع شخصًا متمخرجأُ  منجمٍ  ب من أيجاء هذا الذهي من أين ر دوال أ

 ؟ه املنزلة من التقديسذ ه كيف صاروا يفولكن أوالدهُ  ,كن أن يقالوالصالح إىل سائر ما ميُ  ممواصفات العل

, إىل سائر عجائز عوائلهم سُ قدِّ تُ  ,صهار املرجعمن هو من أ , حىت من خيدم املرجعسُ قدِّ ما الشيعة تُ 
، املرجع جيب ال جيوز تقديسهُ  ؟املرجع جيوز تقديسهُ  أساساً ؟ صل التقديس إىل هؤالءو  ، فمن أينالتفاصيل

ن أمر� أ أو إذا، ابإلمام املعصوم فقط خاصةٌ  ا التقديس فهي حالةٌ أمَّ  ,االحرتام مه إذا كان يستحقُّ ااحرت 
ة ما أمرو� مَّ األئِ  أنَّ  الواحل س أحداً قدِّ  إذا أمر� أن نُ ، إّال إلمام املعصوم ابالتقديس حالٌة خاصةٌ  ,س أحداً قدِّ نُ 

 .عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ هلم  التقديسُ  ,أن نقدس أحداً 

زافيًا ديُس مل يكن جُ تقهذا الس أاب الفضل العباس قدِّ س من هم يف منزلٍة قريبة منهم حني نُ قدِّ نُ وإذا أرد� أن 
ة فليس هلم لماء الشيعة ومراجع الشيعا عُ ، أمَّ عليهم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  اتُ و لهذا التقديُس عرفناه منهم ص

 نيلنا بني صنف زواة ميّ مَّ األئِ  ألنَّ  ,حقون ذلكتيس جالل والتوقري إذا كانواهلم اإل , أبداً هلم االحرتاممن تقديسٍ 
، ًا حبسب أحاديث أهل البيتًا جدَّ ٌة قليلة جدَّ هناك صنٌف مرضٌي عندهم وهم قلَّ ، من املراجع والعلماء

من  ضرم أ�َّ ة وصفوهم أبمَّ ئِ األَ  وهناك كثرة متكاثرة من املراجع والعلماء وصل الذم خبصوصهم إىل احلد أنَّ 
 .ٌل وطويل ال أريد أن أخوض فيهفصّ ، والكالم مُ زيد على احلسني وأصحابهجيش ي

هلا قيمة يف  ,لبيتال قيمة هلا عند أهل ا لةعالتعامل مع املرجع وهي طقوس مفت وطقوس فما بني التصنيم
وعلى يت بنت حاهلا على أعراف ية الَّ رمسالشيعية الالدينية ملؤسسة اء اهلا قيمة يف أجو  ,ةيعرجء املاأجو 

من  ءما بني صناعة األصنام وما بني شي، فدمَّ حمَُ  لِ آب لطان وال عالقة هلاس ما أنزل هللا هبا منت البروتوكو 
( املرجعيات هو العمل بقانون  ءِ ا، العمُل يف أجو ب عليه قضية احملسوبية واملنسوبيةالتمييز العنصري والذي ترتتّ 

 ,اً حلأكان صا ,ناً تديِّ أكان مُ  ,غريه ىم علدَّ قأ�ًَّ كان هو موايل شخص املرجع فمن كان يُ ) الوالء الشخصي 
قاً ظهر ذلك كذابً ومتلُّ يُ  راً حىت لو كانظهِ ، املهم أن يكون مُ , أكان جاهًال ال يفرقماً أكان عالِ  ,أكان فاسداً 

دائرة   يفالً بجّ مًا مُ فحينئٍذ يكوُن حمرت  )س(وايل شخص املرجع ه يُ عرف عنه أنَّ أمام الناس يُ  هُ املهم أنَّ  ونفاقاً 
سسة جع  املؤ ل مرجٍع من مراكُ   ةوهكذا يف دائر ، د ال قيمة لههذا مطرو  )ص(يف دائر املرجع  ),س(املرجع 

 .مسية جتري األمور هكذاالر ة يالشيعية نالدي
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بل رمبا  ,ئون إليهيسا يُ مبَّ بل رُ  ,عرضون عنهللمرجع يُ  قُ ال يتملَّ  هُ لكنَّ  عهُ ـٌم فاضٌل يعرفون دينُه وور لو جاءهم عالِ 
مثًال للمرجع  خاص يف تقييمهِ  ُث حىت لو كان احلديث يف جملسٍ ؤذونه أشد األذى خصوصًا حينما يتحدَّ يُ 
صوصًا إذا كانت بيدهم السلطة أبناؤه أصهارُه خُ  )س(فحاشيُة املرجع  )س(من املرجع  له أفضوأنَّ  )ص(

 فمراجع ,جعاة السياسية يف زماننا أضيفت إىل املر إليها السلط ضيفتواآلن أالدينية ة ث عن السلطأحتدّ 
، هذه حقيقة قد يرفضها البعض السياسية يف العراق هذه حقيقةالنجف هم الذين يتحكمون مبفاصل الدولة 

 اذلست مهتمًا هب ,الواثئق واحلقائق بر�مج وإىل عرض اجٍة إىلوضوع حبهذا املثبت أردت أن أ ين إذاولكنَّ 
 .عابرة يف هذه احللقة وع ولكنين أشرت إليه إشارةً املوض

  .يمفمن صناعة التصنيم وفن التصن

  .وصناعة األصنام البشرية

  .واملنسوبية احملسوبية  عليهبُ تّ رت ىل شيء من التمييز العنصري والذي تإ

عملهم شغلهم متابعة أي شخٍص  نيطقِّ سمُ ـرجع هناك جوقة من الكل م  ةففي حاشي :نيطقِّ سَ مُ ـإىل جوقة ال
، ولذا هناك هاجٌس جوقة املسقطني يف الوسط احلوزوي فتشتغل ماكنة ,يقول كالمًا ينتقد املرجع يف شيء

مني يف أجواء املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية الذين مل حيصلوا على يعيشُه كلُّ طلبة احلوزة ويعيشه كل املعمّ 
 على نيتاعلى جر  الو صِّ الذين مل حيُ  ،من ابن املرجع أو من صهر املرجع اً املرجعية خصوص ءا من أجو جرانيت

، قيطالتس فوبيا، قيططلبة احلوزة هاجُس اخلوف من التسمع  ,املعممني لكضمان فهناك هاجٌس يعيش مع  
، زقحملاربة يف املعاش والر ا فوبيا التسقيط وهناك فوبيا كنا، هي ما شئتهاب التسقيط فوبيا التسقيط مسّ رِ 

 .هذه الفوبيا موجودة على طول اخلط

 !!مزاُج اإلذالل املادي  :املؤسسة الدينية ءاأنَّ مزاجاً واضحاً يف أجو  الحظةِ مع مُ 

هناك حالٌة من اإلذالل ، مومًا ليس للذين عندهم جرانيتعُ  العمائم هناك إذالٌل لطلبة احلوزة وألصحاب
والرجل وإن قالوا ما قالوا عنه  ,)أنبياء وأصنام   (كتابهِ   يفءوف ر وضوع عادل هذا املث عن ا حتدَّ مبَّ رُ  ,املادي

  ينقلها يتولكن املعلومات الَّ  ,ائه وتقييماتهقد ال أتفق معُه يف آر ، قل احلقائقه نحلوزوية لكنَّ ا يف األجواء

احلادثة  دثًة هذهِ حا بكتابِه هذا كي أقرأ منهُ  ا جئتُ عرفها وإمنَّ نن علومات حنهذه امل، الرجل معلومات صحيحة
 .يت أ� بصدد احلديِث عنهااين الَّ سوا منها شيئاً من املعحادثة ميكنكم أن تتلمّ 

 /وهذه الطبعة الرمسية الثانية  عادل رءوف / /طن دين إىل الو افحوزة الو حوزة األرض والوطن,  أنبياء وأصنام,
؟ ثنا عادل رءوفدِّ ماذا حيُ ، )59(صفحة  قي لإلعالم والدراسات /الناشر املركز العرا ي /دميال 2009
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رئيس الوزراء  ,؟ عادل رءوف ينقل عن نوري املالكيهذه احلكاية ما هو سندُ  ,ة ينقلهاحكاية حكاية مهمّ 
ف موجود ، عادل رءو  عليههللاِ  هللا رمحةُ  د حسني فضلُ حممَّ سيِّد ونوري املالكي ينقل عن ال ،العراقي السابق

 ال هللا د حسني فضلُ حممَّ سيِّد عالقة نوري املالكي ابلو  لكي موجود وعلى قيد احلياةنوري املا، وهذا كتابه
  ختفى على أحد.

قال يل ذات مرة قصة عن  -نوري املالكي قال لعادل رءوف  ؟من الذي قال له - قال يل ذات مرة
 ,نقلها يل هي كالتايليت الَّ والقصة ، بعدما تصدى للمرجعية حول األموال هللا د حسني فضلُ حممَّ سيِّد ال

أن أتزوج  رتُ م شبايب قرّ جف األشرف أ�ّ عندما كنت أدرس كطالب يف النّ  :هللا د حسني فضلُ يقول حممَّ 
ع أعلى يف حينِه ابلذهاب إىل حمسن احلكيم كمرج رتُ ففكّ  ,ين مل أكن أملك تكاليف الزواجلكنَّ 

 سن احلكيمحم دهللا ذهب إىل السيِّ  د حسني فضلُ مَّ حمسيِّد ال ينيع - ، وفعًال ذهبُت إليهملساعديت يف ذلك
 فأبدى احلكيم ,ساعدًة ماليةي ابلزواج ومعا�ة الغربة طالبًا منه مُ وقرار  املادية ظرويف وشرحت لهُ  -

 وبعد غياٍب قليل له جاء وسلمين ظرفًا وعندما خرجت من عندِه وفتحت ,وتعاطفه معي يمه حلديثتفهّ 
لرجل ا ,ال قيمة هلا - عشرين دينار عراقيو  ما يف داخلِه هو مخسة وجدت أنّ دمت عندما لظرف صُ ا

ما يف  دمت عندما وجدت أنَّ صُ  - عن د�ره وأهله العراق لبناين بعيدٌ  لهوما هو من أ تزوجي يريد أن
ان لو ك ,غريه حمسن احلكيم كان أكثر عطاء منسيِّد بة الاسوابملن - داخله هو مخسة وعشرين دينار عراقي

 هللا لُ د حسني فضحممَّ  دهو أستاذه السيِّ  ,ستاذهُ وهو أ د اخلوئي مثًال قصد السيِّ هللا د حسني فضلُ مَّ حم دالسيِّ 
أريد ال  أ� ،من مثل هذه الكثري ترف من الوقائع واحلكا�ع، فأ� أآخر لو قصده لكانت احلكاية بشكلٍ 

ايت  فمعلوموإالَّ م، ك بني أيديأطرح وثيقةً  أن ,دائمًا أن اقرأ من كتاب لين أفضث عن كل شيء ولكنَّ أن أحتدَّ 
وال يف حلقتني  احدةو  احلديث لن ينتهي ال يف حلقة ثكم فإنَّ حدِّ ردُت أن أُ األجواء معلومات إذا أ عن هذهِ 

 دمتصُ  ,دينار عراقي ال غري ني هو مخسة وعشر ما يف داخلهِ  دمت عندما وجدت أنَّ صُ  -وال ثالثة 
ليا مبا متلك من أموال عُ  مرجعيةً  هل من املعقول أنَّ  ؛اءالً ست إ�ها وماوراً حمُ ثت مع نفسي كثريًا حتدَّ و 

ال يقدم   يف مشروع الزواج؟م كثرياً وال قليًال قدِّ قصيت هلا تصدمين هبكذا مبلغ ال يُ  طائلة وبعد أن شرحتُ 
لكن  - د حسني فضل هللاحممَّ سيِّد الكالم ل - هللالكالم لفضل ، لكن وع الزواجر كثريًا وال قليًال يف مش

 - مرجعاً هللا لد حسني فضمَّ حم دن أصبح السيِّ  بعد أينيع -الكالم لفضل هللا بعد أن أصبحت أ� مرجعًا 
ذلك  مشاريع زواج أو ما شابه - شاريعامل هذهِ ثريون ممن لديهم مثل  كتيينأ� مرجعًا و� حتُ بعد أن أصب

رغم له حمسن احلكيم لزواجي ابعطاء املبلغ الذي أعطاين إ�َّ طاوعين حىت على إال تُ فسي ن أرى أبنَّ  –
 .من توافر األموال لدي
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لنفسية حالٌة ا احلالةُ  هللا هذهِ  د حسني فضلُ مَّ حم دث عنها السيِّ يت حتدَّ ، واحلالة الَّ حكايٌة حقيقية احلكايةُ  وهذهِ 
أقول هذا  ،عن علم تفصيلي ابلدقائق ،تفصيلي ال عن علم إمجايل، أقول هذا عن علٍم موجودٌة عند اجلميع

 ؟مسية، ملاذاالشيعية الر الدينية لشيعي وبواقع مؤسستنا ا ع قريبة وعن معرفٍة ابلواقعايشةٍ عن مُ 

هذا الكالم  ،م مبين على اإلذالل املاديؤسسة اجلو العاهذه املاجلو العام الذي وضعُه مراجع الشيعة يف  ألنَّ 
ولكن أي واحد منكم يعرف  ،احللقة اآلن أو يشاهدون بعد ذلك هذهِ  ن يشاهدونرفضُه اآلن كثريون ِممَّ قد ي

ف ر عأي واحد منكم ي ,الرمسية الدينية شيعيةء املؤسسة الايف أجو  ,يف أجواء احلوزة العلمية ماً عمَّ شخصًا مُ 
احلقائق حني أعرضها عليكم  هذهِ  ،احلقائق فليسأل عن هذهِ  هق معه فيما بينه وبينه يصدُ مًا ويعتقد أنَّ عمَّ مُ 
 .ف األسوأ واألسوأ واألسوأ من ذلكأعر  ينأعرض أحسنها فإنَّ  ينإنَّ 

م ذهب والناس تراب فما بني التصنيم وصناعة األصنام وما بني التمييز العنصري بدرجة من الدرجات من أ�َّ 
أمثال و  واملعجزات ماتااملكذبني الذين يصنعون الكر وما بني اإلذالل املادي وما بني جوقة املسقطني وجوقة 

  ذلك.

 :)الشأنية ( ذلك هناك قاعدُة  لِّ وما بني كُ 

 يكون هلم العطاء شخاصاً  أقاعدة الشأنية أنَّ ، نيةالشأ ةاحلوزويون وما أدراك ما قاعدرفها وقاعدة الشأنية يع
، التطبيق األعوج اذثقافة أهل البيت ولكن ال هب الشأنيُة موجودٌة يف ،تهمحبكم شأنيّ ؟ , ملاذااعفةأضعافًا مض
هناك شأنية يف ثقافة أهل  ,، هناك شأنية يف األحكام الشرعيةية ال أريد احلديث عن هذا املطلبهناك شأن

، فحينما يتحّدُث املعصوم مع عمليُة تطبيٍق ملراعاة الشأنية ةأليس املدارا ,حىت يف اجلانب العلميالبيت 
، قانون )بقانون املداراة ( يطرح نفس املوضوع ما يسّمى  امخيتلُف مع شخٍص آخر حين حبديٍث شخصٍ 

، على ا وهذا من شأنِه أن يُقال له كذافهذا من شأنه أن يقال له كذ ,املداراة يفّعل على أساس قاعدة الشأنية
لقاعدة  تطبيق أعوج ,تطبيق ظامل ,، ولكن هناك تطبيق جائرأريد احلديث اآلن عن هذا املوضوعأي حال ال 

 ., واحلكاية طويلة، احلكاية طويلةالشأنية

، بلغت ما صية بثلث احلقوق الشرعيةهناك بعض الوكالء املرجع يعطيهم احلّق يف أنَّ يتصرفوا يف أمورهم الشخ
ف ، وهناك من الوكالء يعطون احلق يف أن يتصرفوا يف النصذا الوكيل غنيًا فقريًا له الثلثبلغت سواء كان ه

، وهناك وكالء مدللون هؤالء الوكالء املدللون بدرجة سوبر يت تصل إليهبلغت ما بلغت احلقوق الشرعية الَّ 
 . احلق أن يتصرف بكل األموالالوكيل السوبر لهُ  ,وكيل سوبر
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من  يف بلدٍ  ,، يف بلٍد من البلدان من البلدان الغربيةهلا تفاصيل لن أحدثكم بتفاصيلها حكايةٌ  ؛أعطيكم مثاالً 
، هذا الوكيل ويف املرجع اآلن رمحُة هللا عليه، تاملراجع الكبار من الطراز األول البلدان الغربية وكيٌل ملرجٍع من

كيف استطاع أن يكون   ،وكيل، له احلق أن يتصرف بكل ما يصل إليه يف شؤونه الشخصية من درجة سوبر
 ذلك املرجع وقلت تويف هذا ؟ ألنَّ أوالدملاذا ,ة الوكيل الفائقرج؟ أن يكون بدرجة السوبر بدهبذه الدرجة

، ضيافة فيها تفاصيل ًة خاصةيهيئ هلم ضياف هُ ملرجع ألن أوالد ذلك املرجع حينما �تون لز�رة ذلك البلد فإنَّ ا
وعادًة فتيات  ,هناك حمالت خاصَّة نوادي خاصة للمساج) ,  CLUB (جانب من هذه الضيافة حيجز هلم 

اج ابلكاد يلبسن شيئًا من ، وحينما ميارسن عمل املسالوجه ويف الشعِر ويف األجساميف مجال  ,مجيالت
يتفق مع أصحاب املكان أن حيجز  ,، فجناب الوكيل السوبر حيجز هذا املكان لعدة أ�م ابلكاملالثياب

املكان فقط فيه نساء وال  ,، يتفق معهم أن ال يقرتب أحدأن ال �يت أحد وأن ال يقرتب أحدابلكامل و 
من أوالد ذلك املرجع الوفد الديين املؤلف  يتفيأ ،ريات املوجودة إىل بقية التفاصيليقرتب أحد وتعطل الكام

�س متشرعة يعقدون عقد متعة عام على جمموعة  ,يدخلون يعقدون عقدًا عاماً  والذين معهم، فحينما
وعندي تفاصيل   ,، وتبدأ عملية املساج إىل بقية التفاصيلواحد يعقد على جمموعة من الفتياتالفتيات كل 

 .اصيلال أريد اخلوض يف التف ,ث عنها فليس الرب�مج بر�جماً معداً لإلاثرة اجلنسيةكثرية ال أريد أن أحتدَّ 

ثريٌة ، ومثل هذه التفاصيل كاً كثريٌة جدَّ   ,األحداث كثريٌة جداً  ، وثقوا مثل هذهِ مثل هذا الوكيل هذا وكيل سوبر
هناك نوع من املساج مساج بكل  ,ث عنها، هناك انواع خاصة قطعًا من املساج أ� ال أريد أن أحتدَّ اً جدَّ 

 التفاصيل عن ال أريد احلديث ,يت كانوا يفضلو�ا على سائر أنواع املساج األخرىالبدن على كل البدن والَّ 
 .ا جئت هبذا مثاًال، مثال عابرإمنَّ و  الدقيقة

، هناك استحمار للشيعة وهذا املنطق , أيَُّة حقيقة؟ حقيقة االستحمارذلك تظهر هذه احلقيقة ما بني كل
ث وكان يتحدَّ  ,ث عنه السيِّد كمال احليدري مل يكن من عندِه كان ينقل عن مرجٍع من املراجعالذي يتحدَّ 

موجودة بشكل عام يف  ، فظاهرة االستحمار يف الواقع الشيعي ظاهرة موجودة كما هيأيضاً عن مرجٍع اثلث
من ِقبل علماء الدين من  ,ظاهرة االستحمار إن كان من ِقبل احلُّكام ,اجملتمعات العربية واجملتمعات املسلمة

 ويدرسها علماء االجتماع. ل اإلعالم، ظاهرة االستحمار موجودة، من قبِقبل الشركات االقتصادية الكبرية

 :ليدوا بث املقطع الذي بث قبل قليرجاًء أع

ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو  السيِّد كمال احليدري:[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -إطمئنَّ تركبهم  ,مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال: توصل

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل : ال واحد ِمن األعالم ,وهللا نّص عبارته تركبهم وتقول هلم ديخ، -
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به أالغ   ـيدگميـ ـيچيشيين، اين مردم أالغن آقا ميشيند م تستعجل ، وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا
كه حركت بكنه ؟ ابابش, ديخ به عريب ابش، نص عبارته، ّكن على ثقة وكلكم تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب 

 ديخ. ثل ما ركب فالن وقالقال: تركب م ,هاهاألمساء، عرفت 

 : عنده علم إمجايل. الطلبة احد

: ال مو علم إمجايل هذا واقع، واقع الشيعة ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع كمال احليدري  السيد
 الشيعة ].

حليدري واقع الشيعة هذا ، يف احللقة السابقة وهي السابعة من جمموعة حلقات هذه الوقفة مع السيِّد كمال ا
ىل إسالم القرآن من من إسالم احلديث إ عه األهمو ر لسيِّد كمال احليدري أخذ فكرة مشبينُت لكم كيف أنَّ ا

ا فكرتُه وهو جاء ابملنظومة بشكل كامل فقط أخرج الروا�ت السنية ، وعرض الفكرة على أ�َّ جورج طرابيشي
 مل ، ولو كنُت أريد أن أ�قش التفاصيل فإنَّهُ اخل هذا النظام الروا�ت الشيعيةوأدخل داخل هذا القالب د

ًا يف إدخال الروا�ت السنية يف دخال الروا�ت الشيعية مثلما كان جورج طرابيشي دقيقًا جدَّ يكن دقيقًا يف ا
، أ� اآلن ال ية، أما السيِّد احليدري مل يكن انتقاؤه جيداً للروا�ت الشيعيت انتقاها بشكل جيدذلك القالب والَّ 

، مثلما فعل الشيخ مصداق واضح ملعىن استحمار الشيعةث عن هذا املوضوع ولكن أقول هذا ريد أن أحتدَّ أ
 لالطوسي يف بدا�ت عصر الغيبة الكربى وكان معجبًا إىل حٍد كبري ومشبعًا ابلفكر الشافعي وجاء� بك

حٌد الشافعي ومل يلتفت أ , جاء� بكل شيٍء منعلى مستوى العقيدة ,شيٍء من الشافعي على مستوى الفقه
م لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً  ,إىل ذلك ال يف زمانهِ  عملية القمع موجودة منذ  ,وحىت لو التفت البعض فإ�َّ

القضية  حنن يف جو� الديين نُعاين من حالة قمٍع فكري هذهِ  ،لك الزمان، أحتدث عن عملية القمع الفكريذ
  .اً ، واضحة جدَّ اً واضحة جدَّ 

م :ولسيكذبونين لكنين أق املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية داخل ، ألن هم كذابون إذا ما كذبوين ,كذابون  إ�َّ
ث عن احلقيقة أو أراد أن يربز إذا أراد أن يتحدَّ  ,حلقائق موجودة وال يستطيع أحٌد أن ينبس ببنت شفةا هذه

خصوصًا  ,عليه، سيحل الغضب )ص(أو ابن املرجع  )س(يت يقوم هبا ابن املرجع املفاسد واملظامل والكوارث الَّ 
  وأ ظوا جبملٍ النجف خيافون أن يتلفّ  ء املرجعية الكثري الكثري من عمائمااختلطت أبجو اآلن وأنَّ السياسة 
املادة ، ادة القانونية معروفة يف العراقوهذه امل ,) إرهاب 4(  :طبق عليهم املادة القانونيةكلمات من أن تُ 

 ., خترج اإلنسان من احلياة) إرهاب 4(  :القانونية

� كل (  :افة الشعبية العراقيةوٌع من الذين كما نصفهم يف الثقنعم هناك مج، هذا هو الواقع وتلك هي احلقيقة
 لو كان فيما بينه وبني نفسهِ  هذا مرتب أموره حىت ,صوصو هذا �كل وي ,نخاف عليهي هذا ما ,) ويوصوص
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 ,للدين ، هناك كتفٌ ين تؤكل كتف الدنيامن أ ,ؤكل الكتفعرف من أين تُ  هُ األوضاع لكنَّ  ىساخط عل
ذا وإ ,احلقيقة أين رفُ عي هُ جمازي أي أنَّ  ف من أين تؤكل كتف الدين والتعبريالذي يعر  ،وهناك كتٌف للدنيا

ال أريد ، ناكوِهللا هُ ، منافقاً أن يكون  دَّ البُ ، قاً تملِّ أن يكون مُ  دَّ ، البُ ُل لهف وفقاً هلذا املنظور الويأراد أن يتصرّ 
تصلون يب أو حينما ألتقي هبم ما يجف حين يف النَّ نيمّ ناك كثٌري كثٌري من املعمولكن هُ  ,أن أذكر األرقام

يف  نعيش تقيةً  انأكثر مما ك اجعمن أوالد املراجع ومن حواشي املر تقيًة  نا نعيشُ إنَّ  :وأعدادهم كثرية يقولون
 ناك الكثريون يسمعون كالمي هذا ويعرفون هذهِ ا اآلن هُ ن ورمبَّ ثرييك من  هذا الكالم مسعتهُ  زمان صدام ..!!

آيت ابلواثئق  ين، فإنَّ على أرض الواقع  تكن حقيقيةً املعلومات لو مل ن أطرح هذهِ  فما فائديت أ، وإالَّ احلقائق
نرتت وسيبث  سيبقى موجوداً على اإل هذا احلديثلك أن أجلس هنا أمام الكامريا و اب ب فماكذَّ واحلقائق وتُ 

تب و وابلكُ يديلف، إذا كانت احلقائق ابث عن وقائع ال حقيقة هلايون وأ� أحتدَّ التلفز  كرار ومررا على شاشة
، حقائق يعرفها اجلميع إال هيو  عناداً و  اءً رت فب اكذَّ ب هكذا تُ كذَّ وتُ  ,بكذّ وخبط اليد وابلصوت والصورة وتُ 

 فالشيعةُ ، ةث عن مجيع الشيع ال أحتدَّ وإالَّ ، هلم علقة ابملوضوع ناجلميع عن اجلميع الذيث عن حني أحتدَّ 
 .ركب عليهم ويقول ديخي هُ كمال احليدري من أنَّ سيِّد  دخييون مثلما قال املرجع الديين املعاصر ال

ة املشتكى إىل ,؟ ال ندرييون؟ هل حنن دخييونهل حنن قطب؟ حنُن ال ندري هل حنُن شافعيون  اإلمام اُحلجَّ
 .عليه وسالمهُ  هللاِ  إىل صاحب األمر صلواتُ 

 ..!!صوٌر لقطاٌت خمتلفة من دون أمساء 

 مرجٌع كبٌري من الطراز األول. :الصورة األوىل •

ا يكون إمَّ  قطعاً هو ، لن أذكر اسم البلد الذي كان فيه ،قيد احلياة تويف ليس موجودًا على ,مِه األخريةيف أ�ّ 
م ول يف األ�َّ كبري من الطراز األ  مرجعٌ  هو، لن أذكر اسم البلد الذي كان فيه ينأو يف قم لكنّ جف يف النّ 

م األخرية ماأل�َّ  هذهِ  أنَّ  وقناً وكان مُ  ،األخرية من حياتهِ  لن أذكر شيئًا عن  ،, فكان يوصي ولدهُ هي األ�َّ
الذي ، ولده كان يوصي  ،عن ظاهرة ثُ حتدّ أ ينث عن املرجع الشخص إنَّ يدين ال أريد احلمواصفات ولده ألنَّ 

كان   هُ ، ولكن ألنَّ نكرسأل سيُ ا اآلن لو يُ ، ورمبَّ كان غاضباً فقط  هُ ا نقلها ألنَّ مكتبِه وإمنَّ  مديرُ  نقل احلكاية هذهِ 
حال  على أي، ةيعرجمه لل؟ والذي كان يعدّ هذا املرجع ولدهُ  ، ماذا كان يوصيث يف مكاٍن ماغاضبًا فتحدّ 

على  ،مرجعًا من بعده، ومل يصبح ولدُه ث عن الظاهرةأن أحتدَّ ، أ� أريد التفاصيل يف لو لست بصدد الدخ
م األخرية من وهذه هي األ�َّ  ؟ملرجع لولدهِ ا هي وصية هذا امجتري الر�ح كما تشتهي السفن,  مل ،أي حال

  .م قالئل تويفبعد أ�ّ  حياتهِ 
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، أبناء منطقة عندك هؤالء عبيد� ؟ هؤالء عبيدٌ , ملاذاملنطقة الفالنية أنت ال تعبأ هبمأنَّه أبناء ا :وصيته لولدهِ 
هؤالء  ,ال هتتمو  فكر هبمتال  ,أبناء املنطقة الفالنية هؤالء ال تعبأ هبم :لهُ  فقال ,دونهقلِّ هم يُ  نة لعالقتهم بهِ معيّ 

ك فكر ، ولكنّ ر هبم أصالً فكّ علون وال تُ ي شيء نطلبه منهم يفهلم يقبلون وأ ند� وأي شيء نقولهُ عبيد ع
لكالم مل يكن ا ، هو مسعن هذه اجملموعة ولذلك كان غاضباً م نا، مدير املكتب هذا كخرىاملناطق األ ءاأببن

 مل يكن حاضراً يف اجمللس الذي كان قريباً من الغرفة والصوت وصل إىل مسامعه وإالَّ   هُ حاضراً يف اجمللس ولكنّ 
، لكن دهقلِّ الذي يُ  عهِ جر س على مس على املرجع فهو ال يتجسّ ومل يكن يتجسّ  ,لوالد والولدا مل يكن فيه إالَّ 

، ما, على أي حال لشخصٍ  ما الكالم وصل إىل مسامعِه فغضب غضباً شديداً وابح مبا يف صدرِه يف مكانٍ 
 .ِة هذِه الواقعة% من صحّ 100ٌد وأ� متأكِّ  ,هاأ� إبمكاين أن أذكر التفاصيل وبكل

عة عبيد اجملموعة من الشي هذهِ  أنَّ (  :ارمصداق من مصاديق االستحم !؟هذا استحمار أو ليس ابستحمار 
 لوٌن من ألوان هُ ستحمار استعباد وقد يكون االستعباد ألعن من االستحمار ولكنَّ ، هو تعبري عن اال)عند� 

 .االستحمار

  :لكن ليس من الطراز األولمرجٌع آخر و  •

بُب ، السّ ر األموال لديههو عدم توفُّ ينجح يف ذلك والسبب  ا ملمبَّ يعرض نفسُه مرجعًا ور ل أن و كان حيا
املرجعية جاءت لفالن بتأييد  احلكا�ت من أنَّ   هذهِ ل واألخري يف جناح املرجعية هو األموال وإّال الرئيُس األوّ 

، من ميتلك األموال إن كان  حكا�ت، هذا تسطري، القضية قضية أموالة هذهِ جَّ وبلطف من اإلمام احلُ 
 أمر دوا لهُ األموال بعد ذلك بسبب عالقاته أو بسبب الذين مهّ  ستأيت لهُ  ينة يعابلقوَّ ، ةوَّ ابلفعل أو ابلقُ 

، وستنتشر تهُ سع مرجعيّ ة هو هذا الذي ستتّ قوّ ال إن كان ذلك ابلفعل أو كان ابلاألمو  كلفمن ميت ,مرجعيته
 .على أي حال، عقهذا هو املوجود على أرض الوا

ابلرسالة (  :اهاالرسالة العملية مسّ  هذهِ  ,ف رسالًة عمليةيف بلٍد من البلدان أيضًا ألَّ ، أعود ملرجعنا هذا
كتبها ابألسلوب الذي تعورف عليه يف كتابة الرسائل ي ، ملعبية القروية الريفيةكتبها ابللغة الشّ ),  العشائرية 

ار يف الرباين يف جملسِه كان فيهم من أبناء العشائر ضّ واحلُ  ,لٍد من البلدانكان جالسًا يف الرباين يف ب  ,العملية
أكثر  ،البدون وكان هناك جمموعة من الكويتيني ,ومن الديوانية ابلتحديد من الناصرية ومن السماوةالعراقية و 

 .ء يف جملسهِ الاحلضار كانوا من هؤ 

كان   ,ث هل كان شيخاً لن أحتدَّ ،  سؤاالً هوا لهُ املثقفني ووجّ زار هذا املرجع بعض الشباب من اإلعالميني من 
رسالة  ؟ةالسالر  ؟ ما حكاية هذهِ  الرسالةفت هذهِ � جناب املرجع ملن ألَّ  ، سألوهوصفه نث علن أحتدَّ ، داً سيِّ 

ملوجودين يف أشار إىل ا ,املطا� هلاي :قال ؟أجاهبم ماذا؟  الرسالةالريفية فلمن كتبت هذهِ  للغةاب غريبة مكتوبة
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 ابللهجة العراقية حننُ  ,لعراقيةا محري ابللهجة ين، مطا� يعهلاي املطا� :، قال هلمومبسمٍع منهم يسمعون اجمللس
  ., هلؤالء احلمريالة هلاي املطا�رسال هذهِ كتبت   :هلمقال  ،نطلق لفظة املطا� على احلمري

 لقطة اثلثة:  •

تكاثرة وزحام كان الناس �لفون جملسه بكثرٍة مُ و  اً خطيٌب معروف جدَّ  ,خطيبان معروفان كا� يف بلٍد عريب
وخطيب آخر كان ، املنرب ذي يصعد فيه ذلك اخلطيب احلسييناس تزدحم عند املكان السيارات وكثرة من النَّ 

إيران يف الثورة اإلسالمية  ية يف إيران وانتصرتالثورة اإلسالم ثابدأت أحد ،م دولمنه ولكن األ�َّ  اقل شأ�ً 
فة جديدة نشأت ثقا ,هًا جديداً عام توجُّ  ، وتوجه الشيعة بشكلٍ يف األوساط الشيعية  سياسيٌ وحدث هياجٌ 

اخلميين سيِّد بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ورجوع ال يناملستوى الدي على حىتعلى املستوى اجملتمعي و 
 .ايف كبري وجمتمعي يف اجلو الشيعي ثقدث تغريُّ يرانية حسالمية اإلورية اإلهسيس اجلمإىل إيران وأت

ل مبستوى شهرة اخلطيب األول توغّ  اخلطيب الثاين الذي مل يكن مشهوراً ، ب املشهور بقي على طريقتهِ يطاخل
صار  ،ابجتاه اخلطيب الثاين الناس فأانك ,يث السياسيدت جمالسه مشحونة ابحلر صا ,السياسية ءايف األجو 

الذين  ليقلب الطاولة على كُ  هُ ى كثرياً ومن طبيعته إذا ما أتذى فإنَّ ذّ ، أتسبة للخطيب األولاملكان فارغاً ابلنِّ 
ل قادمًا م كان اخلطيب األوَّ م شهر حمرَّ م يف أ�َّ يف يوم من األ�َّ  ،رجلهذا ال، الناس طبائع وتلك طبيعة حوله

صعد فيه اخلطيب الثاين على املكان الذي ي يف الطريق وهو يف السيارة مر ,ذي يصعد فيه منربهإىل املكان ال
ا مَّ لَ  ,ى كثرياً أتذّ  ,ةاخلطيب السابقذلك م جمد ى ازدحامًا هائًال أكثر حىت من ازدحام الناس يف أ�ّ املنرب فرأ
ث يف ث حتدَّ حتدَّ  ،احلكاية هو اصطنعها كما يبدو وحشرها حشرًا يف جملسهِ  هذهِ  صطنع حكايةً رب انصعد امل

كان هناك خطيبان خطيب   :فقال ,كاية وحشرها يف وسط جملسهِ احل  جاء هبذهِ ُمثَّ  به ي ابتدأاملوضوع الذ
ن م التقى هذان اخلطيبايف يوم من األ�َّ  ،ةاس حتضر يف جملسه بكثرة وخطيب آخر الذين حيضرون جملسه قلَّ النَّ 

  جملسهِ  واخلطيب الذي حيضر يفميشي لوحدِه من الناس كان  قليلٌ  اخلطيب الذي حيضر يف جملسهِ ارع، شيف ال
فاخلطيب الذي ، لشارعا يفاس ميشون وراءه فالتقيا كان ميشي ووراءه مجع غفري من النَّ  اسمن النَّ  ثريٌ ك
مسوي سحر  ,دك خرزةو عنما تقول يل انت شن :قال لهُ  ,اره كثريضّ اره قليل سأل اخلطيب الذي حُ ضّ حُ 

حاسدين انت هسه  :؟ قال لهُ  فأجابه اشلون جاوبه؟ الناسمليت هاي اشلون ستشوي و  ؟الوادم عليكجامع 
 !!شي وراي انت حاسدين على هاملطا�مت ملطا� هذي، مطا� هذيها على

هذا على املنرب  ,طابةاخلِ  يف جوِّ  ,يف جو املنرب ,يف اجلو املرجعي موجودةٌ  هذه الثقافة ثقافةٌ  مقصودي أنَّ 
ان نَ  اجلَ ِيف  انَ ا كَ مَ  : (عليه وسالمهُ  هللاِ  نني صلواتُ ما يقول أمري املؤ ، كملى املنرب قيلعذا الكالم ه ,الكالم
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 ,تكشف عن دهاليز طويلة ,فلتات القليلة تكشف عن شيٍء كثريال هذهِ و  ,) انسَ لِّ ات التَ لَ فَـ  ىلَ عَ  رُ ظهَ يَ 
 .وتكشف عن امتدادت عميقة

 ؟شعندك مستعجل هُ من أنَّ  :عن أحد األعالم ,ي نقًال عن املرجعر دكمال احليسيِّد  احلكاية مثلما قال ال
لست أ�  ها الدخييون!� أيُّ  ,ديخ :أة تركبهم وتقول هلمالظهور مهيّ  أنَّ  ينيع ,ل اتيل تركبهمأوّ  ؟شكو مستعجل

 ثون عنكم.هم يقولون هؤالء مراجعكم علماؤكم هم يتحدّ  لالذي أقو 

  :حيكي هذه احلكاية بنفسهِ  راز األولمن الطِّ  أأخذكم اآلن إىل حكايٍة حيكيها لنا مرجع كبريٌ  •

اخلميين عن الشخصية الشيعية الكبرية عن املرجع سيِّد رجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث ال
الثورة املتمثلة  كيف يصُف قيادة هذهِ و  الكبري كيف يصُف الشباب اإليراين الذي كان يواجه حكومة الشاه

 .وأعوانه أنصارهوابلذين كانوا معه من تالمذتِه و يين اخلمسيِّد لابلدرجة األوىل اب

 :وهذه الوثيقة حننُ وا يف الرتمجة دققوا يف الرتمجة قرجاء للمشاهدين دقِّ و  وثيقةهذه الضوا لنا ر عا

بود كه  ـفتهگ، آن وقىت كه اول �ضت بود، يكـ شخص سرشناس از اين اشخاصدر  :السيِّد اخلميين [
يكي ـى گ. اب تعبري ديوانــي در مقابل ظلم راگ، وايستادايرانيها ديوانه شده اند، قيام در مقابل حمـمد رضا را

ـفته بود  گ، ن را، آن كاسب � اتجرى كه در منزل او بود و از او شنيد اياز اشخاص سرشناس معرىف كردند
ـفته گ، آن آقاى سرشناس بعضيشان هم شهيد شده اندواينها  ،عضى ازاينها مردم كذا وكذا هستندكه آقا، ب

بود: اين از خريتشان بوده است! آدم كه منريود در توى خياابن مقابل مسلسل ابيستد! ومهان آقاى 
ـشرت گ، انـى ما در خيااب�ا كشته ميشده اند، وآن وقىت كه جوا�اـرونده اش از ساواكـ بريون آمدهپسرشناس 

هللا عليه از اينها تعبري  ، كه حضرت امري سالمفرستاده بود، يكـ دسته اين طورندراى سالمت حممـد رضا ب
، شان اين است كه شكمشان سري بشود، مثل حيوا�تى كه مهميكند، كه اينها مهشان علفشان است

مى وعبادات شرعى را هم جبا ،ـريندگ، مناز هم ميخوانند وروزه هم ميـز مقدم ميدارندـيچشهواتشان را برمهه 
، در معرض يكـ آورند، لكن اين طور است وضع تفكر، كه انسان نبايد خودش را، در معرض يكـ خطرى

 ر يكـ كار جنون آميز بوده است! ].، اين كاارى كه اين ملت شريف اسالم كردند، واين كـيزى قرار بدهدچ

إن اإليرانيني جمانني حني  :يقول ، كانيف بدا�ت الثورة اإلسالمية، أحد الشخصيات املعروفة جداً  الرتمجة : [
روف جّدًا يصف رفض الظلم كان هذا الشخص املع  ,يقفون يف مواجهة شاه إيران حممَّد رضا رافضني لظلمه

 ,، يف حينها كان هناك أحد التجار جالسًا يف بيت هذا الشخص املعروف جّدًا فسمع هذا الكالمابجلنون
ع وبعضهم استشهدوا يف هذا الطريق، فقال مات عالية يف اجملتمسّيد� بعض هؤالء األشخاص هلم مقا :فقال
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، فاإلنسان العاقل ال يواجه الرصاص يف الشوارع ونفس هذا الشخص املعروف جّداً: هذا من استحمارهم
هذا الشخص املعروف جدًا بعد انتصار الثورة اإلسالمية اسُتخرج ملفه من جهاز األمن الشاهنشاهي حيث 

س الوقت الذي كان أبناؤ� الشباب يقتلون يف الشوارع برصاص الشاه يرسل هذا الشخص تبّني أنه يف نف
، هذا وأمثاله مثل ما قال أمري املؤمنني عليه السالم فظ وسالمه شاه إيران حممَّد رضااملعروف جّدًا خامتًا حل

ؤالء مههم علفهم كاحليوا�ت ه) كمثل البهيمة املربوطة مهها علفها أو املرسلة شغلها تقّممها (   :واصفًا هلم
يت مهها أن متلئ بطو�ا يقدمو شهواهتم على أي شيء يصومون ويصلون ويؤدون واجباهتم الشرعية ولكنهم الَّ 

إذ ال يريدون أن يواجهوا املشاكل أو األخطار ولو كان ذلك يف سيبل  ,يفكرون بطريقٍة تناسب وضعهم
 ...]قام به الشعب اإليراين ابجلنون ولذا فهم يصفون الثورة اإلسالمية وما ,احلق

يت وصفت قادة الثورة اإلسالمية يف ًا والَّ فة جدَّ رو عامل شخصيةال هذهِ يين هو الذي حكا لنا عن اخلمسيِّد ال
  نظرهِ يف فهؤالء كانوا، حداث وصفهم ابالستحمارهدوا يف تلك األشإيران ووصفت الشباب الذين است

 .مستحمرين

ئق  بعد أن سقط احلكم الشاهنشاهي وجد� يف الواثهذا الشخص نفسهُ  :؟ قالقال يين ماذااخلمسيِّد ال
, هذا سالمتهو  شخص كان قد أهدى خامتًا لشاه إيران حلفِظ حياتههذا ال الرمسية يف واثئق الدولة أنَّ 

اخلميين سيِّد عنها الث يت يتحدَّ يقة الَّ ثو ، واليِّد أبو القاسم اخلوئي؟ هو آية هللا العظمى السالشخص من هو
 نياوران يف قصر الشاه وعثر عليها يت عثر عليها يف كاخاخلوئي والَّ سيِّد ىل الإيت بعث هبا الشاه هي الرسالة الَّ 

  .شخص هناك ملف لِّ ئر األمنية لكُ االدو أيضاً ابعتبار  ر األمنيةائيف الدو 

 :رجاًء اعرضوا لنا هذه الوثيقة •

 
خامت العقيق الذي وصل إىل الشاه  ىاخلوئي يشكره علسيِّد الشاه إىل ال يت بعث هباهذه صورة الرسالة الَّ 

 .لسالمة شاه إيران ) يد هللا فوق أيديهم ( ليهاخلوئي وقد نقش عسيِّد هدية من ال
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 :ارعضوا لنا الوثيقة الثانية رجاءً  •

 
 .مطبوعة طباعة حروفيةها ولكنَّ  يةالوثيقة الثانية هذه هي نفس الرسالة الرسالة قطعاً ابللغة الفارس

 :الثةرضوا لنا الصورة الثعرجاًء ا •

 
 أيضاً  تب ابللغة العربيةهناك كُ و  ,ةسيكتاب ابللغة الفار ),  درشناخت حزب قاعدين زمان (  هو الكتاب اذه

اخلوئي على سيِّد على شكر الشاه لل ةالوثيقة املشتمل مصادر كثرية نشرت هذهِ  هناك ,الوثيقة نشرت هذهِ 
 .ل عمرِه وحلفظهِ و  إليه لسالمتِه ولطسلهُ الذي أر اخلامت 

جاءت  امأرسل هذا اخلامت هديًة للشاه حين اخلوئيسيِّد ؟ الاخلوئي هذا اخلامتسيِّد ف أرسل اليكأتعلمون  
 تُه وطلبت منهُ ار يف الكوفة ز  وابلذات يف بيتهِ  ,جف يف العراقاخلوئي يف النّ سيِّد زوجة الشاه فرح وزارت ال

وفعًال  ,يراينميين من الشعب اإلاخلسيِّد ما كان يطلبه المضاد لِ  فتاوى وتوجيهات للشعب اإليراين بشكلٍ 
وتلك الفتاوى ونثرهتا على رؤوس املظاهرات عرب  ية تلك البيا�تهاهنشاومة الشكفعل ذلك وأخذت احل

 .وئياخل يِّداه الساجتّ  اسردة فعل سلبية من النَّ  تنوكا ,اهللوكبرتطائرات 
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 :)حمنة اهلروب من الواقع ( كتابه كما رواها السيِّد حسن الكشمريي يف    الوقائع أقرأ لكم هذهِ 

نور وهذا هو اجلزء اخلامس ي ا الكتاب صحيفةهذ ,، صحيفة ينور)صحيفة ينور ( كتاب هذا الكتاب هذا ال
ا هذ ,وأبمٍر منه خلمييناسيِّد يت صدرت عن ال، هذا الكتاب مجعت فيه كل البيا�ت واخلطب الَّ عشر

اخلميين سيِّد ث هبا اليت حتدَّ ة الَّ عقث عن الواا أحتدَّ اخلطاب طويل وإمنَّ  ، )45(اخلطاب موجود يف صفحة 
ابللغة ) ينور  فةيحص( من كتاب  )15(من جزء  )45(المه موجود هنا يف صفحة ، ك عليههللاِ  رمحةُ 

، هذا هو ابللغة الفارسية هي هذهكتاب مرتجم أيضًا ابللغة العربية ولكن النسخة األصل هذا الو  ,ةيالفارس
 .ء اخلامس عشر من كتاب صحيفة ينوراجلز 

، يف صفحة يين املعروف، اخلطيب احلسلكشمريياحسن سيِّد لل)  عقة اهلروب من الواحمن( ا الكتاب ذهو 
فاضل امليالين، سيِّد ؟ ال, من هوخ زوجتهِ  يعين عن أي ينقل عن خال أوالدهِ حسن الكشمري سيِّد وال )175(

حسن سيِّد ، ال مدينة لندنيف ، وهو من أبرِز رموز مؤسسة اإلمام اخلوئي هناالعاُمل الديين الشيعي املعروف
 كنه أنة ليست صحيحة ميعقالوا وهو موجود إذا كانت هذهِ  فاضل امليالينسيِّد ينقل عن ال يالكشمري 

ي حي حسن الكشمري سيِّد ، والإلمام اخلوئي اآلن يف مدينة لندنفهو حٌي يرزق وهو عاملُ مؤسسة ا ،هباكذِّ ي
السيستاين يف سيِّد السيستاين ووكيل السيِّد مرتضى الكشمريي املوجود يف لندن صهر السيِّد ٌخ لليرزق وهو أ

ث هبذا احلديث ومل يتحدّ  ,ث وهايبٌ يدا احلذث هبدّ ، مل يتححلديث صادٌر منهم وفيهم، يعين البالد الغربيةا
 ؟فاضل امليالينسيِّد ال ولقفماذا ي ,أحٌد من خارج الدار

بيان لإلمام اخلوئي يف ميدان هذا الابعة لسالح اجلو الشاهنشاهي بعد أن ألقت الطوافات الت: يقول
لنظام الشاهنشاهي إىل سقوط ايت أدت طهران والذي حدثت فيه املظاهرات الَّ  هو أكرب ميدان يفو  - يأزاد
)، لنقرأ احلكاية 174(صفحة حسن الكشمريي يف سيِّد بداية القصة يرويها ال ,ىل بداية القصةإرجع ن ذاإ, 

: حني ينقلهاقائع و وال ثاحدحسن الكشمريي وكان قريبًا من األسيِّد يقول ال )173(، صفحة من بدايتها
ط اسففي أو  - ييناخلمسيِّد عرش الشاه بسبب ثور ال اهتزّ  -زوجها   عرشُ ط الستينيات اهتزّ اسففي أو 

 لنجف األشرف حتت غطاء الز�رةا ها بسبب املظاهرات العارمة فسافرت إىل عرُش زوجالستينيات اهتزّ 
لعيد الوطين ويعطوه اب اإليرانيون هيالذي يسم وزر مع يوم النو  لروتينية ليوم الغدير األغر والذي تزامنَ ا

على كرمية املرجع  ت املناسبة حيث نزلت ضيفةً ، واستغلّ والغدير يد الفطر واألضحىأكثر من ع اهتماماً 
 ألنَّ  ,حمسن احلكيم وآل احلكيم والشاهسيِّد شأت بني الن ابعتبار هناك عالقة وثيقة - احلكيمسيِّد ال الراحل

 سيِّدفاة الو  ي بعددر وجحسني الرب سيِّد الشاه كان يقلد ال، دهُ قلِّ ي الذي كان يُ در وجالرب سيِّد شاه بعد وفاة الال
فيما بني السيِّد  ت العالقةومن هنا نشأ ,يِّد حمسن احلكيماحلكيم السسيِّد د الجردي الشاه قلَّ ربو ال حسني
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ستغلت وا -ن احلكيم سحمسيِّد عائلة الحمسن احلكيم والشاه ونشأت العالقة كذلك فيما بني عائلة الشاه و 
 ضيفةً واستغلت املناسبة حيث نزلت  -فرح ديبا زوجة الشاه  يناملناسبة يعتغلت اس - املناسبة حيث نزلت

ها تق و يفو  ,يدكاظم اليز سيِّد  إبراهيم حفيد ال يِّداحلكيم وهي زوجة السسيِّد على كرمية املرجع الراحل ال
د حسن مَّ حم يخملرحوم الشَّ ا كنت يف النجف األشرف حيث جاء هباو  ماًال وفرياً  ا محلت لهُ انتشر أب�َّ 

وقد استفادت من حوله حيث سّلمت على السيِّد احلكيم مشسه خادم احلرم املخصوص بعائلة الشاه و 
وزير اخلارجية اإليراين عباس  وكان يرافقها آنذاك , إيرانيف لداخليةكات اللقاء يف اسكات احلر امن هذا 

هو الشَّيخ  ان التابعني للبالطهر اء طوعلم باءطخيي وأحد خأرام والسفري اإليراين ببغداد فريدون مشا
 .عباس مهاجران

ز ورو ومناسبة الن وتزامن فيها أيضاً ز�رة الغدير 1978جف األشرف عام لنَّ ا إىل كما سافرت مرًَّة أخرى
 دحممَّ  يخوهو الشَّ  البالط حد علماءاملرة كان يصحبها ولداها ووفٌد من البالط ومعهم أ لكن هذهِ 

وم نصر هللا املستنبط حر امل على ابنة اإلمام اخلوئي زوجة املرة ضيفةً  هِ ذهوحلت  ,الغروي الكمباين
ئي عصرًا مبنزله يف التقت اإلمام اخلو وقد  ,ةيعة اإلمام اخلوئي يف عرش املرجخلالف والذي كان مرشحاً 

مثني خامت عقيق  -اخلوئي سيِّد ال ينيع - وقدم هلا اإلمام ,الكوفة حي كنده ودفعت بولديها لتقبيل يدهُ 
يراينية املرئية وسائل اإلعالم اإل ت الصور يفشرِ وصورت معه ونُ  ,) أيديهم ( يد هللا فوق :مكتوب عليه

كما استطاعت استصدار بيان من  -حنن شاهد� هذا على شاشات التلفزيون يف ذلك الوقت  - وغريها
ائرات ان بطيبهذا العت صور زِّ قد وُ و  ,ءااز إراقة الدماهلدوء واحرت  ة اإليرانية إىلمَّ اإلمام اخلوئي يدعو األُ 

ل هذا فلتت كما شكّ تنفع أبدًا حيث األمور كانت قد أُ  ومل على رؤوس املتظاهرين بطهران برتلوكياهل
 .ية اإلمام اخلوئي رمحُه هللاع قوية ملرجن ضربةً ايالب

اية احلكاية نقلها و� تفاصيل أخرى لكنين أذهب إىل �اية احلكاية يفي حسن الكشمري سيِّد ويستمر ال
ي ئو ي هذا البيان لإلمام اخلهابعة لسالح اجلو الشاهنشافات التابعد أن القت الطو : فاضل امليالينسيِّد ال

توجيهات اإلمام  لزوجة الشاه وهي تستمع إىل عسكت وسائل اإلعالم اإليراين صوراً  يف ميدان أزادي مثَُّ 
 ظاهرات شبابية وهي هتتفُ وخرجت مُ  نيلشديد عند اإليرانيمن السخط ا الةٌ ت ح عمّ هللا رمحهُ  اخلوئي

جون غصه  فرح فرح - فرح هو اسم زوجة الشاه - فرح جون فرح جون: دونردِّ نوا يُ احة فكر جا جياز أبه
غصه  - ا فرححبيبت ,عزيزتنا فرح ,ين روحنا فرحيع ,فرح جون فرح جون يعين عزيزتنا فرح - ر فرح جونو خن
وال  مومال تصيبك اهل - ريهـگـر مبريه خوئي ترا مـگشاه ا -اهلموم  صبيكهتتمي ال تُ ال  - جون ور فرحخن

 .ديِث والكالم، إىل آخر احلسيتزوجكِ ات الشاه فإن اخلوئي فإذا م ,تغتمي وال حتزين
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الوقائع  نفس املنطق الذي مر يفث باخلوئي يتحدَّ سيِّد هو ال و كبري  ؟ موطن الشاهد مرجعٌ طن الشاهد أينمو 
 .شيعةلمراجع ا كمال احليدري نقالً عن مرجع آخر منسيِّد  ث به الاحلكا�ت وبنفس املنطق الذي يتحدّ و 

؟ ألنَّ ات، ملاذال اجملتمعظاهرة االستحمار ظاهرٌة موجودة على طول اخلط يف احلياة البشرية موجودٌة يف كُ 
 ، وتقبلُ وراء األوهام فة تنساقُ وخصوصًا اجملتمعات املتخلِّ عام  بشكلٍ  اتعاجملتم ,اس بشكٍل عامالنَّ 
يجٌة لعمٍل طويل للنشاط اإلبليسي نت هذه ،، هذه الظاهرة موجودةألكاذيب يف الغالب وترفض احلقائقا

، يد أن أدخل يف كلِّ هذه الزواريب، وال أر هذه الزوا� لِّ أريد أن أدخل يف كُ  ال أ� هنا، ع اإلبليسيو ر للمش
 ظاهرة ظاهرةٌ هذه القبل قليل من أنَّ ظاهرة االستحمار  فكما قلتُ  ,هرةف لكم هذه الظاعرِّ أريد أن أُ 

ف لكم املراد من عرِّ عنا ولكن ابجململ سأُ ث عن واق، وحنن نتحدّ لبشريا موجودٌة على طول اخلط يف الواقع
و ن الليل أهار مستبني معىن النّ ن ، ميكن أنا تستبان األشياء من أضدادهاكماء إمنَّ كما يقول احلُ   ,حمارتاالس

 .ستبان األشياء من أضدادها، تُ ابلعكس

 ,ف لكم الوعيعرِّ سأُ ، ناك االستحمارهناك الوعي وهُ  ,ضاُد الوعيف االستحمار فهو مُ عرِّ ن نُ أإذا أرد� 
  ؟عن الوعي ما املراد من الوعي ثُ ، حني نتحدَّ المَ مام والكَ عاكساً ابلتَّ ون مُ كبط سياالستحمار ابلضَّ 

، بشكٍل صحيح رُ فكِّ ملٍة خمتصرة يُ جبُ  ،عقل اإلنسان يشتغل يعمل، ويعمل بطريقة صحيحة أنَّ : الوعي يعين 
 لمولكن يع ،ًال عقل اإلنسان يشتغل يعمل، الوعي إذًا أوّ ريه أسلوٌب صحيحكف أسلوب تطريقة تفكريهِ 

 .أوالً هذا  ,يفكر بطريقة صحيحة ,صحيحة بطريقةٍ 

هدفًا ليس  ن ميكن أن يضع لهُ اف الصحيح فاإلنسث عن اهلدٌص وأحتدّ شخّ هدف اإلنسان مً  :واثنياً 
ر فكِّ يُ  هُ ألنَّ  ؟ك ابجتاههِ ملاذا يتحرَّ  ،اههك ابجتّ ص وواضح وهو يتحرّ شخّ ن الصحيح مُ اس اإلن، هدفُ صحيحاً 
اه ك بشكل صحيح ابجتِّ حيح وسيتحرَّ الصَّ  ص هدفهُ شخِّ بشكٍل صحيح فإنَُّه سيُ  رُ فكِّ يُ  امحين , صحيحبشكلٍ 

 .هلدف الصحيح، هذا اثنياً ا

فإذا   ,�ت ابلشكل الصحيحز برتتيب قائمة األولو صاحب الوعي يتميّ ، بةرتّ قائمُة األولو�ت عنده مُ  :واثلثاً 
 اهه بشكلٍ ك ابجتِّ وقد حترَّ  ,اضٌح عندهُ و  صحيح واهلدف أبسلوبٍ ر فكِّ صحيح يُ  بشكلٍ  يشتغلُ  كان عقلهُ 

فاهات وال يهدُر حينئٍذ سوف ال ينشغل ابلتّ  هُ فإنَّ  ,صحيح بة بشكلٍ رتَّ أولو�ت مُ  ةوميتلُك قائم ,صحيح
 .تكون ال نفع فيها ال فائدة فيها ة أو قدضرّ ة يف جهاٍت قد تكون مُ طاقته املهمّ 

احلديث ، ، احلديث هنا ليس عن األذن﴾َوَتِعيَـَها ُأُذٌن َواِعَيٌة  ﴿ :اإلنسان الواعي هو هذا ,هذا هو الوعي
ري بعتهذا ال، ذن أذن واعيةاأل ذهِ قال هلاعيًا ال يُ و  ال ميلك قلباً  نيت تسمع واإلنسا األذن الَّ ، وإالَّ عن القلب
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األذن  ,) ياعِ الوَ  هللاِ  لبُ  قَ �َ أَ  : (كلماتهِ   مري املؤمنني يف بعضِ أ, احلديث عن القلب الواعي, كنائيتعبري  
س احلقيقة يف فنائِه نتلمّ  ، نعيشُ وعيهذا الا نعيش يف حاشية ن، ولكنَّ األوصياءسيِّد الواعي هو  الواعية والقلبُ 

واقعنا  اس خصوصًا يفالنَّ  أكثرُ  ,ستقيلال مُ و  دمَّ يشتغل ال جمُ  عقلهُ  :الواعي هو هذا فاإلنسانُ  اللِه.يف ظِ 
 .الشيعي ث عن واقعناأحتدَّ  يناألخرى لكنَّ  اتاجملتمع يف الشيعي وحىت

لوعي اب ؟ أكربهاأكربها أبي شيء ،خريها أوعاها خريها أكربها ,) ااهَ عَ وْ ا أَ هَ ريُ خَ ة وَ يَ عِ وْ أَ  وبُ لُ يل القُ مَ  كُ �َ  (
 .﴾َوَتِعيَـَها ُأُذٌن َواِعَيٌة  ﴿، )  َ� ُكَميل الُقُلوُب َأْوِعَية َوَخريَُها َأْوَعاَها( 

 :اإلنسان الواعي 

  .حي صحبشكلٍ  هُ لهو الذي يشتغل عق -
  .صحيح ر أبسلوبٍ فكِّ يُ  -
  . ص بشكل صحيحشخّ مُ  هدفهُ  -
 . صحيحت مرتبة بشكلٍ �و قائمة األول -

، قطعاً كلٌّ حبسبِه وكلٌّ حبسب يهدُر طاقتُه يف أمٍر ليس صحيحاً، هذا هو اإلنسان الواعيالنتيجة ال  فحينئذٍ  
 لُ مَ عْ يَـ  لٌّ كُ   لْ قُ : ( البيتأحاديث أهل  قانون القرآين حبسبِ هذا ال، ﴾ قُْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ  ﴿ ,تهِ نيّ 
النية هنا ليست هذه النية الفقهية  ,) هلِ مَ ن عَ ٌري مِ ن خَ مِ ؤْ مُ ـة اليَّ نِ  ( ،, والنية هي مضمون اإلنسا) هتِ يَّ نِ  ىلَ عَ 
 لِّ ة املؤمن خري من عمله املضمون العام وليست النية اجلزئية لكُ نيَّ  ،ث عنها يف الرسائل العمليةتحدَّ يت يُ الَّ 

اهلاجس ، ةليَّ ة الكُ ، النيَّ مضمون اإلنسان، ضمري اإلنسان)  نِيَّة الـُمْؤِمن َخٌري ِمن َعَمِله( ، من األعمال عملٍ 
، العقول النوا� ختتلف، املعرفة ختتلف ,﴾ ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ  ﴿ ,، فكلٌّ حبسبهِ اإلنسان الذي يعيشهُ 

 ،تشتغل بشكل صحيح ، عقولحبسبهِ  لٌّ هبذه املواصفات كُ  ولكن ميكن أن يكون اجلميع على وعيٍ  ،تلفخت
 ة أولو�ت مرتبة بشكلٍ ، قائمصحيح ص بشكلٍ ، هدف واضح ومشخصحيح وأبسلوبٍ  ر بشكلٍ فكِّ تُ 

ولذا يف  ,ثمرتُ  يتيف األماكن الَّ  اتدر هذه الطاقمنا هتُ وإ اإلماكن غري الصحيحة يف وطاقات ال هتدر، صحيح
 ،عنو وعن  وعن وعن صحته ,ف فيهوعن مالِه أين تصرَّ  ,ن عن شبابه فيما أفناهاسسأل اإلنيُ يوم القيامة 

ئرة الوعي فذاك هو الدائرة يف دا ، إذا كان قد أنفقها يف هذهِ سأل اإلنسان عنها أين أهدرهاطاقات يُ ال هذهِ 
الطاقات يف خدمة  وأنفق هذهِ ، وإذا كان أهدرها يف األماكن السيئة املفلح نذاك هو اإلنسا، حاإلنسان الناج

، بقيت عندي مطالب كثرية والوقت  التفاصيلث كثريًا يف هذهِ ، ال أريد أن أحتدَّ عن إمام زمانهِ  اٍه يبعدهُ اجتِّ 
 .نصار طويالً لذلك سأختصر بقدر ما أمتكّ 



22 

 

), أبضدادها ستبان األشياء ا تُ إمنَّ (  :لتكما قُ   ,بط هو عكسهُ ستحمار ابلضّ بعد أن عرفنا معىن الوعي اال
عقل اإلنسان يف  دُ جمَّ ا يتدًا وإمنَّ مَّ يكون جمُ  أن ا، فعقل اإلنسان إمَّ عاكس للوعيبط هو مُ االستحمار ابلضّ 

ية وصف ابملرجعآخر مثلُه يُ  م اإلنسان إنسا�ً صنِّ يُ  امفحين , جو� الشيعي بسبب الصنميةيف مثالً  ,اجلو الديين
أو أن يكون دًا مَّ ا أن يكون العقل جم، فإمَّ د عقلهقد مجَّ  هُ آخر فإنَّ  إنسا�ً  مصنِّ يُ  امأو أبي وصٍف آخر فحين

س عامل واطلع منها ( ذهبا برا ؛يب الشيعة عليهايت رُ لطريقة الَّ ا ، قد استقال من عملِه وأوكل أمورُه علىستقيالً مُ 
ل يكون العق ام، االستحمار هنا �يت حينالشيعيعقل  لُ ييستق، هنا , هنا يستقيل العقل البشري) سامل

اهلدف هو  ص لهُ شخِّ الذي سيُ  ا اإلنسان هدفًا ألنَّ ذهون العقل مستقيًال وحينئٍذ ال ميلك كي دًا أومَّ جمُ 
يعرف  هلُن بوعيه وبعقا اإلنساإمنَّ و  , على تشخيص اهلدف الصحيحاً ر ليس قاد ,وصنمُه ال يعلم الغيب ,هُ صنم

الدين ميكن أن  الدين ومرجع عاملُ  ،خص هدفهنفسه من غريه هو القادر على أن يشب فُ ر عوهو أ ,فسهن
يرتبط أبهدافه اإلنسان ، ن ال يرتبط به بشكل مباشراسولكن اهلدف العام اإلن ,دف العاماهل يشخص

ر فكِّ ن يُ يشخص اهلدف الصحيح ول د العقل فإن اإلنسان لن يستطيع أنمَّ ، فحينما جيُ اخلاصة بشكل مباشر
 .ُع الشيعيقالوا اهِه وهذا ما عليهك ابجتِّ ص هدفاً ليس صحيحاً وسيتحرَّ شخِّ أبسلوب صحيح سيُ 

ا أمَّ  ,ي إىل ترتيب قائمة األولو�تالوعي يؤد ,�ت بعكس الوعيو ولب قائمة األاالستحمار يؤدي إىل ختري
يف الواقع  ،الشيعي عققائمة أولو�ته وهذا هو الذي حصل يف الوا نسان إىل ختريبه يؤدي ابإلحمار فإنَّ االست

ماء الدين يف موضع أهل البيت بينما لعوضع  ،وترك أهل البيت لماء الدينعلت األولوية لعُ الشيعي جُ 
لشيعي وهذا املكان األمسى احلقيقي هو لإلمام املعصوم ولذا يف واقعنا ا، واسطة الدين هم علماء املفروض أنَّ 

ستهان ابملرجع ولكن حينما يُ  ,ستهان ابإلمام املعصوم ال تثور غرية الشيعةحمار حني يُ ن أبرِز عالئم االستم
عتدى على أهل البيت ، يُ وظواهر االستحمار من أبرز عالمات هذهِ  ،عيشيهذا الالشيعي سيثور  دهُ الذي يقلِّ 

ولكن حينما  ,ال �ئرة و هناك من اثئرةٍ  ل مكان فال تكونيات يف كُ سينيات يف املساجد يف الفضائيف احلُ 
, تثور اثئرة عّني اٍه مُ إىل رمٍز من رموز اجتّ  ,نةإىل زعيٍم سياسي جلماعة معيّ  ,نةمعيّ  ع جمموعةٍ جساء إىل مر يُ 

 ؟الشيعة، أليس هذا هو الواقع

إىل ختريب ، فاالستحمار يؤدي نيموالتص صنميةتغريت طريقة التفكري بسبب حالة الهنا تبدلت األهداف و 
ن كهدر الطاقات يف األما فتُ  ,الطاقات يف األماكن غري الصحيحة إىل هدرِ   هذا يقودلُّ وكُ  ,ت�و قائمة األول

ابتت الصورة  أعتقد؟ أليس هذا هو الواقع الذي نعيشهُ  ،وال نفع فيها أو ال فائدة ةً ضرَّ يت قد تكون مُ السيئة الَّ 
 .الوعيحمار و واضحة ما بني االست

 !؟ي اآللية املستعملة يف االستحمارما ه: ح نفسهسؤال يطر 
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 هلذه الغاية أم مل مقصوداً  كان  ءا، أن يكون هناك بر�مج سو العقل تدمري :ستعملة يف االستحماراآللية امل
ار االستحم ظاهرة ,لياا الذي رسم الرب�مج هو اآلخر يعيش حالة استحمار وإن كان يف املرتبة العُ مبَّ ، فلر يكن

 ,) احلمري ك أشباهُ عُ ابوأت نتأَ  : (ائين قال لهطبإمامنا الكاظم قال ألكرب مرجٍع شيعي يف زمانه لل، موجودة
 فارتقت ,)ابلكالب املمطورة (  :اهم اإلمام الرضابعد ذلك ارتقت مرتبته فسمّ  ,ومل يكن واقفيا آنذاك

قد ، ملرجع البطائين كان مرجعًا ذا اهلم قال ظا، فاإلمام الكتقت الدرجة ابلشكل املعاكس قطعاً ار  ،لدرجةا
 ؟ةمَّ ئِ وهل هناك من مراجع يف زمان األَ  :يقول قائل

ليد رجوع عملية التقهي  هذهِ صحاهبم، رجعون الشيعة إىل أة أال يُ مَّ ئِ األَ د، ليتق هناك عملية ,نعم هناك مراجع
فيه  نيرجعون إليه يعتقدو عه الذين اأتب - أنت وأتباعك(  :ين، فاإلمام حني يقول للبطائإىل صاحب خربة

  .) ك أشباه احلمريأنت وأتباعُ  - ل اإلمام الكاظم ، فقال لهثِّ ه ميُ أنَّ 

 ،من اإلمام الكاظم هذا تقييمٌ  اً وهذا التقييم ليس مين شخصيَّ ، الستحمار ميكن أن تكون يف املرجعفظاهرة ا
والبطائين صار  ،جع كما يف البطائينتكون يف املر حمار ميكن أن أن حالة االست يعين ,هذا تقييم املعصوم

ذا اخلطاب هبطبه احني خيُ عليه  وسالمهُ  هللاِ  يعين أنَّ اإلمام الكاظم صلواتُ  ,ماظبعد شهادة اإلمام الك واقفياً 
( القضية يف بر�مج  يف املنهج وقد حتدثت عن هذهِ  مشكلتهُ ، كان من الشيعة  ياً ك واقفاذيكن الرجل آن مل

 ,فيها عن هذا املوضوع تثيت حتدّ ف التفاصيل ميكنه أن يراجع احللقات الَّ ر عن أراد أن يم) اطق الكتاب النَّ
من  البطائين املرجع الشيعي وأتباعهُ  وه همن أنَّ  ينبطائلاظم لعن موضوع البطائين وعن معىن ما قاله إمامنا الك

 . احلمريباهُ أش مأ�َّ 

وصل الشيعة يُ  ليس قاصدًا أن عليه الشيعة من وضعهُ ، فقد يكون الرب�مج الذي متشي ستحماراالهو هذا 
، فال قائمة ستحمارالا  منينهو واضُع الرب�مج يعا ,الستحمارا من ا هو اآلخر يعاينوإمنَّ ، إىل ما وصلوا إليه

ا يشتغل العقل إمنَّ  ,صحيح شتغل بشكلٍ وال عقلُه ي ,هلدف واضح بشكٍل صحيحوال ا ,ت مرتبة عنده�و األول
ات ، إذا كانت املفردهبا كانت صحيحة يت يتعاملفردات والقواعد واألصول الَّ صحيح إذا كانت امل كلٍ شب
 لن يستطيع أن يشتغل بشكلٍ  العقل حينئذٍ  صحيحة فإنَّ  تهبا كانت ليسعامل يتيت الَّ صول لقواعد واألاو 

 .صحيح

ا مبَّ الدين من دون قصد ورُ  ا رجالُ مبَّ أو يستعملها رُ ستحمار االيت يستعملها إبليس يف نشر حالة فاآللية الَّ 
، اآللية هي تدمري العقل، سيء ليس مهماً  بقصدٍ  ,بقصٍد حسن ,من دون قصد، تعملها بقصدالبعض يس

أين ه من لُّ وهذا كُ  ,ريكف خاطئة يف التا بتعليمِه طريقةً وإمَّ  ,من ساحة الفكر خراجهِ إب االعقل إمَّ  رُ دمَّ ا يُ وإمنَّ 
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و عقل اإلنسان من ساحة التفكري أ جُ يت ختر لَّ ا هي ةُ ، الصنميّ ةني القاتلة من الصنميّ عال؟ �يت من تلك �يت
 .للعقل فإشغال العقل ابلتوافِه هو قتلٌ  ،هلتوافاب شغلهُ و قد تُ ، أ خاطئة يف التفكريمه طريقةً علّ تُ 

   : الستحمارال اداء العضهذا الهي اآللية املستعملُة يف نشِر  هذهِ 

  .من ساحة الفكر لتفكريا من خالل إخراجه من ساحةتدمري العقل  -
  . يف التفكريخاطئةً  طريقةً  هِ مليأو من خالل تع -
  .ه ابلتوافشغالهِ أو من خالل إ -

، سيء عيد هذا العقل قائمة األولو�ت بشكلٍ ق قائمة األولو�ت الصحيحة فيُ األهداف وتتمزّ  يعنا تضوهُ 
 وبعبارة موجزة ,ب قائمة األولو�ترِّ االستحمار خيُ  ,ناسحياة اإلن�ت يف و رتب قائمة األولفمثلما الوعي يُ 

قل وتكويٌن سيٌئ إذا كان العقل واالستحمار ختريب للع ,للعقل وتكويٌن صحيح للعقل الوعي بناءٌ : خمتصرةو 
 تلك هي صور تقريبية ,احة التفكري وكتب استقالته واستقال وخرجس خرج مند أو أُ  إذا مجُِّ وإالَّ ، ليشتغ

 .)..؟! يخ شكو مستعجلوتقول د تركبهم(  ,االستحمار اخلطرية ظاهرةُ  الظاهرةِ  ية هلذهِ بيوتعاريف تقر 

 اًء أعيدوا لنا نفس هذه الوثيقة:رج •

: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو السيِّد كمال احليدري[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال: توصل, إطمئنَّ تركبهم 

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال واحد ِمن األعالم ,، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
به أالغ   ـيدگميـ ـيچيشيين، اين مردم أالغن آقا ميشيند م ل، وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقاتستعج

ش، نص عبارته، ّكن على ثقة وكلكم تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب ابكه حركت بكنه ؟ ابابش, ديخ به عريب اب
 ديخ. لقال: تركب مثل ما ركب فالن وقا ,هاهاألمساء، عرفت 

 عنده علم إمجايل.  الطلبة: احد

ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع  ,: ال مو علم إمجايل هذا واقع، واقع الشيعةكمال احليدري  السيد
 الشيعة ].

ع و ضسبة يل أعترب هذا املو ابلنِّ ، اً همَّ ا البعض ال جيد هذا املوضوع مُ مبَّ رُ  ,آخر �يت يف سياق هذا املوضوع سؤالٌ 
،  يدي على موطن األملع أضعُ و ضو هذا امليف  يناً ألنَّ ع مهٌم جدَّ و ضاملو هذا  ,مةدِّ قوعات املتل املوضأهم من كُ 

 :السؤال الذي يطرح نفسه، اتلةدي على منجم الفايروسات القي أضعُ 
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من الذين ميثلون اجلهة  ، من دون قصدبقصدٍ حمار من الذين ينشرون االستحمار من هم فرسان االست
 !؟..يت تصدر االستحمار يف اجملتمع الَّ 

، فون اإلعالموظِّ أولئك يُ  لُّ رجال احلكم ومن �يت يف جوقتهم من رجال املال وكُ  ،السياسة لُ ارج :الً أوَّ 
السياسيون ورجال احلكم ميلكون ، ع مشروع االستحمارو ر ا املشذمن وسائِل تنفيذ ه اإلعالم أخطُر وسيلةٍ 

، وظاهرة ري الذين ينشرون ظاهرة االستحمارموعة األوىل يف اجملتمع البشفهؤالء اجمل، ون وسائل اإلعالمكلمي
 .ك اجتاهات كثريةناهاٍه واحد واحد وليس هلا من اجتِّ  االستحمار ليس هلا من شكلٍ 

ه ميتلك من نَّ ه من أقوى اجليوش يف العامل ومن أمت صورتُه من أنَّ جيشخّ ام حني ضُ صدّ  :على سبيل املثال
، الذين عاشوا تلك ذلكوأمثال ) املدفع العمالق ( ل أسطورة مث ه اجليوش األخرىكلسلحة ما ال متتاأل

اق دهذا مص ,ارصاديق االستحمم هذا مصداق من، هاسهب كثريًا فيون التفاصيل ال أريد أن أر األ�م يتذك
 كاذة آنيومة العراقاستحمارًا لصدام وللحككانت   عملية التضخيم هذهِ ، صاديق ظاهرة االستحمارم من

، وكانت وللشعوب العربية ت العربيةوماك للحكانت استحماراً   ،, وكانت استحمارًا للعربيضاً وللعراقيني أ
فون ر ع ضخمًا بينما هم يهائالً  ألمريكية صنعت هلم عدواً فإنَّ احلكومة ا ,عب األمريكيحىت للش استحماراً 

حمر فيها عملية استحمار استُ  ,ميتلُك سالحًا بتلك املواصفاتصدام ال ميتلُك جيشًا بتلك املواصفات وال 
، ىت الشعوب الغربيةصدام والنظام البعثي والشعب العراقي والكثري من احلكومات العربية والشعوب العربية وح

 يف تنفيذ بر�جمها عدوًا حىت  يتفاعل الشعب األمريكي مع حكومتهِ  لهُ  واعي إذ صنكوابلذات الشعب األمري
 .القضاء على صدام، مثال هذا من األمثلة  منهلقادم جزءٌ ا

عطي جماًال لغربية أيضًا قد تُ ا غري احلكوماتو  ا احلكومات واحلكومات الغربيةمبَّ وحىت يف احلركات اإلرهابية رُ 
 لناك برامج وهناك خمططات وراء كُ ستغل لتضخيمها وبعد ذلك هُ رهابية كي تنموا وهذا النماء يُ ات اإلكر حلل

، ؤامرة الكربى لست من الذين يؤمنون بنظرية املأ�، ارُه يدخُل يف دائرة االستحملُّ ، وهذا كُ لون إليهاذلك يص
، من السفاهة واحلماقة مبكاٍن كبري أعدها ا نظرية املؤامرة الكربى فإينّ أمَّ  ,هناكو  أ� أؤمن بوجود مؤمرات هنا

وال ومن سادة اإلعالم هؤالء هم معهم من أرابب األم ام ومنكّ ، الساسة واحلُ قل ابلنسبة يلاأل هذا على
طات وأهداف هم يبحثون طّ ووراء ذلك خمُ  ,اهات خمتلفةعون أن ينشروا ظاهرة االستحمار وابجتّ يطالذين يست

شر ظاهرة االستحمار ألجِل اخلالِص من طول لسان الشعوب واألمم راد من ن، ويف بعض األحيان يُ عنها
  .موجودة ار ظاهرةٌ هرة االستحمفظا ,ا أبشياء أخرىت كي ينشغلو اعواجملتم

 .احلكم واملال واإلعالمو  السياسة لُ ارج هذه اجملموعة األوىل:
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ل كُ   ويف ,ٍد من دون قصد هم رجال الدينصمار بقالستحا يت تنشر ظاهرةنا الَّ يت هتمُّ والَّ  :اجملموعة الثانية
 ,ا ليس بتخطيطورمبَّ  اريت تنشر ظاهرة االستحمالثانية الَّ  ، رجال الدين اجملموعةيف العاملالدينية املؤسسات 

 ،روا من الذين سبقوهمحمِ والذين سبقوهم استُ  ,من الذين سبقوهم ,يضًا مستحمرونقد يكونون هم أف
أو   من فكرٍ تبّىن ي لدين صادقًا فيماا فقد يكون رجل، ةالسياس كرية ختتلف عن لعبة الففالدين ومنظومتهُ 
هذا  يف اهلداية الصواب وأنَّ  ر أنَّ ويتصوّ  علمي رًا من دون أنستحمَ مُ  ، وقد يكونخاطئة تعقيدٍة وإن كان

 اء السياسةأجو  ألنَّ  ،السياسة ءواين أكثر من أجاء الدشكلة كبرية يف أجو كلة هنا املش، واملستحماراال
بني  وفارٌق كبري، يف الغالب عند الناس كةً اء الدين فليست مشكو ا أجو أمَّ  ،يف الغالب عند الناس مشكوكةٌ 

يت ال جواء الَّ ألا اأمَّ  ،شيء وما يصدر منها قد يكون مشكوكاً  كل  األجواء املشكوكة فإنَّ الناس ال تتلقى منها
ة تتلقى الناس منها ما تتلقى من دون أن يكون هناك يناء الديوهلا الشكوك يف الغالب وهي األجو حثار تُ 

 .جمموعُة رجال الدينالثانية هي  ةاجملموع، شك

عن هذا املوضوع بشكل  ثُ ، هذا الكتاب يتحدَّ بونلو  فلغوستا ,) سيكولوجية اجلماهري( كتاب هذا ال
 .مون ابجلماهرييتحكّ ل السياسة ورجال الديِن تفصيلي وكيف أنَّ رجا

 .يللولو ميكافق, لني)األمري ( وهذا الكتاب أيضاً يف نفس السياق وهو كتاب 

، ون فرنسيلغوستاف لوبون ، ميكافللي ايطايل ولوب )اجلماهري جيةو يوكولس(كتاب لي و كافليمل )األمري(كتاب 
، ويف عاملنا العريب هذان الكتاابن من الكتب اسيونيت يعود إليها السيهذان الكتاابن من أشهر الكتب الَّ 

 .ةلسياسا ة يف دوائِر إعالم الدولة ويف دوائر املخابرات ويف دوائراملهمّ 

� عن رجال الدين يف جوّ  � الشيعيأعود إىل جوّ ، ة وعن رجال الدين عموماً ل السياساحلديث عن رجا مرَّ 
 .الشيعي

 :)33(ا الوثيقة الدخيية وثيقة رقم رجاًء الكنرتول روم أعرضوا لن •

شنو  : ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ علىالسيِّد كمال احليدري[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال: توصل, إطمئنَّ تركبهم 

، هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال واحد ِمن األعالم، وهللا نّص عبارته, تركبهم وتقول هلم ديخ -
به أالغ   ـيدگميـ ـيچغن آقا ميشيند ميشيين، اين مردم أال تستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا

كه حركت بكنه ؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش، نص عبارته، ّكن على ثقة وكلكم تعرفونه، ألنَّه ماريد أجيب 
 ديخ. قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال ,هاهاألمساء، عرفت 



27 

 

  عنده علم إمجايل.الطلبة:  احد

واقع، واقع الشيعة, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع  : ال مو علم إمجايل هذاكمال احليدري  السيد
 الشيعة ].

ح لكم الفكرة، ب لكم الصورة وأوضِّ قرِّ سأُ  ,كالم صحيحهذا الالشيعة  احليدري هذا واقعُ سيِّد حني يقول ال
 :على سبيل املثال

لكربالئي وهو ا هدييخ عبد املشَّ الل لوكيل املرجعية املعروف ضوا لنا الفيديو األوّ ر عاًء ارج •
 :ون التصنيم عرب منرب صالة اجلمعةثنا عن فندِّ حيُ 

الم على من؟ على اجلميع؟ قال على من يطيعين : اإلمام يقول اقرأ السَّ  الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[ 
وميتثلون همو�ا ويطبقو�ا ، نفهم من ذلك أنَّ بعض الشيعة كانوا ُيطيعون اإلمام ويستمعون وصا�ه ويفمنهم

 اآلن أحيا�ً اإلمام غائب اإلمام املعصوم غائب وسيلتنا ألخذ هذهِ  ، حننُ ألمره, والبعض منهم مل يكن كذلك
األمور ومعرفة املوقف جتاه الكثري من القضا� احلساسة هو املرجع الديين األعلى الذي قال فيه اإلمام املهدي 

م ُحجَّ قال عنه ,عجلَّ هللا تعاىل فرجه , ما ؟ أنَّ اإلمام حيتّج هبم علينايت عليكم، ما معىن ُحجَّيت عليكمم: أ�َّ
 ,حيتج هبم علينا يف ُكّل شيء ,، فاإلمام حيتج هبم من يكون جامعًا للشرائطعند� وسيلة لالتصال ابإلمام

فُنسّلم به موقف أحياً� يّتفق مع رأينا مع قناعاتنا  مبعىن آخر أنَّ املرجع اجلامع للشرائط حينما يكون لهُ 
املسألة ختالف ما يصدر  ، أحيا� يكون لنا رأٌي وقناعة ومزاج يف هذهِ ه ومنتثل له يف تطبيق هذا املوقفونطيع

، أينا على رأيه وموقفنا على موقفه، هذا ليس من التشيع الصادقفُنقدِّم ر  ,من املرجع من موقف فال نُطيعه
 ل وُيسّلم أمره يف كل موقٍف ورأٍي يصدر من �ئب اإلمامالشيعي احلقيقي هو الذي ميتث ,اجلعفري احلقيقي

م أحياً� البعض يصدر موقف أحياً� ال يتناسب مع رأي  ، وحيصل هذهِ وإن كان خمالفًا لقناعاته ورأيه األ�َّ
 لذلك اإلمام  ,أن يقول أنَّين من شيعة أهل البيت ال حيق لهُ  ,هذا ليس ,البعض وقناعاته ومزاجه فُيخالفه

يستمع كل هذه التوجيهات والتوصيات فيطيعها وإن  ) السالم على من يُطعيين منهم  اقرأ( م هللا عليه سال
 .) ]السالم  هُ اقرأو�خذ بقويل ( كان أحيا�ً رّمبا ختالف قناعة هذا اإلنسان 

ية وعلى على انتشاِر الصنم يعةُ رىب الشّ تُ  ولكن هكذا, % 100هج أهل البيت بدرجة نهذا الكالم خيالُف م
  .أبداً  إىل أهل البيت بصلةٍ  يت ال متتُ ساليب الَّ األ ذهِ جتميِد عقول الشيعة هب

،  شيءلِّ اإلمام حيتُج مبرجع التقليد حيتُج هبم ابملراجع يف كُ  من أنَّ  :؟ قاليخ عبد املهدي ماذا قالشَّ ال: ًال أوَّ 
  !؟ذه القاعدةهب جاء� من أين
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وا عُ جِ ارْ فَ  -شيء؟  لُّ ة كُ عقفهل احلوادث الوا ,عةقيث عن احلوادث الواداحل - ةعَ قِ اث الوَ ادِ وَ  احلَ ا ِيف مَّ أَ وَ ( 
إذا ما أكملنا  ,) ميهِ لَ ة هللا عَ جَّ  حُ �َ أَ وَ  - ٌة عرضيةجَّ فهم حُ  - ميكُ لَ  عَ ِيت جَّ م حُ إ�َُّ نا فَ يثِ دِ اة حَ وَ  رِ َىل ا إِ يهَ فِ 
  واية !!الر 

إىل يف أحباث اخلارج إذا رجعنا ؟ ملراجع أو الا على هطلقوننفس الفقهاء يُ اة احلديث و وابملناسبة هذا العنوان ر 
الفقهاء واملراجع  صطلح ال يطلق علىهذا املاحلديث  ح من أن رواةصرِّ ي وإىل غريه فهو يُ ئو اخلسيِّد حباث الأ

 ،أحباثهم يف أحباث اخلارججع يف ار ا منطق املذ، وهاخلوئيسيِّد هذا منطق ال ا بنحو املساحمةوإمنَّ ة قبنحو احلقي
 !؟ شيءلِّ هبم علينا يف كُ  ة حيتجُّ جَّ اإلمام احلُ  الكربالئي من أنَّ  يديخ عبد املهفمن أين جاء� الشَّ 

 !!الشريف ومع ثقافة أهل البيت % مع منطق التوقيع100هذا الكالم يتناىف 

الرواية معروفة يعرفها  ،مامنا الصادقلة عن إيت يرويها عمر ابن حنظة الَّ ؟ يف الروايماذا نقرأ يف الكايف الشريف
 ،)  الشريفيفاالك( ول من كتاب أ� اقرأ من اجلزء األ، ن على حديث أهل البيتو عاملطل ويعرفها املختصون
 يف ,منازعات يف مال، خيتلف بعض الشيعة يف بعض قضا�هم، حينما الرواية العاشرة الف احلديث،ابب اخت

, يةطواغيت بين أمالطواغيت  ال يتحاكموا إىل اإلمام يقول عليهم أن ،سائلامل هذهِ  لاأمث ,مرياث يف ,يندَ 
 ؟ بين العباس، ماذا يصنعان

نا امَ ف أحكَ رَ عَ نا وَ رامِ حَ ا وَ نَ لِ َال  حَ ر ِيف ظَ نَ نا وَ يثَ دِ ى حَ وَ د رَ ن قَ م ِممَّ كُ نْ مِّ  انَ ن كَ ىل مَ ران إِ ظُ نْ يَـ : نيَّ مام هكذا بَ اإل
م يكُ لَ عَ  هُ لتُ عَ د جَ  قَ إّينِ فَ  -األوصاف  صف هبذهِ يتّ الشيعة من  هناك إذا كان ينيع - اً مَ كَ ه حَ وا بِ ضَ لريَ فَ 
 ء جاء بهِ ا إذا كان حكم الفقيه بشيأمَّ  ,كم الفقيه حبكم أهل البيتإذا كان حُ  - انَ مِ كْ م ِحبُ كَ ا حَ إذَ فَ  اً مَ اكِ حَ 

 به كيف حيتجُّ و  بهِ  فكيف �خذُ  تيأهل الب يف فهم حكم مشتبهاً  كان  وأ من عندهِ  ءٍ أو بشي نيمن املخالف
ه ليس يكان كالم الفق  ا إذا، أمَّ موافقًا ألهل البيت الفقيه اإلمام به علينا إذا كان كالمُ  ا حيتجُّ إمنَّ  ؟مام علينااإل

يتها سالقضاء حسا ومسألةُ  ,ث يف مسألة قضاءمام يتحدَّ ؟! اآلن اإلبه علينا البيت فكيف حيتجُّ  لهموافقاً أل
إذا  - كِمَنافَإَذا َحَكم ِحبُ  - واضح قطع فيها حبكمٍ يُ  د أنحقوق والبُ  ابعتبار هذهِ  ،أكثر من مسألة الفتيا

 من قالالبيت رأي أهل  لُ ثِّ املرجع حني أعطى رأ� أعطى رأ�ً ميُ  من قال إنَّ ت، يحكم حبكمنا حبكم أهل الب
 ه مرجعٌ ثبت لنا من أنَّ ي هل يستطيع أن جع الشيعةاً اآلن أي مرجع من مراأساس ؟ما هو الدليل على ذلك !؟
حسن  ىل، حنن نتعامل ععي ذلكراجع الشيعة أن يدّ م من واحدٍ  ال يستطيع أيُّ  !؟ةجَّ عند اإلمام احلُ  ضيٌ ر م

 ىة الشيعية ساكتة عليعوملاذا املرج ؟!الثقافة حكام ومن أين جاءت هذهِ األ هذهِ  ءت، فمن أين جاالظن
 ؟!لشيعيا اهلراء الذي ينتشر يف الواقعهذا  وعلى ا�طقه
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رجع فليس منا رأينا على رأي املرجع أو موقفنا على موقف املنا إذا ما قدَّ ر من هذا دخل يف تفاصيل أنَّ األكث
 ارهذا هو استحم هِ نياالستحمار بعهذا هو  !؟التعريف اذف التشيع هبرِّ كان عُ م  أيِّ يف ,من التشيع اذه

 لُّ كُ   ,نيسَ املرجع وصالة اجلمعة ويف صحن اإلمام احلُ  لُ يكوسائل إعالم ومرجعية عليا وو  ، الطريقةة هبذهِ عالشي
 .ر الستحمار الشيعةستعمل لالستحماوسائل تُ  ، هذهِ نطقهذا املي إىل قبول العوامل تؤدّ  هذهِ 

ث دَّ يتح االدور إمنَّ  اذهب قومي ته أنيخ عبد املهدي الكربالئي وليس من نيَّ ة الشَّ قد ال يكون هذا املعىن يف نيَّ 
لكن على أرض   ،الصيغة صورة وهبذهِ ال ذهِ الصواب هب عتقد وهكذا يعتقد أنَّ ي هكذا هو، حبسب ما يعتقد هو

 ؟ ريده إمام زمانناوافق ما يُ نطق يُ ذا املالواقع ه

ر مؤسسة النش /يخ الصدوق للشَّ ), األخبار  معاين( ا هو ذه ؟ُن ماذا نقرأ يف حديث أهل البيتحن
أ طَ تَ  نْ أَ  كَ إ�َّ ة وَ سَ ائَ رِّ الوَ  كَ �َّ إِ  :هللا بدِ و عَ بُ أَ  الَ قَ   :الَ قَ  ،ايلمَ زة الثُّ ن أيب محعَ : )272(صفحة  /اإلسالمي 

وأمَّا  -يعين أن أطلب أن أكون رئيساً  - فـََقد َعَرفُتها ةُ سَ ائَ لرِّ ا اأمَّ  ,اكدَ فِ   : ُجِعلتُ تُ لقُ فَـ  ،لاجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ 
 :هُ لَ  الَ قَ ، فَـ الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ  ئتُ طَ ا وَ  ِممَّ الَّ ي إِ دِ  يَ ا ِيف ا مَ ثَ لُ ثُـ  َفَما -أن أسري وراءهم  - َأْعَقاَب الّرَِجالأن َأَطأ 

ة األصل هو جَّ ة احلُ جَّ احلُ ؟ ة هناجَّ من هو احلُ  - ةجَّ ون احلُ دُ  الً جُ رَ  بَ نصُ تَ  نأَ  كَ �َّ إِ ، بهَ ذْ يُث تَ يس حَ لَ 
 ,هذا هو منطق أهل البيت - الَ ا قَ مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ ة فَـ جَّ احلُ  ونَ ًال دُ جُ رَ  بَ صُ نْ تَـ  نْ  أكَ �َّ إِ  - ام املعصومماإل

  .مامقد جعلناه يف مقام اإلما يقول ل لِّ قه يف كُ صدِّ ولكن أن نُ  ,حنرتم العامل ,املرجع حنن حنرتمُ 

يُوصف فيه  تي عن أهل الببنصٍّ  أحدٌ  ين�ت جلميع أنا أ� أحتدى ,) اب اإلماموّ نُـ  ( :صطلحهذا املحىت 
حتدى وأ ,املراجع يف شرق األرض وغرهبا أحتدى مجيع ،دى اجلميع�ئب اإلمام أحت املرجع أو الفقيه أبنَّهُ 

واملصطلحات  ينعناو ال هذهِ و  ماتلالك هذهِ  ألنَّ  ,عن املعصوم ين بنصٍّ يت� الكربالئي أن يديخ عبد املهالشَّ 
ا من ذهت صحيحة سمن الوعي وإذا كانت اسقاطاهتا ليصحيحة هذا  افإذا كانت اسقاطاهت ,طاتاهلا اسق

هلا  اتر دات والشعار واملفناوين عالو  تاملصطلحا ,ينو ا نستعمل مصطلحات وعنام، حينستحمارالا
  اوإذ ,يعائرة الو د يف ثريات إذا كانت صحيحة فهي داخلةالتأ ، هذهِ قيلتى املهلا أتثريات عل ,اسقاطات

ي دائمًا يف أحاديث عليه � اصطلحُ أ يذهذا ال ،دائرة االستحمار انت ليست صحيحة هي داخلة يفك
ك، لالعبارة ليس أكثر من ذ ذهِ لته هبَمجَّ  ينلكنَّ  ،ناطسي هو االستحمار، التثويل املغلتثويل املغناطيسياب

 .ستحمارهذا االهو  يثيدثرياً يف أحاك  صطلح الذي استعملهُ هذا املالتثويل املغناطيسي 

اتُه إذا كانت در ، ُمف مكانيف أيِّ  ,يف اإلعالم ,على منرب صالة اجلمعة ,ث على منرب احلسنيكان املتحدَّ فإذا  
 منطقُ  اذ، وإذا كانت ليست صحيحة فهفسية والفكرية صحيحة فهذا منطق الوعياسقاطاهتا النّ 
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من أن مرجع  تي ورد عن أهل البيف أي مكانٍ  ,) باوّ النُـ  ( :لحطصا نركز على هذا املمحين ,ستحماراال
 !؟..ة جَّ عن اإلمام احلُ  هو �ئبٌ  يدالتقل

قال ا إمنَّ و  ،ابوّ �ئب ونُـ  اية ال يوجد فيها لفظالرو  - ةعَ قِ اث الوَ ادِ وَ  احلَ ا ِيف مَّ أوَ  ( :سريكضون إىل التوقيع
اة وَ  رِ َىل وا إِ عُ جِ ارْ فَ  َوأمَّا ِيف احلََواِدث الَواِقَعة - الكالم عن رواية ألنَّ  ،عليكم ٌة علميةٌ جَّ حُ  اإلمام هؤالءِ 

 ةُ جيَّ احلُ  ، هذهِ ة علميةجيَّ ة حُ جيَّ هذه احلُ ، عرضية ةٌ جيَّ ة حُ جيَّ احلُ  هذهِ  ,الرواية علم ,رواة األحاديث ,) انَ يثِ ادِ حَ أ
م مع أ�َّ  ،عليه وسالمهُ  هللاِ  ة ألن يكون املرجع يف مقام اإلمام املعصوم صلواتُ جيَّ وليست حُ  ,ة خربويةجيَّ حُ 

بعده سطر و توقيع يقفون عند هذا الهذا ال، وحىت الذين يقبلون توقيعهذا الون فاملراجع الكثري منهم يضعّ أنَّ 
 يبَ طِ تَ  لِ �َ رِ مْ أَ  ورِ هُ ظُ  قتِ ىل وَ إ لِّ  حِ ِيف  هُ نْ لوا مِّ عِ جُ نا وَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أُ قَ س فَـ مْ ا اخلُ مَّ أَ وَ : ( يتأبسرط قليلة �

 اأمَّ وَ  ( هي هي ةُ ل، الرساوالكالم هو من نفس الرسالة ،ذا للشيعةهال يذكرون  أصالً  ,) ثبُ  ختَْ َال م وَ هتُُ دَ َال وِ 
ْنُه ِيف ِحلٍّ : ( وبعدها بسطرين ثالثة ,)ة عَ قِ  الَواثُ ادِ وَ حلَ ا إىل َوقِت  َوَأمَّا اخلُْمس فـََقد أُبِيَح ِلِشيَعِتنا َوُجِعلوا مِّ

عون رقِّ يُ ، ب اخلمسوجِ لنص يُ ا اذه بعد املراجع نصاً  وال ميلكُ  ,)ُظُهوِر أَْمِرَ� لَِتِطيَب ِوَالَدهُتُم َوَال َختُْبث 
يفهمون ماذا  أّ�م ة أعتقديهمون العربويف مون العربيةيتكلّ  نيولكن الذ ,خرىقضية أ حيرفون املعىن هذهِ 

, ) سمْ خلُ اا أمَّ وَ  (: قال ,) ايهَ وا فِ عُ ارجِ ة فَ عَ قِ اث الوَ ادِ وَ ا احلَ مَّ أَ وَ (  :اإلمام قالا مل، فمثالتوقيع اذث هيتحدّ 
ة من طريق السفري الثاين جَّ سحاق ابن يعقوب مكتوبة خبط اإلمام احلُ إوصلت  هذهِ  والرسالةُ ، يف نفس الرسالة

ْنُه ِيف َوَأمَّا : ( د ابن عثمان ابن سعيد العمري، نفس الرسالة تقولمَّ حم اخلُْمس فـََقد أُِبيَح ِلِشيَعِتنا َوُجِعلوا مِّ
 .، على أي حال)ِحلِّ إىل َوقِت ُظُهوِر َأْمِرَ� لَِتِطيَب ِوَالَدهُتُم َوَال َختُْبث 

ا مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ ة فَـ جَّ احلُ  ونَ دُ  الً جُ ب رَ صُ نْ تَـ  نْ أَ  كَ �َّ  إِ كَ �َّ إِ  : (لصادق أليب محزة الثمايلا فماذا قال إمامنا
ا أن ، أمَّ هذا املرجع ينقل عن أهل البيت ا مطمئنني أنَّ نَّ قُه فيما ينقله عن أهل البيت إذا كُ صدِّ ا نُ وإمنَّ  ,) الَ قَ 
يقول  ُمثَّ  ,من املواقف من اآلراء أو يف موقفٍ   رأيٍ يفيخ عبد املهدي حىت شَّ الشيء كما يقول  لِّ قه يف كُ صدِّ نُ 

، من ين من شيعة أهل البيتصغرية وكبرية ال يقول إنَّ  لِّ ملرجع يف كُ ا يقول من مل يتابع ، ُمثَّ هذا ليس من التشيع
 .!!.ه املوازين؟ هذا ضالٌل يف ضاللت هبذأين جئ

 :بث املقطع نفس املقطع أعيدوا بثهرجاًء أعيدوا  •

: على من يطيعين قال؟ : اقرأ السَّالم على من؟ على اجلميع: اإلمام يقولالشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[ 
همو�ا ويطبقو�ا وميتثلون ، نفهم من ذلك أنَّ بعض الشيعة كانوا ُيطيعون اإلمام ويستمعون وصا�ه ويفمنهم

 ، حنن اآلن أحيا�ً اإلمام غائب اإلمام املعصوم غائب وسيلتنا ألخذ هذهِ ألمره, والبعض منهم مل يكن كذلك
قضا� احلساسة هو املرجع الديين األعلى الذي قال فيه اإلمام املهدي األمور ومعرفة املوقف جتاه الكثري من ال
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م ُحجَّيت عليكم (  م:عجلَّ هللا تعاىل فرجه قال عنه  ,؟ أنَّ اإلمام حيتّج هبم علينا)، ما معىن ُحجَّيت عليكمأ�َّ
 ,حيتج هبم علينا يف ُكّل شيء ,، فاإلمام حيتج هبم من يكون جامعاً للشرائطيلة لالتصال ابإلمامما عند� وس

مبعىن آخر أنَّ املرجع اجلامع للشرائط حينما يكون له موقف أحياً� يّتفق مع رأينا مع قناعاتنا فُنسّلم به 
، أحيا� يكون لنا رأٌي وقناعة ومزاج يف هذه املسألة ختالف ما يصدر ه ومنتثل له يف تطبيق هذا املوقفونطيع

، أينا على رأيه وموقفنا على موقفه، هذا ليس من التشيع الصادقطيعه فُنقدِّم ر من املرجع من موقف فال نُ 
اجلعفري احلقيقي الشيعي احلقيقي هو الذي ميتثل وُيسّلم أمره يف كل موقٍف ورأٍي يصدر من �ئب اإلمام 

م أحياً� البعض يصدر موقف أحياً� ال ه ورأيهوإن كان خمالفًا لقناعات يتناسب مع رأي ، وحيصل هذه األ�َّ
لذلك اإلمام سالم  ,أن يقول أنَّين من شيعة أهل البيت ال حيق لهُ  ,البعض وقناعاته ومزاجه فُيخالفه هذا ليس

يستمع كل هذه التوجيهات والتوصيات فيطيعها وإن كان ), السالم على من يُطعيين منهم  اقرأ(  :هللا عليه
 .) ]ه السالم اقرأخذ بقويل و�( أحيا�ً رّمبا ختالف قناعة هذا اإلنسان 

 ملهدي املرجع يقول هكذاا سأل شيخ عبد؟ أ� أهدي الكربالئيامل يخ عبدهذه املوازين من أين جاء هبا الشَّ 
ون واملراجع املوجود ,ياخلوئسيِّد لل يدالتقلو  كتاب االجتهاد,  )التنقيح يف شرح العروة الوثقى ( هو  اذ: هقولي

 بّ شرتط يف مرجع التقليد من أن يكون شديد احلُ ال يُ (  :رجع يقول هكذاامل، قولهذا الن بنفس و ليقو 
ه لّ ، هذا منطق كُ املنطق منطق أخطل هذا منطق سفيه هذا ,) اتم يف أمرهم ألهل البيت أو ممن له ثباتٌ 

أهل البيت ، حديث أهل البيت ديث املرجع أهل البيت ليس ححديثُ  ، ،الف القرآنهذا املنطق خيُ ، جهالة
الكربالئي  ي، عبد املهدرآن، حديث أهل البيتلقُ ا نعرضه على إلينا وشككنا فيه أن وصل أمرو� إذا ما

، واجلعفري احلقيقي أو برأيه فليس هذا من التشيع ذا كان للمرجع موقف أو رأي وحنن ما قبلنا مبوقفهِ إ :يقول
 لو كان خمالفًا حىت , للقرآنو كان خمالفاً ل غرية وكبرية حىت صلِّ تابع املرجع يف كُ يقي الذي يُ والشيعي احلق

  البيت.ألهل 

جع اح ، مرجع من كبار مر صرِّ ال يُ  هُ وافقه يف الرأي لكنَّ ي كبار مراجع الشيعة ورمبا يوجد اآلن من  مرجع من
 ؟ا اهلراءذ؟! ما هوافقه يف ذلكهل نُ  ,اباآلد هراء خرجت عن حدودالزَّ  إنَّ  :لالشيعة يقو 

، )ح يف شرح العروة الوثقى التنقي( كتابه   يف )220(ئي صفحة و اخلسيِّد الذي ذكره الكالم هذا الاآلن 
أن يكون شديد  شرتطرجع إليه يف األحكام الشرعية ال يُ من يُ  للجزم أبنَّ يد: ( تقلهاد والتمباحث االج

 ديد احلبش نكو ي أن يدفهو ال يشرتط يف مرجع التقل ,) اتم يف أمرهم له ثباتٌ  احلّب هلم أو يكون ممن
ولكن ليس شرطاً فيه  جيد أمرٌ  اذ، لو كان كذلك فهليس شرطاً  ،ن له ثبات اتم يف أمرهم، وال ِممَّ ألهل البيت
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، الشيعةيف كل  فهو ليس شرطاً  التقليد إذا كان هذا ليس شرطاً يف مرجع ،الشيعة لِّ تايل ليس شرطاً يف كُ لابو 
 ابلتعبري العراقي خرط !! ,راءاملنطق هُ  اذرآن هالف القُ خيُ  قطنهذا امل

الرواية  ,د الكتابوشواه ةنسلخذ ابابب األ؟ تنامَّ ئِ ماذا يقول أ), الكايف الشريف ( ول من هذا هو اجلزء األ
 ينزخرف يع ,) فرُ خْ و زُ هُ هللا فَـ  ابَ تَ كِ   قُ افِ وَ  يُـ يٍث َال دِ حَ  لُّ كُ وَ  ( :؟, ماذا يقولالثالثة عن إمامنا الصادق

وَُكلُّ َحِديٍث َال يـَُواِفُق ( ، خرط يند أحد يسأل عن معىن زخرف زخرف يعلعراقية إذا أراا ، ابللهجةخرط
 . عليهمهللاِ  روى عنهم صلواتُ ث تُ يدث عن أحاتحدَّ ي ، وهو) ِكَتاَب هللا فـَُهو زُْخُرف

 ). فرُ خْ و زُ هُ ن فَـ رآث القُ يدِ ن احلَ ق مِ وافِ يُ  مـا لَ مَ  : (قالصاد إمامنااية الرابعة عن الرو 

القرآن وما قالوا  على ضهُ ر عن نا أننة �مرو مَّ فيه األئِ  عن أهل البيت يروى لنا فنشكُّ  يتيث �دح ,ابهلل عليكم
 ءاهذا الرجل من أين ج ث بهِ نطق الذي يتحدَّ هذا امل ،هل البيتكم لستم شيعة ولستم من شيعة أنَّ لنا من أ

تحمار الذي يقوم سهذا هو املصداق األكمل لال، هتحمار الذي يقوم بسداق األكمل لالصهذا هو امل !؟به
، لنيى يريد من وكالئه املدلّ لعاأل ، فهل أن املرجعثلون املرجع األعلىبِه رجال الدين يف وسطنا الشيعي وهم ميُ 

: وكالء ، الوكالء على قسمنيعبد املهدي الكربالئي يخ هو الشَّ لنيء املدلَّ الك، من الو لوندلَّ ء مُ هناك وكال
يقبل بذلك يقبل  ىلعع األفهل املرج ،ء املدللنيالك، الشَّيخ عبد املهدي من الو مدللون ووكالء غري مدللني

اقش حديث أهل البيت ا ينم؟ هو نفس املرجع حينملنطق أهل البيت موافقاً  يف �يتقذا التثه؟ هبذا التثقيف
ض احلديث على ر عي االبيت وإمنَّ  يريد من طالب العلم ويريد من الشيعي أن ال يقبل كل حديث عن أهل

% ليس 50ادر منهم وبنسبة ص هُ % أنَّ 50تمل فيه بنسبة بيت وحيُ لفإذا كان احلديث اآليت من أهل ا ،رآنالقُ 
ما قيمة كالم ، نرآى القُ عل در عن أهل البيت نعرضهُ اصيث دهذا احل% 50 نسبة كانولكن ه , منهمصادراً 

ما % ف50% وحيتمل فيه اخلطأ بدرجة 50تمل فيه الصواب بدرجة املرجع الذي هو كالم بشري عادي حيُ 
 ! كالمِه ..؟قيمةُ 

يف  ثدّ ا إذا كان يتحأمَّ  ،ن مستندًا إىل منطق أهل البيتاك إذا  ينالدي املرجع لكالمه من قيمة يف الشأن
قيمة لرأيه و هو ال رأيه الذي صدر منه مبا هُ ، ليه ال قيمة لرأيه هناوهذا رأيه أو رأي مستشار  سياسية قضيةٍ 
 ولو صدر هذا الرأي من أيِّ  ,الرأي سديد ه مرجع ألنَّ نقبل رأيه ال ألنَّ  فحينئذٍ  يف رأيه أكان سديداً  ننظرُ 

 ؟!ل على ذلكما هو الدلي ؟ بهقبلُ ن اذامل فوإذا كان رأيه ليس سديداً ، آخر نقبل به شخصٍ 

إىل جهة منطق  ,هة إىل جهة الروايةاجل ) إىل هذهِ  ناثِ يدِ احَ اة أَ وَ  رِ َىل ا إِ يهَ وا فِ عُ جِ ارْ ة فَ عَ قِ الوَ ا ثادِ وَ ا احلَ مَّ أَ وَ ( 
 !! نالقرآعلى  ضهُ ر ع أهل البيت نثُ يد، فإذا كان حأهل البيت
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ألهل  بّ كون شديد احلُ ي ال يشرتط يف مرجع التقليد من أن : (يقول اما حينذاخلوئي هسيِّد نعرض كالم ال
و قد ، هتف الروا�ضعِّ ه يُ ألنَّ سوف لن أعرض حديثُه على الروا�ت  ,) أمرهمت أو ممن له ثبات اتم يف يبلا

هو يف  ، هو هكذا قال، أعمل هبا ت صحيحة أ� الحىت لو كانت الروا� :ت ومع ذلك قالا�ف الرو ضعَّ 
حىت  :ت وقالف الروا�ل القول فيها وضعّ وفصّ  )219(ت يف صفحة ث عن روا�كتابِه بصريح العبارة حتدَّ 

ال يشرتط فيه أن يكون  دلي، وجزم قاطعاً من أنَّ مرجع التقت صحيحة فأ� ال أعمل هبالو كانت هذه الروا�
 . ألهل البيتبّ شديد احلُ 

اآلن الشيعة ودين  ,لتقليدا مرجع القضية ختصُّ  هذهِ  ,نعم؟! د هذه القضيةردِّ ما تُ  ك كثرياً إنَّ  :قول قائلي قد
هذا هو ، وانتهينا س وصالةة ومخُُ يعالشيعة حتول إىل مرجة اآلن دين عشيدين ال ، هويدهو فقط مرجع التقل

الشيعة ، ال يوجد شيء آخر اآلن يف دين وحج صيامٌ  ةال، وبعد الصمرجعية ومخس وصالة، دين الشيعة اآلن
 ةم، واإلماهلا سطحية ال أمهية جانبيةٍ  يت هي من أصول الدين حولوها إىل قضيةٍ إلمامة الَّ ، اغري هذا األمر

 .واملعتزلة عرةمن األشا � هباو أصول هذه جاؤ  ،اإلمامة هي أصل الدين ,الدينل و ت من أصليس

 :على القرآن الكرمي لنعرض هذا املنطق على كتاب هللا 

 ؟اخلوئي ومن هم املراجعسيِّد ن فمن هو الرآالقُ  على ث أهل البيت نعرضهُ يد، حرضوا حديثناعقالوا ا ةمَّ ئِ األ
 هديامل طالبنا عبدذي يُ مَّة والزعيم األُ  هو الذي يدمن أن مرجع التقل(  :املنطق اذنعرض ه آنر ا هو القُ ذه

هو قال ، )بيت وليس له ثبات اتم لألهل ا هو ليس شديد احلبّ  ، صغرية وكبرية لِّ تابعه يف كُ أن نُ الكربالئي 
ون شديد احلب ألهل كي أن ليديف مرجع التق ُيشرتط، ألنَُّه ال هو هذا جامع الشرائط أيضاً لشرائط ا جامع

 .راجع املوجودين من تالميذهمنطق السيِّد اخلوئي وامل هذا املنطق حبسب ت حبسبيالب

ِّ  ﴿: )165(اآلية  إذا نذهب إىل سورة البقرة  ,ًا هللبَّ حُ  ذين آمنوا أشدُّ والَّ  ,﴾َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا هللِّ
، يصف املؤمنني هكذا يف مواجهة من؟ يف مواجهة أعدءا هللا نرآ، القُ ة املؤمننيث عن عامَّ تحدَّ ي الذين آمنوا

ِّ  ﴿: إذا نقرأ اآلية  َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللِّ أَنَدادًا حيُِبُّوَ�ُْم َكُحبِّ اهللِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا هللِّ
)  شريفلالكايف ا(  هم وواليتهم يفبِّ د يف حُ مَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ رة يف حمَُ فسّ ية مُ اآل هذهِ  تالروا� إذا رجعنا إىل ,﴾
 اآلية كما يفهمها أيُّ ت، لروا�ا أريد أن أرجع إىل ال ينلكن ,موجودة ويف سائر كتب احلديث ةايالرو  هنا

ِّ  ﴿، عريب  اجهةمو  ،هة العدواجمو  يف الستحباب هناا لى سبييس عل، وهنا ل﴾َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا هللِّ
َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللِّ أَنَدادًا حيُِبُّوَ�ُْم َكُحبِّ اهللِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا  ﴿ ،العدو تكون املواجهة واجبة

 ِّ  .﴾َأَشدُّ ُحّبًا هللِّ



34 

 

 ؟اخلوئيسيِّد اء الذي ذكره الر هذا اهل يف عامة املؤمنني فما معىن الكرمي باإذا كان هذا الوصف يف الكت
قتنعني به حىت نصبح شيعة ا لسنا مُ نَّ اخلوئي وإن كُ سيِّد نا نلتزم برأي الهدي أنَّ يخ عبد املشَّ الحبسب منطق 

راء أخطر من هذا اهل ؟مراجعنا الكرام ما هذا اهلراء ؟ �اء ما هذا اهلر نييحقيقيني وحىت نصبح جعفريني حقيق
ل كماسيِّد  ث به الالذي يتحدّ  ، ألنَّ هذا اهلراء أخطر، كمال احليدريسيِّد  ث به الهذا اهلراء الذي يتحدّ 

ه هو الدين وال من نَّ عرض على أ، هذا الكالم يُ الناس منه رمتدري الناس نفرت منه وأنتم كذلك نفّ ياحل
ل قليل صناعة إليه قب تر ما أش ,اسالنَّ  تثقيفُ  ,احد أو مقطعنيو مبقطع  ةً ضية ليست خاصّ والق !!عرتضمُ 

ل ركبهم وقو ، أ ديخ لأركبهم وقو (  ؛ار بعينهِ االستحمهذا هو  ،ا االستحمارذههو  ,عملية التصنيم ,األصنام
ِّ  ﴿ .) هو هذاديخ   .﴾َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّباً هللِّ

ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم  ﴿: نير والعشبعة ية الراالتوبة وإىل اآل إذا ما ذهبنا إىل سورة
ْرَضْوَ�َا َأحَ  َن اهللِّ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَرتَفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَ بَّ ِإلَْيُكم مِّ

من هم  ,﴾ِه َفَرتَبَُّصوْا َحىتَّ �َِْيتَ اهلّلُ أبَِْمرِِه َواهلّلُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِ 
ع الذي جر هذا امل ينيع ,اآلية واضحة ،هذا املعىن يف اآلية بّ احلُ  ذين ال حيبون رسول هللا أشدَّ ؟ الاسقونالف

ق سِّ ا يُفماآلخرين حين من املراجع ىفاسق بفتوى من هللا ليس بفتو  اذلِّده هقي أن نُ ئو اخلسيِّد يطلب منا ال
 التوبة.اآلية الرابعة والعشرين من سورة  يف توى صادرة من هللافال، هذه بعضهم بعضاً 

ْم َوَأْمَواٌل ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتكُ  ﴿ :اقرأ عليكم الفتوى اآلية
َن اهللِّ َوَرُسوِلِه َوجِ  ْرَضْوَ�َا َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِّ َهاٍد ِيف َسِبيِلِه اْقَرتَفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَ

بيت لب أهل ارجع الذي حُ هذا املقطعًا  ,﴾َفَرتَبَُّصوْا َحىتَّ �َِْيتَ اهلّلُ أبَِْمرِِه َواهلّلُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 
حيبُّها ُحبًَّا  ألشياءا بعض ،طبيعة اإلنسان هي هذه ،ًا شديداً بَّ ها حُ بّ  قلبه قطعًا هناك أشياء حيُ  يفليس شديداً 

 ليس لهُ و  شديدا اً بَّ البيت حُ  له أبُّ ذي ال حيُ ، فهذا املرجع الشديدًا وبعض األشياء ال ُحيبُّها ُحبًَّا شديداً 
يت ذكرهتا اآلية أو وهذه األشياء قد تكون هذه الَّ  ,ًا شديداً بَّ أشياء أخرى حُ  ثبات اتم يف أمرهم قطعًا حيبُّ 

أشد من  اً بَّ ون أشياء أخرى حُ بُّ لذين حيُ ا وصفت افماذ، ءت يف اآليةأمثلة جا ابلنتيجة هذهِ  ،أشياء أخرى
 ,رجع فاسقهذا امل ينيع ,تفسيق من هللاهذا ال ،من هللالفتوى  هذهِ ، و لفاسقنياب وصفتهم ؟هل البيتألهم بِّ حُ 

  اق!!سَّ لفُ ا املراجع يدتقل ىلئي هنا يرشد� إو يِّد اخلوالس

 نفس من املراجع الذيع النَّ طقوالكثري حىت ين والكثري والكثري ناك الكثري والكثري، هُ هذه حقيقة ،وهذه حقيقة
يِّد اخلوئي الس ث عنهُ ي يتحدَّ ذهذا ال إالَّ و  ،ث عن واقعاخلوئي يتحدَّ سيِّد لا شديداً  اً بَّ ال حيبون أهل البيت حُ 

 وإالَّ ، اآلخرون و يعيشهُ يشه هو ألذي يعا اقعمن الو  ,عاق؟ جاء به من الو ين جاء بهن أة ماييف رو  وراً كذ ليس م
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البيت وهذا ألهل   أن يكون شديد احلبال يشرتط فيهِ   مرجع التقليدنَّ رواية تقول من أجد عند� تو  أين
َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ  ﴿ :ليلق قبل من سورة البقرة مرت علينا )165( يف اآلية امكوالذين آمنوا   نالقرآ منطق

 ِّ  .﴾ُحّباً هللِّ

 هذه ميكن أن تنطبق علينا مجيعاً  -ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم  ﴿: ية خطرية أقرؤها عليكم مرة اثنيةهذه اآل
ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم  - مرجع ال قيمة له التفسيق من هللاتفسيق ليس من وال

ْرَضْوَ�َا َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِّ   َن اهللِّ َوَرُسوِلهِ َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَرتَفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَ
ثًال شخص م ن اآلينيع ,﴾َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَبَُّصوْا َحىتَّ �َِْيتَ اهلّلُ أِبَْمرِِه َواهلّلُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني 

ذكر اإلشكال يو ا ذوك ي يقول كذائو اخلسيِّد ال :جع ويقول لهُ ر إىل هذا امل بهذوي يقلد مرجعًا من املراجع
ا ذيرفض ترقيع ه )ص(أو  )س(للمرجع د لِّ قهذا املو  ,اخلوئي يِّدع للسقِّ رجع ير هذا املي ويبدأ ئو اخلسيِّد على ال

 .ا اهلراءذ مبثل هوكتب املراجع مشحونةٌ ؟ ئيالالكرب يدرج من التشيع حبسب منطق عبد املهخ يناملرجع يع

ة هذا هو االستحمار الذي حية صر ار بعبي و تثويل املغناطيسة األصنام وبعبارة أخرى هذا هو الهذه هي صناع
هذا و  احلكاية طويلةو الث وهكذا واملرجع الث لذي نقل عنها يدري واملرجعاحل لايِّد كملسا ث عنهيتحدَّ 

 .مامكمصداق الواضح أامل

عن أيب  )272( انت صفحةاية كرواية اثنية تلك الرو  ,يخ الصدوقللشَّ ), معاين األخبار ( أيضاً يف  ماذ نقرأ
َقهُ  ونَ  دُ الً جُ ب رَ نصُ تَ  نأَ  كإ�َّ  : (قال لهُ  اإلمام محزة الثمايل هناك بديهية  ,) الا قَ مَ  لِّ  كُ ِيف  احلُجَّة فـَُتصدِّ

يفقد  املرجع، املرجع يكون مريضاً  ،املرجع إنسان عادي ،شيء لِّ بكُ  ماً املرجع ليس عالِ  ،معصوماً  سرجع ليامل
من  ساربون النَّ خيُ  صهارهُ  وأوالدهُ  أوحينما يصيبه اخلرف هل أنَّ ، صيبه اخلرفملرجع يُ ، ااملرجع ،املرجع ،الذاكرة

ث عن دَّ أحت ال ، وأ��م ال يعلموندو قلِّ خلرف وبقي الناس يُ اما عند� مراجع أصاهبم  ،رجع أصابه اخلرف املأنَّ 
 ,رفااملتع يكن اخلرف قل ضبطهم عنفإن مل  ،حياهتم مر أ�َّ اخلرف يف آخحنن عاصر� مراجع أصاهبم  املاضي

 إذا قلَّ  ,تعارفامل ضبطه عن إذا قلّ  ,فر اضبطه عن املتع ض عنده يقلايكرب اإلنسان وجمموعة أمر  امحين
ه وال ال جيوز الرجوع إلي ,غري مؤهل سا�ً صبح إنه يُ ه فإنَّ ابِه ولذاكرتصألعله و احو أل ملتعارف ضبطهُ ا عن ضبطهُ 

 .قطعاً ال؟ بذلك الناس خيربُ  حداً  أكن هل أنَّ ، لستماعوز االجي

ا هَ بَـ لَ ا طَ مَ ة فَ سَ ائَ الرِّ وَ  كَ �َّ إِ  ,انيَ فْ  سُ �َ  :قادِ الصَّ  امُ ال اإلمَ قَ  :الَ قَ  ،الدَعن ُسفيان ابِن خَ : )283(صفحة 
د صَ قْ يُـ وَ ر كَ ذْ يُ  أنْ  بّ و حيُ هُ  وَ الَّ ا إِ نَّ ٌد مِ حَ  أيسَ لَ  ذْ ا إِ كنلَ د هَ قَ  ,اكدَ فِ  لتُ عِ جُ  :هُ لَ  لتُ قُ فَـ  ،كلَ  هَ الَّ إِ  دٌ حَ أَ 
ا مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ ة فَـ جَّ احلُ  ونَ دُ  الً جُ رَ  بَ صُ نْ تَـ  نْ ك أَ لِ ا ذَ منََّ إِ  ,يهلَ إِ  بُ ذهَ تَ  يثُ حَ  يسَ لَ  :الَ قَ فَـ ، نهذ عَ ؤخَ يُ وَ 
الواقع  اخلاطئ والضال؟ تثقيفهذا الا بسبب ذكأليس الواقع الشيعي هو ه - هولِ  قَ َىل اس إِ و النَّعُ دْ تَ وَ  القَ 
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َا َذِلك  -إىل قوهلم يدعون الناس و ة يصدقو�م يف كل ما يقولون جَّ دون احلُ  ن رجاالً و ب، ينصهكذاالشيعي  ِإمنَّ
َقهُ  َأْن تـَْنُصبَ   هذا هو منطق أهل البيت. - ِيف ُكلِّ َما قَال َوَتْدُعو النَّاس ِإَىل َقوِله رَُجالً ُدوَن احلُجَّة فـَُتَصدِّ

 سالةٌ ر  تاين اآلن هذهِ السيسسيِّد ل اليكار الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي و بابعت :لاث مثًال على سبيل املينيع
 احلسيين عليّ سيِّد لفقه للمغرتبني وفق فتاوى مساحة آية هللا العظمى ال( ا :السيستاين عنوا�اسيِّد عملية لل

ل برسالة الفقه للمغرتبني مجيوز الع(  :وتوقيعه  وخبتمهِ السيستاينسيِّد رسالة خبط الل الو ويف أ ,) السيستاين
 ةسقه للمغرتبني واجلهة الناشرة مؤسرسالة الف ، هذهِ , رسالة عملية) تعاىل هللاُ  إن شاء رو ل هبا مأجموالعا

 / 1999 /بريوت  /عة الثالثة بطال /لندن يف تاين هنا السيسسيِّد ، مكتب ال عليههللاِ  اتُ و ل صاإلمام عليّ 
ف بوكيل املرجع ثقة املكلّ  تزعزعت إذا: السيستاينسيِّد يسأل ال ؟ سائل) 345(ماذا نقرأ يف صفحة 

فهل جيوز  -؟ ما هو سؤال السائل -خاطئة يف احلقوق الشرعية  فاتٍ نسب إليه من تصرُّ ما تُ نتيجًة لِ 
يل وماذا لو كالو  نسب إىلكدًا من صحة ما يُ تأن مُ ث عن ذلك بني الناس وإن مل يكف التحدّ كلّ للمُ 
دًا ولكن لو كان متأكِّ ، قطعًا ال جيوز هذه القضية واضحة إذا مل يكن متأكداً أمَّا  - ؟صحتهاد من كَّ أت
ذا ال افاسدًا فلم لُ يكو هذا الملاذا ؟ إذا كان  - ذلك يف احلالتني ال جيوز لهُ : له يقولالسيستاين أيضًا سيِّد ال

 شرعنة ؟ هذهِ لون على احلكومةكِ شإذًا تُ  اذامل ؟للفساد ؟ أليس هذه شرعنةجيوز أن يتحدث عن فساده
 .خاطئة هذه الفتوى ، فتوى صادرة من املرجعيةللفساد، هذه فتوى خاطئة

، يتصدون لألمور نيالذ ة املؤمنني ال علىعامَّ  ىواجب السرت عل،  واجب السرتهُ قد يرقع من يرقع من أنَّ 
مع ذلك  ،وقفهم عند حدودهمن تُ وأ اجههم وأن تفضحهمن تو ة أمَّ لى األُ سئيون عن لألمور ويُ ن يتصدو الذي
 مل يقل - له ذلك يف احلالتني ولكن يف احلالة الثانية إبمكانه جيوز ال :يقول؟ ينالسيستاسيِّد لا ليقو  ماذا

 - حلالة الثانيةا احلالتني ولكن يف يف وز له ذلكال جي -تاين السيسسيِّد ال ولق، حىت لو سلمنا بجيب عليه
نتسرت على هؤالء  - تامعلى السرت ال حلال مع احملافظةًة بواقع ار باشمرجع انه إعالم املكمإب: يقول

ع بسبب الفتاوى الصادرة قوال زال جيري على أرض الوا ,عقوهذا هو الذي جرى على أرض الوا ,الفاسدين
التثويل  عو ر ا املشذه يف ؛عو ر شهذا املنفس  يفوهذا كلُه داخل  ,من املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية

 .فس القضيةن ,اريتحماالس

كلهم ال الشيعة  مراجع )  خبويطهم(  ؛راقيةعل ما نقول ابللهجة الكلهم كلهم مث  ةمراجع الشيع ,املؤمنني أمريُ 
 عالية عند أمري منزلةٌ  ولهُ  من أكثر املخلصني ألمري املؤمنني ,يفنَ صريون خيط يف ذيل عباءة عثمان ابن حُ يَ 

لون خيطًا يف شكّ ال يُ ، )بربطة املعلم (  :كما يقول املصريون  ,همن خبويطو عة اآلن املوجوداجع الشير ماملؤمنني 
الفضيحة و  ىل اليوم فضحهُ إ ،إىل اليوم ؤمنني فضحهُ ملأمري ا، عباءة من عباءات عثمان ابن ُحنيف ذيل



37 

 

ة  وليمإىل؟ رجل من أغنياء أهل البصرة دعاه يفنَ ما الذي فعله عثمان ابن حُ ، موجودة يف �ج البالغة
 !!دنيف ترتدَّ إىل اليوم فضيحة عثمان ابن حُ  ،اليوم ىلفضيحة إ فضحهُ 

ه من الكوفة وأرسلُه إىل بٍب كتانيف يف كتن حُ ؤمنني لعثمان ابملماذا قال أمري ا), �ج البالغة ( ا هو ذه
ة رَ صْ البَ  لِ هْ أَ  ةِ تيَ ن فِ ًال مِ جُ رَ  ين أنَّ غَ لَ د بَـ قَ يف فَـ نَ بن حُ ا � دُ عا بَ مَّ أَ : كان واليًا لألمري على البصرة   ؟البصرة

اُب طَ تَ سْ تُ  ,ايهَ لَ إِ  عتَ رَ سْ أَ فَ  بةٍ أدُ  مَ َىل ك إِ اعَ دَ  - دبةأهذه امللتعابري كيف يصف الحظوا ا - بةٍ دُ أ مَ َىل إِ  اكَ عَ دَ 
َأمَّا بَعُد  - لطعاما يت يوضع فيهاالَّ  ةمجٌع جلفنة وهي اآلنية الكبري  ؛جلفانا - انفَ يك اجلِ لَ إِ  لُ قَ نْـ تُـ ان وَ وَ لْ األَ  كَ لَ 

فََأْسَرعَت ِإلَيَها ُتْسَتَطاُب َلَك  َأْهِل الَبْصَرة َدَعاَك ِإَىل َمأُدبةٍ  � ابن ُحَنيف فـََقد بـََلَغين أنَّ رَُجًال ِمن ِفتَيةِ 
َقُل ِإلَيك اِجلَفان   - عائلهم فقريهم - وفُ م جمَْ هُ لُ ائِ وٍم عَ قَ  امِ عَ  طَ َىل إِ  يبُ ك جتُِ نَّ أَ  تُ نْ نَـ ا ظَ مَ وَ األَْلَوان َوتـُنـْ

 ءالدين ويف أجو ا ملرجعية ويف أجواء علماءا ءاواضح يف أجو  اليوم جتري بشكل عئالوقا هذهِ  - وعُ دْ م مَ هُ يـُّ نِ غَ وَ 
ُهم َمْدُعو َقوٍم َعائُِلُهم َجمُْفو نَـْنُت أَنَّك جتُِيُب ِإَىل َطَعامِ ا ظَ َومَ  -لوكالء ا ءا ويف أجو ربملنا خطباء  ُمثَّ  - َوَغِنيـُّ

ما قال الطعام املقضم يعين الطعام  - مضَ قْ مَ ـا الذَ هَ ن مِ  هُ مَ قضَ ا تَ  مَ َىل ر إِ ظُ انْ فَ  - ؟نينماذا يقول أمري املؤم
ومن  من جوفك هرمِ اِ  - ظهفِ الْ ه فَ مُ لْ يك عِ لَ ه عَ بَ ا اشتَـ مَ فَ  ُه ِمن َهَذا الـَمْقَضمفَاْنُظر ِإَىل َما َتقَضمَ  -سيئ ال

 ..كتاب طويل ال - هنْ ل مِّ نَ فَـ  هِ وهِ جُ وُ  يبِ طِ بِ  تَ نْ يقَ ا أَ مَ وَ  - فمك

ه ذهين رؤوس خراف مع كراع اخلراف هي ، ابجة يعابجة ةيل بلهجتنا العراقكما نقو   ,ابجة ما هي املأدبة؟
َفَأْسَرعَت ِإلَيَها ُتْسَتطَاُب َلَك  ( أسرع إليها يت وصفها األمري ومن أن عثمان ابن حنيفأدبة الَّ امل هذهِ  ،الباجة

َقُل ِإَليك اِجلَفان  راف وأرجل خراف ليست أكثر من ، وليمة على رؤوس خ), هي مأدبة ابجةاألَْلَوان َوتـُنـْ
 ريُ مأ هُ ني فضحنمؤ اس إىل أمري املنيف ذلك الرجل الصاحل ومن أقرب النَّ، عثمان ابن حُ فضيحة فضحهُ ، ذلك

ًا سأ�قشها من جهات كثريٍة جدَّ  ينيف هذه الفتوى لو كنت بصدد مناقشتها فقهيًا فإنَّ  قطنهذا امل، نيمنؤ امل
 .ات الفقهيةشاقولكن ليس املقام للمن، إلبطاهلا

 1439، أليس سنة 1400، اآلن إىل يومنا هذاو  عثمان فضح , فضحهُ فضحهُ  هذا هو موقف أمري املؤمنني
رمبا يف  ،م حكم أمري املؤمننيأ�َّ  ,التاسعة والثالثني ةنالس  يفينيع ,السنة وقعت يف هذهِ ا هي هذه احلادثة رمبَّ 

نيف ال وعثمان ابن حُ  ,نيفأمري املؤمنني فضح عثمان ابن حُ  ,سنة 1400نذ مُ  ينالتواريخ تقريبًا يع هذهِ 
 مجيع :كما قلت  ،الوجوه من هٍ ال ميكن أبي وج ,ة الفاسدينيعء الوكالء وكالء املرجس هبؤالميكن أن يقا

 يف منزلتِه من أمري املؤمنني صلواتُ  ,ينفات عثمان ابن حُ ون خيطا يف ذيل عباءة من عباءلشكِّ ملراجع ال يُ ا
 .القرون فضيحة عرب ،فضيحة ومع ذلك فضحهُ عليه  وسالمهُ  هللاِ 
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 ؟األخطاء الواضحة، أيُّ منطق هذااملرجع حىتَّ يف يريد مين يريد منا أن نتابع  يخ عبد املهدي الكربالئيالشَّ 
املرجع  ثُ يدا حوأمَّ  ,نرآالقُ  ضوه علىر عي نكرونه وتطالبون الناس أنتُ  تييث يروى عن أهل البد، حءاهذا هر 

القضية  وهذهِ ، استحماري ومنطٌق ضال قٌ طذا منطٌق فاسد ومنه! , أي منطٍق هذا؟القرآن ىلعال يعرض 
أ� ، ابخلصوص خلصوص وال إىل أي شخصٍ ي ابدلشيخ عبد املهاإىل  وجهةُ ث هبا ليست مُ حني أحتدّ 

ا , كل اخلطباء يتحّدثون هبذا اللسانييعالش عقة يف الواا األمر ظاهرة عامّ ذه ألنَّ  ,ث عن ظاهرةأحتدّ  ، إمنَّ
يخ عبد ث الشَّ يدقطع من حذا املالقضية ليست خاصة هب ،مثالعرضت الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي 

 هذا منطق الكثري ،ةيما منطق األساتذة يف احلوزة العلذ، هملنرب احلسيينا منطق خطباء اذه ,الكربالءي دامله
، هذا منطق الكثري من السياسيني وإن  منطق وكالء املراجع اذ، هعةق خطباء اجلمطا منذ، هتايئفضامن ال
 .الكالمذا  املراجع مبثل هون إىليتزلف همه ولكنَّ ب يعتقدون الكانوا 

 :يئيخ عبد املهدي الكربالللشَّ  أيضاً  رضوا لنا املقطع الثاينعا ءً ارج •

يتمثل يف صدق  اإمنَّ  مالي عليه السد: ُمثَّ صدق االنتماء والوالء لإلمام املهالشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[
ماء العاملني لالصاحلني والعوالوالء للفقهاء  اإلنتماء ، صدقابوّ ه نُـ ، اإلمام عندابهوّ ءه ونُـ االنتماء والوالء خللفا

نهج مب اءتدعمومية االه ل يفتمثّ ي اإمنَّ  يدماء لإلمام املهصدق االنت ،الدنيا والراغبني يف اآلخرة يف نيدالزاه
دق االنتماء لإلمام املهدي ، صيف مجيع جماالت حياتناذلك  يض يفعدم التبعو  هؤالء الفقهاء الصاحلني

ية إن عاماجت تربوية ائدية سياسيةقية عهفقاحلياة, ت الورأي يف مجيع جما لديه موقف يكون امفقيه حينال
تدينا اقو  اهعنبتإن ا ,يه الصاحل والعامل العادل الزاهد يف الدنيا والراغب يف اآلخرةمجيع ما يصدر من الفقتبعنا 

ال  ,ف ال يعجبناهذا الرأي هذا املوق ,مجيع جماالت احلياة ومل نبعض ونقول هذا الرأي يعجبنا يف مبنهجه
املهدي عليه  ماتم لإلما ليس والءٌ  ، وهذاصادق ءٌ هذا ليس وال ,ال يتناسب مع رأينا ,زاجناميتناسب مع 

 ء، يقول هؤالالء نوابؤ ه أنَّ  م املهدي عليه السالمأمر اإلما امسينية حينصدق الوالء للمدرسة احلُ  ،السالم
 ال ,كلُّ ما يصدر منه  ,والعامل العادلمواقف الفقيه الصاحل  تدي جبميع، علي أن اهة عليكمجَّ ايب هم حُ وّ نُـ 

صدق االنتماء  ,صحيحبهذا التبعيض ليس  ,أرى رأً� آخر يننَّ ، إعجبين املوقف هذا ال يعجبينيُ  اذأقول ه
سة ر د، صدق الوالء للمصدق االنتماء ،ظ كيف نتسلسل اآلن إىل يومنا هذالإلمام املهدي عليه السالم الح

 .] ..يكون انتمائي صحيحاً  ياة حىتت احلالجلميع ما يصدر يف مجيع جما�  مهتدأن أكون متبعاً  ةاحلسيني

الز�رة  ،% مع منطق الز�رة اجلامعة الكبرية100هذا املنطق يتعارض ، الكامل القطعيُ  رُ اا هو االستحمذه
م كُ ِري غَ  عَ  مَ م َال كُ عَ م مَ كُ عَ مَ فَ  : (؟معة الكبريةماذا نقرأ يف الز�رة اجلا ،معة الكبرية القول البليغ الكاملاجلا
ِت بْ ن اجلِ مِ م وَ كُ ائِ دَ عْ ن أَ مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ   هللاِ َىل إِ  ئتُ رِ بَ م وَ كُ لَ وَّ أَ  هِ  بِ يتُ لَّ وَ ا تَـ م مبَِ كُ رَ آخِ  يتُ لَّ وَ تَـ م وَ كُ بِ  نتُ آمَ 
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َياِطني وتاغُ الطَّ وَ  م كُ ثِ رْ ني ِإل بِ اصِ الغَ م وَ كُ تِ يَ َال ن وَ ني مِ قِ رِ امَ ـالم وَ كُ قِّ حلَِ  ينَ دِ حِ ام اجلَ كُ لَ  نيَ مِ الِ الظَّ  مُ هبِِ ز حَ وَ  والشَّ
 لِّ كُ م وَ كُ ونَ دُ  ةٍ يجَ لِ وَ  لِّ ن كُ مِ وَ  -النواصب  هذه املصاديق مصاديق يف - مكُ نْ عَ  نيَ فِ رِ حَ نْ مُ ـالم يكُ فِ  نيَ اكِّ الشَّ 

, وقد تكون يعيلوسط الشا يف تكون دقصاديق هذه امل ,) ارلنَّا َىل إِ  ونَ عُ دْ يَ  نَ يذِ ة الَّ مَّ ئِ ن األَ مِ م وَ اكُ وَ اٍع سِ طَ مُ 
 .خارج الوسط الشيعي

أ�  - ُدوَنُكم َوِمن ُكلِّ َولِيَجةٍ  :أقف عند هذه اجلملة ينتفاصيلها لكنَّ  لِّ � ال أريد أن أشرح الز�رة هنا بكُ أ
ربالئي كهدي اليخ عبد املبِه الشَّ  ثُ ملنطق الذي يتحدَّ اذا ه - ِمن ُكلِّ َولِيَجٍة ُدوَنُكم -يت علن براءأهنا أُ 

راد أن ى الشيعي إذا أل، هذا املنطق هو منطق صناعِة الوالئج وجيب عيتحّدثون هكذا به اجلميع وليس خاصاً 
 .ُدوَنكم َوِمن ُكلِّ َولِيَجةٍ  -كفر ابلوالئج ي أن يعياً ش يكون

 من كل جمموعةٍ  ين) يع دونكم طانةٍ بِ  لِّ ن كُ مِ  ( املعىن اذولكن هنا ال أتيت هب ,عين البطانةالوليجة يف اللغة ت
 .خاصة يل هبا عالقة خاصة

به  أئتمّ  أ� إماماً  اآلخرون أو أنصبهُ  شخٍص ينصب نفسُه أو ينصبهُ  لِّ من كُ  ,) مكُ نَ وْ دُ  ةٍ يجَ لِ وَ  لِّ ن كُ مِ ( 
 جلَ من وَ  ،هذا االستعمال وليجة ءاج ، ولذلكاإلمام املعصوم ه حملَّ حلُّ ين أُ عنوان ولكنَّ  �ئب اإلمام أبيِّ بعنوان 

َهاَر ِيف اللَّْيلِ  ﴿، جُ لِ يَ  َهاِر َويُوِلُج النـَّ  ؟ هار يف الليل كيفهار ويوجل النَّ الليل يف النَّ  وجلُ يُ  ،﴾ يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـَّ

فكأنَّ الليل يدخل شيئاً فشيئاً كي �خذ مكان النهار أو ابلعكس �يت النهار شيئاً فشيئاً فيأخذ  ,تعبري تقرييب
 لهار حمل الليفحل النّ  ,يل فال يوجد �ارلجد ليل وإذا حل ال النهار فال يو إذا حلّ  وحينئذٍ  ,مكان الليل
 اذة هجَّ نوجله يف نفس مكان اإلمام احلُ  يت بشخصٍ � أن ،الليل حمل النهار وانتفى النهار وحلّ  ,وانتفى الليل

مصطلحات  هذهِ  ,ن الوالئجة عمَّ ئِ �ى األَ  دطق األعوج وقنهذا هو امل ,) ُدوَنكم َوِمن ُكلِّ َولِيَجةٍ  (معىن 
 �ت أهل البيت إالَّ واور  تيلبث أهل ايدال عالقة هلم حب مأل�َّ  ثقافة أهل البيت الَّيت قد ال يعرفها حىتَّ املراجع

 .يض والنفاس واملسائل الفتوائيةا ارتبط ابحلم

زاحة لإلمام عملية إ، لوبنافنوجله يف قُ  ,اينس ,أن �يت بشخٍص شيعي كان),  ُدوَنكم َوِمن ُكلِّ َولِيَجةٍ  (
أ� اقرأ من  ,واقرؤوه عاودوا وأنتم دلكم املقطع من جدي أقرأأ�  ,سياقلالحظوا ا ،به يتاملعصوم وبعد ذلك �

َولَّيُت آِخرَُكم ِمبَا (  :), من الز�رة اجلامعة الكبريةمفاتيح اجلنان (  َفَمَعُكم َمَعُكم َال َمَع َغريُِكم آَمنُت ِبُكم َوتـَ
ِإَىل ِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمن  َوَبرئتُ  -هذه الرباءة من النواصب عناوين النواصب  - تـََولَّيُت ِبه َأوََّلُكم َوَبرِئتُ 

َياِطني َوح ِمن اجلِْبتِ َأْعَداِئُكم وَ  ن مِ  الظَّاِلِمَني َلُكم اجلَاِحِديَن ِحلَقُِّكم َوالـَماِرِقنيَ  زهِبِمُ َوالطَّاُغوت والشَّ
هذه العناوين كلها عناوين تنطبُق على  - الـُمْنَحِرِفَني َعْنُكمم الشَّاكَِّني ِفيكُ م َاليَِتُكم َوالَغاِصِبني ِإلْرِثكُ و 
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الذي  فإنَّ  ,) َولِيَجٍة ُدوَنُكم وَُكلِّ ُمطَاٍع ِسَواُكم َوِمن األَئِمَّة الَِّذيَن يَْدُعوَن ِإَىل النَّار َوِمن ُكلِّ  -النواصب 
 .ه يدعو إىل النارولكنَّ  ماماً وليجة قد صار إ يكون

ه الكربالئي فإنَّ يخ مهدي إليه الشَّ  ل لتقريب معىن الوليجة هو ما دعاأفضل مثا ,)َوِمن ُكلِّ َولِيَجٍة ُدوَنُكم ( 
عليكم أن تبحثوا  :يعةلشه يقول لسفائل الفقهية والعقائدية مع أن املرجع هو نملسا اع املرجع يفبتدعا اىل ا

الشيعي  ملرجع؟! ابعُ ف يتَّ يكبنفسه ف يدةإىل العق صلي ف أساسا أنكلَّ لشيعي مُ ا ،نفسكمأب عن العقيدة
 نيذا يدخل يف دائرة املستضعفني الذه، نصف شيعيا ذيعي ههذا ما هو بش العقيدة د املرجع يفقلِّ الذي يُ 

ستضعفني الذي هذا من املالشيعة ليس من  اذ، همأبنفسهم وال يدركون الباطل أبنفسه احلق ال يدركون
، شيعيليس بالشيعة املستضعف من  ,الشيعي كمحُ  لم ليس بشيعي حكمهُ ، ليس مبسلم حكم املسحكمهُ 

 ,د أن يقلد املرجع يف العقيدةلقي درك عقيدته بنفسه فيضطر أني يستطيع أن الألنَّ املستضعف هو الذي 
 هرف أحكام دينعي أن عيشيى الل عما جيبُ ، مثلبنفسهِ  رهاتاخي أنو  درك عقيدتهي عليه أن يعي جيبُ شلا إالَّ و 

هذا فجاء  , هلذاغنيتفرّ ل والناس ليسوا مُ ئملساا ىل ختصص لكثرة تفريعإ حتتاجُ  بنفسه ولكن ألنَّ القضية هذهِ 
 أنجيب على الشيعي  , ال تقليد فيهايدة العقيدةُ ا يف العقمَّ ، أة جاءو� مبسألة التقليدمَّ بل األئِ من قِ  لّ احل
ط ، ابلضبستضعف هذا ما هو بشيعيهذا مُ  العقيدة يف هيالفق دقلِّ الذي يُ و  ,بنفسه عن عقيدتهِ  بحثي
 ,وىتافيف ال ,فقهيف ال هيالفق وادليُق نعة أشيفرييد من ال ,الكربالئيي داملهعبد  يقولهُ  يكس املنطق الذع
فهل املرجع  ؟!هذا هراءٍ  أيُّ  ،األمور السياسيةويف  ,ويف األمور الرتبوية ,ةيعماتر االجو األم ويف ,يف العقيدةو 

العامل  التواصل مع تلكونميال  يقة جداً وماهتم حمدودة يف دائرة ضمراجعنا معل ؟! ما شاء هللاشيء لَّ يعلم كُ 
 .العاملجيري يف  ال يعلمون ماذا ,يجاخلار 

منكم مل يسمع عن  ا الكثريرمبَّ اً، ري كث  ةُ مَّ ئِ يت �ى عنها األَ الَّ  ناعة الوالئجص هذهِ  ,)َوِمن ُكلِّ َولِيَجٍة ُدوَنُكم ( 
 هناك �يٌ  ،اهتممن ز�ر  رةوهذه ز� ,ماهتيف ز�ر و يت بليث أهل ادد يف حدَّ ا املصطلح تر ذ، هملصطلحا اذه

 لم، واستعزل هذا الشخص منزل اإلمامنونُ  ، اختاذ الوالئج هو هذا أن �يت بشخصٍ الوالئج ذشديد عن اختا
مام  حمل اإليف رجعهذا املمبرجٍع فنجعل  يت النهار فنأحملّ  ل فيحلُّ يل اليتما �يجة مثل  الولبريتعهذا الة مَّ األئِ 

 .يخ عبد املهدي الكربالئيث به الشَّ دَّ نطق الذي يتحابلضبط امل

، أ� ال مجاملةوهذا الكالم ال أقوله لل ,يتكلم بسوء نيَّة أبداً  املهدي الكربالئيعبد يخ شَّ لا أنَّ  لو أق أ� ال
, وال أريد كم أيضاً أريد أن أغشال  ينمل ولكنَّ ال أجا أ� ,حىت أجامل اً أساس أجامل أحداً وأ� ال أوفُر أحداً 

نرتنت ئي، قد يوظف البعض كالمي هذا يف اإلالبيخ عبد املهدي الكر شَّ ال ثدّ ، فحينما يتحركمأن استحم
، فالشَّيخ عبد ائق احلقبّني البد أن أُ لكن  ،ملهدي الكربالئي وال أعبأ بذلكا يخ عبدمع الشَّ  مشكلة ألنَُّه عنده
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 يتال هذه الثقافةو  ,هو دينه اذه ,هذا هو فهمهُ  ,املهدي الكربالئي يقول هذا فيما بينه وبني نفسه بصدق
 .مرفوضة الثقافة ثقافة لكن هذهِ  ,مها لآلخرينعلِّ ويُ  مهاتعلّ 

وإن كان حىت هؤالء مل ، اب اإلمام اخلاصونوّ اء األربعة أولئك نُـ ر اخلاص نواب اإلمام اخلاصون السف النائب
حىت  ،اتهوتوقيع هنه يف دائرة تبليغ رسائلون عولكنهم ينوب ,اب لإلماموّ م نُـ �َّ صطلح عليهم يف الروا�ت من أيُ 

قرتحونه من عند ي ا ماأمَّ  ،� به عن اإلمام املعصومو ما جاء  يف دائرةال نطيعهم إالَّ  حىت هؤالء حننُ  ,هؤالء
قال لنا هؤالء تطيعو�م على  و  ةجَّ من اإلمام احلُ إالَّ إذا صدر أمٌر  ,أن نطيعهم يف ذلك أنفسهم فال جيب علينا

فقهاء عصر  لتوقيع يشملهم أوًال قبهذا الألن  ,شخصي فيما جاء عين وفيما صدر منهم بشكلٍ كل حال 
رواية ذه الول هلملصداق األا ,) ناثِ يدِ احَ اة أَ وَ  رِ َىل وا إِ عُ جِ ارْ ة فَ عَ قِ اث الوَ ادِ وَ احلَ  اأمَّ وَ  ( :هذا التوقيع، الغيبة الكربى

توقيع ذا الاحلقيقي هل ، املصداق األولةجَّ مام احلُ حديث اإل ، هؤالء هم رواةاخلاصون السفراء األربعة ؟من هم
ه بعة فأجاقق ابن يعقوب سأل عن احلوادث الواسفراء األربعة إسحاائل يف زمان الالس ،سفراء األربعةهم ال

 ,) مة هللا َعَليهِ جَّ  حُ أ�َ وَ  ميكُ لَ  عَ ِيت جَّ م حُ َوأمَّا احلََواِدث الَواِقَعة فَاْرِجُعوا ِإَىل ِرَواة َأَحاِديِثنا فَإ�َُّ  ( :إلماما
نُطيعهم خارج حديث  علينا أن جيبُ  ال هؤالء ومع ذلك ،التوقيع اذمل هلالكا يحلقيقول ااق األدصهذا امل

، عنه ما ينقلون عنه، آراءهم الشخصية نناقش فيها نيروو  جعنا إليهم يف حدود مااإلمام أر  ألنَّ  ,أهل البيت
 وكبرية إن  صغريةٍ  لِّ م يف كُ نعود إليه إذا أمر� اإلمام أن إالَّ ، ون، هذه قضية أخرىقد ال تك ليمةً س كونُ ت قد

ه أنَّ (  :حنظلة ابن رماية ع� يف رو أ، مثل ما قر  شخصيتهم بشكلٍ ومن جهلونه عنه قنكان من جهة ما ي
وردوا  حبكمنا حكامنا فإذا حكمينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أ

ال )  هللا على رادٌ  هيالفق الراد على(  :ةاي هذ الرو وإالَّ ),  هللا ة راٌد علىمَّ د على األئِ ار وال عليه فقد ردوا علينا
ة يف أّي  ملراجع أنا مجيع وإبمكانكم أن تتحدوا ,هلا يف حديث أهل البيتوجود  �توكم بنٍص عن األئِمَّ

ت اهذا من مجلة افرتاء ؟ةايرو هذه اليف أي مصدر  انكهللا تعاىل يف أي م راٌد على مصدر الراُد على الفقيه
 .دمَّ ية على آل حمَُ يعية الرمسشية النومؤسستنا الدي علماء�

إذا كان  ،هي على الفقليس رداً  تيوالرد على حكم أهل الب ث إذا حكم حبكمنامر ابن حنظلة تتحدَّ ة عُ ايرو 
هذا  يف خصوصاً  ,فيه ةُك اخلرب لال مي قد ,يف موضوٍع اجتماعي ,سياسيث من عندِه يف أمٍر تحدَّ الفقيه ي

القرون ن يف و شوال زال املراجع يعيت التخصصات حلياة وتشعبّ ا تعقدتات و ذي كثرت فيه املعلومزمان الال
 .الرمسية يةالشيعية الدين ةس، هذا هو واقع املؤسالوسطى

 يديروا الندواتويستطيعون أن يقفوا أمام املايكروفون و  مهم يتواصلون مع اإلعاللُّ كُ ء العامل اآلن  ازعم
الدور ذا وم هبقي اآلن هل يستطيع مرجع واحد من مراجعنا الكبار ،واإلعالمية ات واملؤمترات الصحفيةواجللس
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منهم فعل  واحد ي، وهللا ال يستطيع أنلآلخرين حبيث يعجب اآلخري عجباً يقوم حبيث يكون مُ ، وينجح
 .وموا بشيء يسري من هذاتريدون أن تكذبوين فليق، وإذا كذل

قاص تكتب علمائنا من االن  يف ا هناكأمَّ  ,تيالب علمائنا ما داموا حيرتمون أهل حنن حنرتمُ  ,واقع احلياة اختلف
الكربى إ�ا خرجت عن حدود  رجع عن الصديقةهذا امل لو قا يم حينين، يعت ومن إساءة األدبيهل البأل
  صدقوبعد ذلك نقول إنَّ  ؟ذاك وذاك هل �خذ أبقواهلمو  كاذو  !!ا فاشلةي يصفها أب�َّ ذاك الذو ب!! داأل

 !  , أيُّ هراٍء هذا ؟طريقةذه ال هبق إالَّ ال يتحقَّ  ةجَّ ام احلُ مإلماء إىل ااالنت

 هذه سنه بنفهبو اشوي ارعونهضي  الذينالكربالئي وكلُّ  يديخ عبد املهث به الشَّ دّ هذا املنطق الذي يتح
ابلوالئج وأن نتربأ من كفر نمر� أن قد أو  ,الئجهذا منطق صناعة الو  قطنهذا امل ,قةريطهذه الوبنفس  ةلدياجل

 .الوالئجوبينت لكم معىن  ,الوالئج

 اجملتمع يفستحمار اال ع الذي أ� بصدده ولكن عن ظاهرةو ن املوضثوا عن هذ املوضوع ليس ععديدون حتدّ 
علي ( وضوع هذا املثوا يف حتدّ  نيمن الذ ,يعيمع الشتأو يف اجمل سلمتمع امليف اجمل البشري بشكل عام أو

اضرات ألقاها يف حسينية ارشاد يف نده جمموعة من احملكان ع  ،يراين الشيعي املعروفر اإلاملفكّ ), شريعيت 
اها يف جمموعة من اخلطاابت ألق ، فكان عندهُ نتصار الثورة اإلسالمية يف إيرانقطعًا هو تويف قبل ا ،طهران

بعت اع وقد طُ تمجاال ابعتبار هو من علماء، , تتناول موضوع االستحمارملوضوعهذا ااد تتناول حسينية ارش
  .) ستحماراالو  لنباهة( ا :لعربية عنوانها مجت إىلاضرات يف كتاب وتُر هذه احمل

 :كتابهذا الضوا لنا صورة ر عاًء اجر  •

 
ت وخطااب راتهة واالستحمار جمموعة حماضاب، هو هذا نفسُه الناهة واالستحماربالن هذا الكتاب ينب يدي

 .ارشاد يةيف حسين يتشريع القاها علي
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 خمتلف مؤلفاته وبشكل خاص يف  اقي يفالعر  جتماععالِـم اال) لوردي ا علي( ابت ورمبا أيضًا جند يف كتا
النظر عن  بغضِّ  ,يةالقض وساق أمثلة عن هذهِ ث عن هذا املوضوع حتدَّ  ,) وعاظ السالطني(  :بهاكت

استعمل  ينا قلت لكم قبل قليل إنَّ مل، مثعدم استعمال املصطلح، املصطلح ليس مهماً و استعمال املصطلح أ
وآخر يستعمل )  االستحمار( وآخرون يستعملون مصطلح  ,) التثويل املغناطيسي(  :حا املصطلدائمًا هذ
 ., ابلنتيجة احلقيقة واحدة املضمون هو واحدوأمثال ذلك),  التسطيح أو التجهيل( مصطلح 

مثلما قلت يف  ,ابلدراسة بشكل عام يةهذه القض لو نااالجتماع من ت الغربية هناك من علماء الثقافة حىت يف
 .لبشري ويف احلياة البشريةا عاقو ر ظاهرة موجودة على طول اخلط يف الا االستحممن أنَّ  :جم�ل الرب أوّ 

ضوا لنا ر عرجاًء ا ,يعيالشِّ  االستحمار يف اجلوِّ  ذجث وإمنا أعرض عليكم منوذجاً من منايدأطيل عليكم احللن 
مرشدًا ه كان نَّ عليه من أ هللاِ  حمسن احلكيم رمحةُ سيِّد ه الار احلكيم عن جدّ عمّ سيِّد م فيه الالفيديو الذي يتكلَّ 

 .يي العراقالعراق للحزب اإلسالم يف لمنيسخوان املعاماً لإل

 :اعرضوا لنا هذا الفيديو •

لكن عند أتسيسه كان  ,: كذلك احلزب اإلسالمي العراقي وهو حزٌب ُسّين املذهبعمَّار احلكيمسيِّد ال[ 
ين آنذاك يف دائرة مساحة ومساحة لى هذا الغطاء من العلماء املتوفر حيتاج إىل غطاء شرعي ومل حيصل ع

ياسي للحزب  وأخذ التربيك من اإلمام احلكيم والغطاء الشَّرعيعالقاته فجاء إىل اإلمام احلكيم  للعمل السِّ
م اإلسالمي ، وتعرفون احلزب اإلسالمي يف تلك املرحلة حينما ذهب لُيسّجل نفسُه حزابً يف الدَّولة العراقيَّة قدَّ

 .ي يف الواثئق الرمسيَّة للتأسيساإلمام احلكيم كمرشداً عامَّاً للحزب اإلسالم

ُقطب وهو من علماء سيِّد ال ,من إعدام الشَّيخ ُقطب سالة الَّيت أرسلها إىل مجال عبد النَّاصر ُحيذِّرهُ الرِّ 
ُقطب سوى أنَُّه سيِّد ومل تكن لُه مصلحة خاصَّة مباشرة مع ال ,اإلسالم واملؤلِّفني املعروفني إىل غري ذلك

 .ة وعربيَّة ]إلعدام يف دولة مسلمانتصر لعاٍمل إسالميٍّ يتعرَّض إىل ا

سبة يل ال ابلنِّ ة، ياجملموعة االرهابية الناصب !!سلمنيرشدًا عامًا لالخوان املم يكون لىعألاملرجع الشيعي ا
 هذهِ ملنهجهم من و  دمَّ حمَُ  التاريخ ال يف السابق وال يف الالحق أكثر نصبًا وعداًء آللِ  أعرف جمموعة يف

يكشف ),  السرطان القطيب اخلبيث( بر�مج  وأعتقد أنَّ  ,ومتابعة وعن ختصصٍ  عن علمٍ  اذوأقول ه ,موعةاجمل
وال  جمموعة يف التاريخ ال سابقاً  فال أعر  ,ث بشكٍل جزايفأحتدَّ  ال ين، فإنَّ ى اطالعي على هؤالءعن مد
ام املفروض �ئب اإلم ..!! عةاجملمو  عليه من هذهِ  وسالمهُ  هللاِ  تُ او لة صجَّ احلُ  ملإلما  وعداءً نصباً   أكثرالحقاً 
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ا ضحك على ذ، أليس هلمنيسخوان املاإلمام يكون مرشدًا عامًا لال ، �ئبُ املراجع هكذا كما يقولون هم
 .من استحمار العلماء للشيعةهذا مصداق واضح  !أنتم ماذا تقولون ؟ ةعيعقولنا على عقول الش

 :هذا املنطق اعرضوا لنا مع أال تتعانق )33(ضوا لنا الوثيقة رقم ر عرجاًء ا

احد قال يل : أنت على شنو مستعجل؟ على شنو : ماريد أجيب األمساء ، و  السيِّد كمال احليدري[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -ل إطمئن تركبهم : توصاباب ما توصل النوبة إيلَّ ، قال افمستعجل؟ قلت له : آخ

: ال ، هاي قبل مخس سنوات، قال يلعالمن األواحد مِ ، ، وهللا نص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ -
ـيد به گـي ميـچ، اين مردم أالغن آقا ميشيند ميشيين ؟ تركب ، يعين أالغه أقا تستعجل ، وشدا أقول لك

، نص عبارته، ّكن على ثقة وكلكم تعرفون، ألنَّه ماريد ابابش به عريب ديخابابش, أالغ كه حركت بكنه؟ 
 .ديخ لقال: تركب مثل ما ركب فالن وقا هاه, فتأجيب األمساء، عر 

  .عنده علم إمجايل :أحد الطلبة

ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع  ,ال مو علم إمجايل هذا واقع ، واقع الشيعة: السيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

صار هذا  ،دمَّ ل حمَُ آل�صبية معادية  جلماعةٍ  حمسن احلكيم يصبح مرشدًا عاماً سيِّد لا املرجع الشيعي األعلى
 ، هذهِ ال أدري ؟اسأيضا يريد أن يستحمر النَّ  ستحمرٌ مُ  ذلك كرامًة فهل حفيدهُ  األمر اآلن حفيدُه يعدُّ 
 كيف إالَّ و  ،ان يف عنوان االستحمار للشيعةو عنهذا ال، أساسًا القضية هي داخلة يف حقائق وأرقام أمامكم

 من إالَّ  !؟قرأ هذهكيف تُ    كيف تفهم؟!هذهِ  ؟!لمنيسمرشدًا عامًا لالخوان امل يعي األعلى يكوناملرجع الش
أنتم لكم  ,أنتم كيف تفهمو�ا أنتم أحرار نسبة يللابل لغة االستحمار ليس هلا أي وجه آخر على األقل خال

ستحمرون ال زلتم تُ ، ستحمرواألبناء واألحفاد وال زلنا نُ  ستحمر من األجدادِ ، فنحن نُ وأ� يل قراءيتقراءتكم 
 .!!، ال زلتم .ها الدخييونأيُّ 

سيِّد جواد اخلوئي حفيد السيِّد مرجٍع آخر ال ث فيه حفيدُ حدَّ رضوا لنا الفيديو الذي يتعرجاًء ا •
 :ضوا لنا هذا الفيديور عأبو القاسم اخلوئي ا

صدر أو  ,نفسناأالسنة اخوتنا بل  :يف العراق قال طائفة الشيعيةلاليس املرجع األعلى ل: السيِّد جواد اخلوئي[ 
لد عدو أسالمية اإلنسانية يف التعامل مع طوعني وأوضح هلم القيم اإلك الوثيقة اإلنسانية اهلامة للمتتل

وهل ), عدائكم أكيف تتعاملون مع (  ن نقطة يعشر صفحات عشر  كيد الحظتوأوهو داعش  ,للبشرية
وال أريد أخوض هبذا التفصيل  ،يقول أن داعش ليس بنواصبشرف جف األيف النّ  ماً قيّ  �ً أن هناك ر أتعلمون 
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ان دواعش ليسوا  :ف يقولونوهناك رأي حمرتم يف النج ،حكام خاصة شديدة جداً أ هلم ن النواصبأل
لالمام الراحل السيد  أنَّ  :ئاً ضيف شيأقد  بل , ا مو نواصبمَّ أ ,ينمفسد ,ضالني ,وال مقاتلنيذ ,بنواصب
ليس  أاب بكرو  عمر الشيخني نَّ إ: يقول) فقه الشيعة ( قهم يف كتابه ح هذا خرونقشه اآلوقد ينا �ً أاخلوئي ر 
 .] بنواصب

سيِّد اء ما هم بنواصب وقطعًا الر هة الزَّ لَ تَـ إذا كان قَـ  !!قأ� وهللا ال أدري كيف سأعلِّ  !؟ماذا تقولون أنتم 
فليس كل الذين حضروا لقتل احلسني   ث حىت عن الذين حضروا يف كربالءيف نفس الكتاب يتحدَّ اخلوئي 

ر لقتل احلسني وحىت شارك يف ن حضب ولكن هناك ِممَّ اصمنهم كما قال من النو  كثريٌ   كانوا من النواصب ،
وهناك من  ,تل احلسني بشكل مباشرهناك من ق، فالذين حضروا يف كربالء  ليس من النواصب ولكنَّهُ قتلهِ 

من  وإذا كان !!واصبن راء ما همه، فإذا كان قتلة الزّ شاركوا يف قتلهاجلميع  ، مباشراحلسني بشكل غري لتق
وإذا   !!بهم نواص اذا كان الذين أحرقوا بيت فاطمة موإ !!األوصياء ما هم نواصبسيِّد من  ةغصبوا اخلالف

والدواعش ليسوا من  ليسوا من النواصب!! مجوعقتال احلسني وقتله أيضًا فيهم لا و حضر  نيكان الذ
 !؟النواصب  فمن !! شكرية ام الطرشي ليس من النواصب!!واصبنليس من ال ام اللنب �يةو  !!نواصبال

هذا استحمار ، األحفاد ُمثَّ  األبناء األجداد ُمثَّ  استحمار ؟! أليس هذا استحمار وخاالتكم!مل يبقى إال خاليت
، ار مربع مكعبار واستحمتحما اسذمن وجهة نظري هألقل ا على !؟و ليس ابستحمار ماذا تقولون أنتمأ
 !حمار أو ال ؟ا استذهنتم تقولون أ

 :عرض لكم تعليقني على هذا الفيديوبقي عندي أن أ

ة اثنية مع والتعليق الثاين يل بعد أن تشاهدوا الفيديو مرَّ ، ثل الكوييت سعد الفرجمأتركه للمالتعليق األول 
 .ليق املمثل الكوييت سعد الفرج أ� أعلق بعد ذلكعت

 :لنا الفيديو مع تعليق سعد الفرج اعرضوا رجاءً  

 ,نفسناأالسنة اخوتنا بل  :يف العراق قال طائفة الشيعيةلاليس املرجع األعلى ل:  السيِّد جواد اخلوئي[ 
لد عدو أسالمية اإلنسانية يف التعامل مع طوعني وأوضح هلم القيم اإلك الوثيقة اإلنسانية اهلامة للمتصدر تلأو 

وهل ) عدائكم أكيف تتعاملون مع (  ن نقطة يعشر صفحات عشر  كيد الحظتوأ ,وهو داعشللبشرية 
وال أريد أخوض هبذا  ،أن داعش ليس بنواصب :شرف يقولجف األيف النّ  ماً قيّ  �ً أن هناك ر أتعلمون 

ان دواعش  :ف يقولونوهناك رأي حمرتم يف النج ،حكام خاصة شديدة جداً أ هلم النواصب نَّ التفصيل أل
لالمام الراحل السيد  أنَّ  ئاً ضيف شيأقد  بل ,ما مو نواصبأين وال مقاتلني ضالني مفسدذ ,ليسوا بنواصب
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 أاب بكرو  عمر الشيخني نَّ إ: يقول) , فقه الشيعة ( قهم يف كتابه ح هذا خرونوقد يناقشه اآل �ً أاخلوئي ر 
 .] ليس بنواصب

 ية قوية !! : ودي ودي أصدقك بس قو  تعليق سعد الفرج

 جد براءة هي كلها جذب أ� أيضاً و ت ل بريء والسؤاو  ,أ� تعليقي عندي سؤال اتموه أمَّ تعليق سعد الفرج رأي
 هي أين ,لعصرا ذا ال توجد براءة يف هأصالً  ،ال يف السؤال وال يف حديثيال توجد براءة و جذب أريد أن أ

ا؟ ال أحتدَّ الرباءة  .اءة النفسيةأحتدث عن الرب  ث عن الرباءة العقائدية وإمنَّ

 ,بدو نواصبيعند�  ماو  ,واعش ما هم نواصبوالد ,هراء ما هم نواصب: إذا كان قتلة الزّ سؤايل الربيء هو
أ� متحري  ,على والديه ن األعزاء إذا فيهم واحد يستطيع أن جييبين فرمحةاهديشأريد من امل� متحري فقط و أ

 . مل يبقى أحد من النواصبالقضية ألنهُ   يف هذهِ فعالً متحّري ؟ عبدو ؟ �نسي عجرم لو فيفيمن هو الناصيب

ر كثريًا الوثيقة ين أختم بنفس املقطع الذي تكرَّ لكنَّ و  إلطالةا وأتعبتكم أعتذر عنطالت احللقة  •
 :) اعرضو لنا هذه الوثيقة رجاءً 33(الدخيية رقم 

مستعجل؟ على شنو  : أنت على شنو: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل السيِّد كمال احليدري[ 
 -يعين بشـ ها الشيعة ها  -تركبهم  : توصل إطمئنَّ اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال افمستعجل؟ قلت له: آخ
ل، ، هاي قبل مخس سنوات، قال يل: ال تستعجواحد ِمن اإلعالم، ، وهللا نّص عبارتهتركبهم وتقول هلم ديخ
ـيد به أالغ كه حركت گـي ميـچ، اين مردم أالغن آقا ميشيند ميشيين ، يعين أالغه أقاوشدا أقول لك؟ تركب

ألنَّ ماريد أجيب األمساء،  ه، نص عبارته، كن على ثقة وكلكم تعرفونابابشديخ به عريب ابابش, بكنه؟ 
  .ديخ ، قال: تركب مثل ما ركب فالن وقالفت هاهعر 

  .ه علم إمجايلعند :أحد الطلبة

ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع  ,، واقع الشيعةال مو علم إمجايل هذا واقع: السيد كمال احليدري
 .الشيعة ]

فعًال  يدخيجيد يف نفسه أنه  لكن إىل كل منو  ,جلميعا عن ثدَّ ٌي أ� ال أحتدخيه أنَّ  من جيد يف نفسهِ  لِّ  كُ إىل
 ..هذا الدعاء املبارك  أهدي لهُ 

 اعرضوا لنا هذا الدعاء املبارك : •
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 ،عايز فراولة �خذ فراولة، عايز منجا �خذ منجا ,عاوزهو  له زي ما ديااللهم خلي الزعيم و :  عادل امام[
ربنا خيلوهلنا �رب  ,بالشذا بريكب ب ،هو حمتاج فلوس اللهم صلي على النيب، عايز فلوس �خذ فلوس

عايز كباب لوحده �خذ ، وأكلو كباب وكفته طول عمره ، اللهم كرت فيتامينات الرئيس ,اميناتويكرتلو فيت
اللهم  ,له طحينهي دا اللهم ,ه سلطات على اد نيتهل دياو ,  فته لوحدها �خذ عايز مشكل ومالوعايز ك

اللهم طرشيه اللهم فلفله وخريله وجزرله وديله كل  ,ديله طرشياو  ,هو اللهم اكثر من اباب غنوج ,اطحن الزعيم
ديله بطيخ او  ,اللهم جرجر الزعيم القائد ,يباللهم جرجره حبق جاه النَّ  ,ديله جرجرياو  ,مشتهايته �رب العاملني

يني احنا للحاجات دي اضيتفتف فلسه الريس حيئعد ، لهم ادي الزعيم بطيخ ومن غري بزرخه الاللهم بطّ , 
 ،اللهم قلل من امساكه واكثر من اسهاله ,وابعد عنه االمراض املتوطنه ,لوووووو يلهط على طو الزعيم , 

واه جوخيرب بيت ايل بيحبه وهو  ,بيكرههواه جي بيحبه وهو لوخيرب بيت ال ,ي بيكرههلوخيرب بيت ال
اللهم خلي لنا مجيع  ,خيله لنا وخيلي مجيع الزعماء ,الزعيم والقائد والثورة ,رههف قمبيه بيكاقبيحبه واحد و 

شعوب  ت الاللهم موّ  ،خرب بيتنا احنا � شيخااللهم ، ديهم الصحة والعافيه كل الزعماءاساء و و ؤ الزعماء والر 
 قىما يالئوش حد حيكموه ب ,قاحيكموه ب حو الصبح ما يالئوش حدساء يصو ؤ كلها يف يوم واحد علشان الر 

كل زعيم جييب   ،ليت جييبوايل عايز صال ,ايل عايز مروحة جييب ,قىجييبو عقد عمل ويروحو السعودية ب
نت معاهم برضو بس انت مش ا ام ,دخل دا يف دا كنه ما دفعش حاجة قىيب ,واحدثنني خيلي واحد ويبيع 

كنن عليهم احنا بنداري الزعماء وبنع ,امنا احنا احنا احنا والد كلب ,هاتروح السعودية انت هاتروح كواالملبور
اللهم انفخنا  ،اللهم شلحنا وغطيهم ،ديهمااللهم خذ مننا و  ،غنيهمااللهم افقر� و ، ضيني لنا الناس ديهم ف

  .وفسيهم

  .� زينهم انت ممثل عظيم :مصطفى متويل

مع الزعماء والقادة والثوار وجيعل مثواك اجلنة وان شاء هللا  شااللهم فسيك انت كمان � اب عادل امام:
 .] كرية زي الفل واجلثمان مسجى على مدفع وملفوف يف ورقة بفركنشوف لك جنازة عس

 .. لقاكم غداً إن شاء هللا تعاىلأ

 وأترككم يف رعاية القمر ..

  ..حقيقةً  أسألكم حقيقةً  مجيعاً ..أسألكم الدعاء 

 ..أسألكم الدعاء مجيعاً 

 ..يف أماِن هللا 


