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 صفحات من أتريخ املؤسسة الدينية الشيعية الرمسية رائحتها رائحة الدم

 

 : عرضت على قناة القمر الفضائية

 هـ1439مجادى االوىل  29 - م16/2/2018اجلمعة 

 

صفحاُت ِمن أتريخ املؤّسسة الدينّية رائحُتها راحةُ العنوان الثالث من عناوين هذا الرب�مج:  ✤
 الدم

تقّدمة من هذا الرب�مج، ِمن ُكل التفاصيل اليت قّدمُتها و 
ُ
من خالل ما ّمت عرضُه يف احللقات امل

  :ابلواثئق و احلقائق اّتضحْت عند� ُمشكلتان يف غاية اخلُطورة

منه املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية يف  شكلة األوىل: هناك خلٌل عقائدٌي واضح تُعاينامل •
 ."عالقتها مع حمّمد وآل حمّمد "صلوات هللا عليهم

هناك خلٌل عقائدي واضح، و يتجّلى هذا يف مراجع الشيعة، و ُكتبهم شاهدٌة على ذلك.. فما 
الشيعة  تقّدم من حلقاٍت فّصلت فيها القول يف هذا االّجتاه، كّل اخللل العقائدي كان عند مراجع

شكلة واضحة 
ُ
ُمنذ بدا�ت عصر الَغيبة الُكربى و إىل يومنا هذا إىل مراجعنا املعاصرين.. فهذه امل

 .و يف غاية اخلُطورة



ؤّسسة الشيعّية الرمسّية، و الزال هذا امل •
ُ
شكلة الثانية: هناك استحماٌر ديين للشيعة من قبل امل

عة.. وقد جئتكم ابألمثلة و النماذج و الواثئق االستحمار إىل هذا اليوم و من قبل مراجع الشي
 .و احلقائق.. قد يشتّد هذا االستحمار يف جهة و يضعف يف أخرى

شكلتان واضحتان و إىل 
ُ
ِمن خالل كّل التفاصيل اليت مّرت فيي حلقات هذا الرب�مج، هااتن امل

 .هذه الّلحظة

 .ّمت عرضها يف احللقات السابقةإعادة عرض الوثيقة الدخيّية للسّيد كمال احليدري اليت  ★

جئُت هبذه الوثيقة شاهداً يف تفاصيل حديثي.. و ما جاء بشكل واضح يف هذه الوثيقة الدخيّية 
يُغنيين عن تفصيل القول مع أّنين حتّدثُت كثريًا عن ظاهرة االستحمار فيما تقّدم من حلقات 

 .هذا الرب�مج

أخصُّ حبديثي هذا الشيعي الواعي، و ليس الشيعي وعلى هذا األساس الُبّد للشيعي الواعي (و 
شكلتني الكبريتني يف الواقع الشيعي 

ُ
ستحَمر) أقول للشيعي الواعي: مع وجود هاتني امل

ُ
الصنمي امل

و يف واقع املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية البُّد أن يكون على حذٍر يف التعاطي مع ما يصل إليه 
 .ل العقائدي و مع وجود حالة االستحمار)ِمن ِقَبل (مع و جود اخلل

وإذا كان قادراً على إصالح جانٍب ِمن فسادها هذا و ِمن اخللل املوجود فيها، فيجب عليه أن 
ألّن اخللل العقائدي يف العالقة مع حمّمد وآل حمّمد جيّر  -إذا كان قادرًا  -يُبادر إىل ذلك 

 .الويالت، و قد جّر الويالت

] 5مقطع ِمن حديٍث طويل لإلمام الصادق "عليه السالم" يف [عوامل العلوم: جوقفة عند  ✤
قّصرة

ُ
 .و هو ُحيّدثنا عن امل



قّصرة و عن الناصبة.. و لذا 
ُ
فّضل بن عمر عن امل

ُ
اإلمام الصادُق يف حديٍث ُمتقّدم حّدث امل

فّضل لإلمام الصادق يف صفحة 
ُ
 :77يقول امل

) 
ُ
َقصِّرة الذين ال يلحقون بكم و الفرق بينهم و بني أعداؤكم فارجع يب � موالي إىل ذِكر امل

َقصِّرُة أعداؤ�؛ ألّن الناصبة 
ُ
الناصبة. قال الصادق عليه السالم: � مفّضل، الناصبُة أعداؤكم و امل

َقصِّرة قد 
ُ
ُتطالبكم أن تقّدموا علينا أبو بكر وُعمر و ُعثمان و ال يعرفوا ِمن فضلنا شيئاً، و امل

على الرباءة ممّن ذكر� و عرفوا فضلنا و حّقنا فأنكروُه و جحدوه و قالوا: هذا ليس هلم  وافقوكم
ألّ�م بشٌر مثلنا، و قد صدقوا أنّنا بشٌر مثلهم إّال أّن هللا مبا يفّوُضه إلينا من أمره و �يه فنحن 

 )..نفعل إبذنه، كّل ما شرحُته و بّينتُه لك قد اصطفا� به

اصبُة أعداؤكم) هذه العبارة هي مثلما جاء يف أحاديثهم الشريفة يف معىن اإلمام (الن لقو  •
الناصب (ليس الناصُب َمن نصب لنا أهل البيت ألّنَك ال جتُد أحداً يقول: أ� أبغُض حمّمداً و 
آل حمّمد، و لكن الناصب َمن نصب لكم و هو يعلم أّنكم تتوّلو� و تتربُّأون من أعدائنا) أّما 

قّصرة 
ُ
 !فهم من الشيعةامل

قول اإلمام (و عرفوا فضلنا و حّقنا فأنكروُه و جحدوه و قالوا: هذا ليس هلم ألّ�م بشٌر   •
 مثلنا) ما تقّدم من أقوال املراجع أال يقع حتت هذا الكالم؟

إذن هناك �صبة و هناك ُمقّصرة.. فالناصبة أعداء الشيعة و بّني اإلمام أوصافهم.. و اُلمقّصرة 
هل البيت، أعداء إمام زماننا.. و قد بّني اإلمام أوصافهم أيضًا و هم علماء الشيعة.. أعداء أ

علماً أّنين ال أحتّدث عن اجلميع، و لكّنين عرضُت لكم التقصري الواضح يف االعتقاد و يف العالقة 
مبحّمٍد وآل حمّمد عند كبار مراجع الشيعة، و قد بّينت ذلك من خالل ُكتبهم و من خالل 

 .واثئق و احلقائق و الدقائقال



 :يقول اإلمام 60يف صفحة  ●

قّصرة ُهم الذين هداهم هللا إىل فضل علمنا و أفضى إليهم سرّ� فشّكوا فينا و (
ُ
� ُمفّضل: امل

 )!..أنكروا فضلنا و قالوا: مل يكن هللا لُيعطيهم ُسلطانه و ُقدرته

 .املقّصرة إذن يف جهة الذين يُقال هلم علماء

تقّدمة؟! هؤالء هم ُتالحظون أّن هذا املنطق هو منطق ُكّل الذين مّر ذكرهم يف احلأال 
ُ
لقات امل

 .قّصرةامل

فّضل ●
ُ
  :إىل أن يقول اإلمام الصادق عليه السالم يف حديثه مع امل

ندعوهم إىل اإلحلاق بنا و اإلقرار مبا فّضلنا هللا به،  -من أهل العلم من الشيعة  -و املقصرة  (
قّصر -ثبت فال ي

ُ
ا رأو�  -أي ال يثبت امل

ّ
و ال يستجيب و ال يرجع، و ال يلحق بنا ؛ ألّ�م مل

نفعل أفعال النبّيني قبلنا ممّن ذكرهم هللا يف كتابه و قّص قصصهم و ما فرض إليهم ِمن قدرته 
ن و وسلطانه، حّىت خلقوا و أحيوا و رزقوا و أبرؤوا األكمه واألبرص و نّبأوا الناس مبا �كلو 

يشربون و يّدخرون يف بيوهتم، و يعلمون ما كان و ما يكون إىل يوم القيامة إبذن هللا، و سّلموا 
قّصرة سّلموا هبذه املعاين إىل  -إىل النبّيني أفعاهلم و ما وصفهم هللا و أقّر هلم بذلك 

ُ
يعين امل

ينا ِممّا أعطاه هللا لسائر و جحدو� بغيًا علينا وَحَسدًا لنا على ما جعله هللا لنا و ف-األنبياء 
أي ُمقّصرة الشيعة  -الّنبيني و املرسلني و الصاحلني و ازداد� ِمن فضله ما مل يعطهم إّ�ه، و قالوا 

ما أعطَي النبّيون ِمن هذه القدرة اّليت أظهروها إّمنا صّدقناها و أقرر� هبا هلم؛ ألّن هللا أنزهلا يف  -
 ما أعطا� ِمن فضله شيئًا إّال أنزله يف سائر كتبه و وصفنا كتابه، و لو علموا وحيهم أّن هللا

 -)...به



 قد يسأل سائل: علماء الشيعة حيسدون أهل البيت؟

أقول: نعم.. هذا من أمراض علماء الشيعة.. فِمن أخطر أمراض علماء الدين عمومًا مرض 
 .احلسد.. و حنُن نتحّدث اآلن يف جّو� الشيعي

 .املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية هو احلسدِمن أخطر أمراض 

فتنُة العلماء الكبرية يف احلسد.. و أخطُر أنواع احلسد اليت يُبتلى هبا ُعلماء الشيعة هو حسدُهم 
ألهل البيت.. و احلاسد ُيريد أن ينتقص ِممّن حيسده، و لكن يف نفس الوقت هو ال يستطيع 

ة و الوالء هلم و لكّنه يبحث يف كّل زواية كي جيد ثغرًة يدخُل أن يفعل ذلك َعَلناً.. فُيظهر احملبّ 
ِمن خالهلا لالنتقاص منهم "صلوات هللا عليهم".. و أعتقد أّن هذه الظاهرة كانت واضحةً جّداً 

 .و جلّيًة و بّينة يف ُكّل ما تقّدم ِمن احللقات السابقة

ي "صلوات هللا عليهما" اليت  يرسم وقفة عند رواية اإلمام الصادق يف تفسري اإلمام العسكر  ●
لنا فيها اإلمام خارطة طريٍق واضحة كي ُمنّيز  العلماء و الفقهاء و املراجع.. يقول اإلمام الصادق 

 :""عليه السالم

ومنهم قوم ُنّصاب ال يقدرون على القدح فينا، يتعّلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوّجهون به (
ّمث ُيضيفون إليه أضعافه و  -أي حاشيتهم اخلاّصة  -نّصابنا  عند شيعتنا، و ينتقصون بنا عند

سّلمون ِمن شيعتنا على أنّه 
ُ
أضعاف أضعافه ِمن األكاذيب علينا اّليت حنُن بُراء منها، فيتقّبله امل

ِمن ُعلومنا، فضّلوا و أضّلوهم. و هم أضّر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على احلسني بن 
 )...علي و أصحابه



خالفني، ففي أحاديث أهل البيت  •
ُ
قول اإلمام (و منهم قوم ُنّصاب) احلديث هنا ليس عن امل

هناك ُنّصاب شيعة.. أضف أّن اإلمام يقول: (يتعّلمون بعض علومنا الصحيحة) فاحلديث عن 
خالفني.. الكالم ُهنا عن النسبة األكرب من كبار علماء الشيعة؛ ألّن 

ُ
الشيعة، و ليس عن امل

ني نسبة قليلة منهم كما أشارْت إىل ذلك نفس الرواية حني تقول: (فأّما َمن كان ِمن املمدوح
الُفقهاء صائنًا لنفسه حافظًا لدينه ُخمالفًا هلواه ُمطيعًا ألمر مواله فللعواّم أن يُقّلدوه، و ذلك 

 اليكون إّال بعض فُقهاء الشيعة ال مجيعهم..)

ة.. و هذا هو منطق القرآن على طول اخلّط يف مدح القّلة فاملرضّيون و الصاحلون ِمن الفقهاء قلّ 
 .و ذّم الكثرة

قول اإلمام (مثّ ُيضيفون إليه أضعافه و أضعاف أضعافه ِمن األكاذيب علينا) هذه األكاذيب  •
ُيؤتى هبا من خارج منهج أهل البيت، أو ُيؤتى هبا ِمن استحسا�ت و آراء شخصّية حبتة ِمن 

  .عقِبل العامل و املرج

الكالم هنا هو شرٌح عملٌي و مصداق واضح ِلما مّر ِمن حديٍث قرأتهُ عليكم من كتاب [العوامل] 
قّصرة

ُ
 .الذي فّصل فيه اإلمام الصادق ما بني الناصبة و امل

الروا�ت واضحة.. تتحّدث عن خلل كبري وصفته ابلتقصري، ُمثّ بعد ذلك وصفت هؤالء  ●
ّ�م أعداء أهل البيت، أعداء إمام زماننا.. و هذا اخللل جتّلى أكثر الذين يُعانون ِمن هذا اخللل أب

يف حديث اإلمام الصادق من أّ�م أضّر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على احلسني بن 
 !علي و أصحابه الطاهرين



هذا اخللُل العقائدي سيرتُك آاثراً كبريًة على الواقع النفسي للشخص و على الواقع العملي يف 
 .حلياة اليومّية يف اجلوانب اليت ترتبط بدين اإلنسان بشكل مباشرا

وقفة عند حكايٌة حقيقّية و قّصٌة قد وقعْت.. هذه القّصة منقولة عن السّيد املرعشي.. و  ✤
راد ابلسّيد املرعشي 

ُ
أثبتها السّيد عادل الَعَلوي يف كتابه [قبسات من حياة السّيد املرعشي] و امل

الدين املرعشي النجفي الذي كان من مراجع قّم يف الثمانينات.. يقول السّيد هو السّيد شهاب 
 :املرعشي

و  -الشيخ حممد كاظم اخلراساين  -كان والدي حيضر درس احملقق اآلخوند صاحب الكفاية (
كنت أرافقُه يف الطريق، و كان يرى شخصًا ِممّن تلّبس بزي أهل العلم ، و ما كان يراه والدي 

عو عليه قائًال: الّلهم اخذله يف الدنيا و اآلخرة! و مسعُت ذلك منه ِمراًر، فسألته يوماً إّال و يد
 :عن سبب ذلك، فقال والدي

درس اآلخوند، و كان  -من إيران  -هذا الذي تراه كان حيضر مع شيخ آخر من بلدته "
وجود هذا الشيخ، و األستاذ ميدح صاحبه ابلذكاء و الفطنة، و إذا به اشتعلْت فتيلُة احلسد يف 

يف يوٍم أبُتلَي صاحبه ابلزُكام و كنُت عنده لعيادته، فدخل هذا الشيخ و قال له: عندي دواءك، 
فجاءه مبسحوق و وضعُه يف أ�ٍء و �وله، و بعد ُسويعة أخذ املسكني يتقيّأ و تغّري لونه، و بعد 

ك ِمن شّدة حسده ، و قد يّتم ساعات أرحتل إىل جوار ربّه ، و علمنا أنّه سقاه الُسّم، و ذل
 !).."أربعة أطفال من حنان األب

جرميُة قتٍل بتمام املعىن داخل املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية! و إن كان هذا اإلجرام يف حدٍّ 
عتقدات.. الدافع لقتله هو 

ُ
شخصي، و يف حٍد نفسي.. مل يكن قد خرج إىل دائرة األفكار و امل

 .احلسد مبا هو حسد



 :يف أحاديث أهل البيت "صلوات هللا عليهم" قتل اإلنسان على نوعني ✱

 .هناك قتٌل مادي •

راد ِمن  •
ُ
و هناك قتل معنوي.. و يف الروا�ت إّن القتل املعنوي هو أشّد من القتل املاّدي.. و امل

تتخّصُص  القتل املعنوي هو قتُل ُمسعة اإلنسان، و هذه القضّية تتخّصُص هبا مكاتب املراجع، و
هبا أحزابنا الشيعّية الدينّية و يتخّصُص هبا وكالء املراجع.. ابلنتيجة: هذه خّصيصٌة معروفة 

 .واضحة يف املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية

و قفة عند قضّية ذكرها الّسيد حسن الكشمريي يف كتابه [جولة يف دهاليز مظلمة] يتحّدث  ●
 .يت أطلقها الّسيد اخلوئي ضّد الّسيد الّشريازيفيها عن البيا�ت والفتاوى الّ 

 :يقول السّيد حسن الكشمريي 334يف صفحة 

وهنا أذكر قّصًة جرت معي، و هو أّين كنُت يف دمشق يف منتصف الثمانينّيات، و التقاين ابن (
املرحوم اإلمام اخلوئي مجال الدين، و هو صديٌق يل من النجف األشرف، و كان قد أصيُب 

ان، و عاد لتّوه من العالج يف أملانيا، و كان يبدو عليه أنّه يعيش أّ�مه األخرية، فقال ابلسرط
 .يل: مىت جئَت من إيران؟ قلُت له: قبل يومني، فقال: أريد منك مطلباً 

 -املرجع  -قلُت: تفّضل أبو عماد، فقال: أريد رقم اهلاتف اخلاص للسّيد حمّمد الشريازي 
أ� أسكن حالياً يف مدينة مشهد، و ال أترّدد على مدينة قم إّال ابلسنة فاعتذرُت إليه، و قلت: 

أي  -مرّة، لذا ال أعرف رقم هاتفه، فتحّري الرجل قليالً، ُمثّ قلت له: موالي، إّن مكتبه هنا 
يف شارع األمني، و هناك يُوجد السّيد حمسن اخلامتي ُممثّله، كما أّن هناك  -الّسيد الّشريازي



م القزويين و هو خال زوجيت، لذا ُميكنين أن أستحصل لكم ذلك، أو تبعثون أحداً السّيد هاش
 .ْحيصل على رقم اهلاتف منهم

و بعد أّ�م التقيُت السّيد هاشم القزويين أبو عد�ن، فسألتُه عن رقم هاتف السّيد الشريازي، 
 :فابتسم و قال: لقد التقاين ابن اإلمام اخلوئي، ّمث قال يل

تعلم ِلما أراد ذلك؟ قلُت: ال. فقال: لقد طلب مّين برجاٍء شديد و قال أن تّتصل ابلسّيد هل 
و تطلب منه العفو املساحمة، ألّن البيا�ت اّليت صدرت ضّده إبسم  -أي السيد الشريازي  -

حنن صنعناها، و الوالد ال علم له هبا، و أّكد علّي أن أستوهب  -أي السّيد اخلوئي -والدي 
 (...من السّيد الشريازيله 

 حنُن ال ندري ُهنا ُنصّدق َمن؟

هل ُنصّدق أولئك الذين يقولون أّن السّيد اخلوئي كان دقيقًا يف إصدار البيا�ت و الفتاوى؟! 
أم ُنصّدق صاحب القرار "مجال الدين اخلوئي" الذي كان ابحلقيقة هو اآلمر الناهي، و كان 

الدين اخلوئي! فالشيعة مرجعهم السّيد اخلوئي، و مرجع السّيد السّيد اخلوئي يرجع إىل مجال 
 !اخلوئي هو ابنه مجال الدين

 .فهذا منطُق ابن املرجع.. يقول أّ�م هم الذين صنعوا البيا�ت ِمن دون علم والده

 .ابلنسبة يل: ال أعتقُد ذلك، رّمبا هناك غايٌة لديه.. ال أدري

.. فالبيا�ت اليت صدرْت من السّيد اخلوئي قتلْت السّيد حمّمد هذه العملّية عملّيُة قتٍل للُسمعة
 !الشريازي قتًال.. و ال زال رموز الشريازيني خيافون ِمن وطأِة تلك البيا�ت إىل هذه الّلحظة



ؤّسسة هناك خلل يف اجلانب العقائدي مع آل حمّمد، و هناك استحماٌر للشيعة، و 
ُ
ففي هذه امل

حو املادي (كما يف القّصة اليت ذكرها السّيد املرعشي) و هناك عملّيُة قتٍل هناك عملّيُة قتٍل ابلن
 .ابلنحو املعنوي كما يف قّصة مجال الدين اخلوئي مع السّيد حمّمد الشريازي

إذا كان كالم مجال الدين اخلوئي فعًال صحيح من أّن هذه الفتاوى و البيا�ت و األحكام  •
ن معه، إذا كان احلال هكذا، فهذا يعين أّن ابن املرجع قد صدرت من مجال الدين اخلوئي و م

 .استحمر أابه..! (هذه عملّية استحمار داخل البيت املرجعي)

وإذا كانت القضّية ليست كذلك، و أنّه فعالً صدرْت هذه البيا�ت ِمن السّيد اخلوئي، فالسؤال 
 !هو ال ميتلك املعلومات احلقيقّية؟ �يت هنا: على أّي أساٍس أصدر السّيد اخلوئي هذه البيا�ت و

هناك معلومات ُمزيّفة وصلْت إىل السّيد اخلوئي، و على ضوئها أصدر البيا�ت، و هذه البيا�ت 
أّدت إىل قتل ُمسعة السّيد الشريازي و قتُل الُسمعة أشّد بكثري من القتل املاّدي حينما ُيسفك 

 !دم اإلنسان فعالً على وجه األرض

ئع اليت عرضُتها بني أيديكم وقائع حقيقّية، و هذه الوقائع ليست منفردة و إّمنا تتكرر هذه الوقا •
 !على طول اخلط

  عملية سفك الدماء و عملية القتل (القتل اجلسدي، و القتل املعنوي الذي هو قتل الُسمعة)

حّقق الكركي علي ابن عبد العايل امليسي الكركي، الذي كان شيخاً  ●
ُ
 لإلسالم لقطة أخرى: امل

  - يعين مبثابة رئيس الوزراء -يف الدولة الصفويّة يف زمان الُسلطان الصفوي الشاه  طهماسب 



ُعرف الشيخ الكركي إبظهاره و إعالنه للرباءة من أعداء أهل البيت، و خصوصًا فيما يرتبط 
ا هو كتابه هذا أبقطاب السقيفة املشؤومة.. و لرّمبا من أدّل ما ُميكن أن أستدّل به على قويل هذ

 [نفحات اّلالهوت يف لعن اجلبت و الطاغوت]

ال ُأريد أن أحتّدث عن أترخيه، و إّمنا فقط ُأشري إىل هذه الّلقطة ِمن أنّه قُِتل يف النجف.. كان 
شيخ اإلسالم يف إيران، و يف الز�رة الغديريّة جاء زائرًا أمري املؤمنني، وقّدم اهلدا� للعلماء و 

 .كايُة فيها تفصيلللناس، و احل

هناك مؤامرة لقتله، و فعالً قتلوه يف النجف بعد أن ُدعي إىل وليمٍة مبناسبة عيد الغدير.. وضعوا 
 !الُسّم لُه يف الطعام و قتلوه يف اليوم الثامن عشر من شهر ذي احلّجة (يف عيد الغدير)

و بني بعض رجاالت الدولة من ّمتْت عملية قتله و تصفّيتِه اجلسديّة بتوافق ما بني بعض العمائم 
 .الذين كانوا ال يراتحون لوجوده يف هذا املنصب (منصب مشيخة اإلسالم)

الشيخ كاظم  -لقطة إجرامّية أخرى: الشيخ فضل هللا النوري.. كان ُموافقاً لصاحب الكفاية  ●
 .فيما يرتبط ابألجواء السياسّية يف إيران -اخلُراساين

الكفاية كان لُه بر�مج سياسي فيما يرتبط ابحلركة اليت ُعرفْت  الشيخ كاظم اخلراساين صاحب
َلكّية الدستوريّة.. يعين َمَلكّية و لكن وجودها 

َ
راد ِمن "املشروطة" يعين امل

ُ
بـ(�ضة املشروطة) و امل

 .مشروط بوجود الدستور.. فالشيخ كاظم اخلراساين كان يعمل ابّجتاه احلركة املشروطة

وري يف البداية كان ُموافقًا للشيخ كاظم اخلراساين و بعد ذلك اختلَف معه الشيخ فضل هللا الن
 .لسبٍب منطقي



الشيخ كاظم اخلراساين كان موجوداً يف النجف، و ليس ُمطّلعًا على تفاصيل ما يقع يف إيران، 
 بينما الشيخ فضل هللا النوري كان موجودًا يف إيران و حتديداً يف العاصمة طهران، و كانْت له
 -عالقات واسعة، فكان ُمطّلعًا على التفاصيل.. لذلَك اختلف مع الشيخ كاظم اخلراساين 

و بسبب هذا االختالف أصدر الشيخ كاظم اخلراساين فتوًى بتفسيقه! (و  -صاحب الكفاية 
 .هذه القضّية سهلة عند املراجع)

ي، إىل احلّد الذي بقي فالشيخ كاظم اخلراساين هبذه الفتوى قتل ُمسعة الشيخ فضل هللا النور 
الشيخ فضل هللا النوري يُلعن و ُيسّب يف اجلّو الشيعي و تُنسب إليه القبائح طوال املّدة اليت هي 

 !من زمان صاحب الكفاية إىل زمان السّيد اخلميين و انتصار الثورة اإلسالمّية

ا وصل السّيد اخلميين إىل ُسّدة اُحلكم بدأ اإلعالم اإليراين ي
ّ
كشف عن الوجه احلقيقي ولكن مل

و عن املوقف السليم للشيخ فضل هللا النوري.. فِعْرب تلك العقود من الزمان كانت هذه الشخصّية 
 .شخصّية ُمشّوهة

بسبب فتوى الشيخ كاظم اخلراساين ُشّوهت ُمسعة الشيخ فضل هللا النوري.. فهذا قتٌل للُسمعة،  •
و اعتقلوه ُمثّ بعد ذلك أعدموه شنقًا يف ميدان  و بسبب هذه الفتوى بعد ذلك صنعوا له ملّفاً 

من أكرب امليادين يف وسط طهران.. و قُِتل الشيخ فضل هللا النوري، و إذا أرد� أن نبحث عن 
أسباب قتله فهي الفتوى اليت صدرت من املرجعّية آنذاك حيث فّسقتهُ و فتحت الباب ألعدائه 

 !س بنحٍو ُمباشرو قتلوه.. و ابلنتيجة: هذا قْتٌل و لكن لي

 :مثل هذه احلكاية ُميكنين أن أورد مناذج عديدة.. على سبيل املثال



ما جرى على اإلخباريني، و ما جرى على املدرسة الشيخّية.. و حكايُة اإلخباريني طويلة، و 
لكن أبرز جرمية ارُتكبْت حبّق اإلخباريني هي اجلرمية اليت ارُتكبْت حبّق املريزا اإلخباري، و هي 
جرمية بشعة إىل أبعد احلدود و الذين أمروا هبا مراجع النجف و مراجع كربالء و مراجع 

 !الكاظمّية، فقد اجتمعت كلمتهم على قتل هذا الرجل

ويف املدرسة الشيخّية عمليات القتل لرموزهم و شخصّياهتم ال أجُد جماًال للدخول يف  •
اول تفاصيل تلك اجلرائم: [الشيخّية نشأهتا تفاصيلها.. و لكّين ُأرشد إىل هذا الكتاب الذي تن

 و تطّورها و مصادر دراستها] السّيد حمّمد حسن آل الطالقاين

وقفة عند أبشع اجلرائم الدمويّة اليت ارتكبتها املرجعّية الشيعّية حبّق مرجٍع شيعي. (و هي  ✤
 .جرمية قتل املرجع املريزا اإلخباري)

[العبقات العنربيّة يف الطبقات اجلعفريّة] للشيخ حمّمد حسني سأقرأ لكم بعض ما جاء يف كتاب 
 .كاشف الغطاء خبصوص هذه اجلرمية

راد ِمن هذا التعبري (الطبقات اجلعفريّة) يف عنوان الكتاب هو أّن هذا   •
ُ
ُمالحظة صغرية: امل

 الكتاب ُيؤرّخ للشيخ جعفر كاشف الغطاء جّد الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء و ألوالد
 .الشيخ جعفر و أحفاده

 :مع مريزا حمّمد اإلخباري.. يقول -جعفر  -حتت عنوان: ذكر وقائع الشيخ  86يف صفحة  ●

أّن الشيخ كان شديد التعصب على مجاعة األخباريني ُخصوصًا املتأّخرين تبعًا ألستاذه ُمرّوج (
الوحيد  -الشرع و ُممّهد الشريعة األغا البهبهاين، و قد كانْت هذه الُفرقة قبل ظهور األغا 

و و انتشار أمره قد مألت األقطار و األحناء،  -البهبهاين أستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء 



َكثـَُر منهم هبا النباح و العواء، وجعلوا يسعون يف األرض الفساد، و ُحييدون عباد هللا إىل طريق 
الضالل �كبني عن طريق الرشاد، فلم �لوا ُجهداً يف هدم دعائم احلق حّىت هتّدم، و صار دين 

 )..اُألصولّية يف جنبهم كالعدم

خباريّة اليت كانت تتزّعم الواقع الشيعي آنذاك و األغا البهبهاين هذا هو الذي قمع املدرسة اإل •
 .كانت كربالء مقرّاً هلا

تمّسكني حبديث أهل البيت، ُيشكلون على  •
ُ
اإلخبارّيون ُهم ِمن حمّيب أهل البيت و ِمن امل

املدرسة األصولّية من أّ�م أتثّروا ابلِفكر الناصيب.. و تلك حقيقة ال تستطيع املدرسة األصولّية 
 .ها عن نفسهاأن تنفي

الكثري ِمن الشيعة يتصّورون أّن املنهج األصويل هو املنهج احلاكم للواقع الشيعي ُمنذ البدا�ت،  •
ؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية بيد اإلخبارّيني و أتيت 

ُ
و هذا غري صحيح.. و إّمنا أتيت فرتة تكون امل

صولّيني.. و اآلن يف زماننا هذا و ما تقّدم فرتة تكون بيد الشيخّيني، و أتيت فرتة تكون بيد األ
 .ِمن قرنني من الزمان ترّكزت املدرسة األصولّية يف الواقع الشيعي

قوله (و صار دين اُألصولّية يف جنبهم كالعدم) حنُن ال يُوجد عند� سوى دين واحد فقط هو  •
شيخ كاشف الغطاء هو دين حمّمٍد و آل حمّمد.. فهل ديُن األصولّية هذا الذي يتحّدث عنه ال

 !دين حمّمٍد و آل حمّمد؟ أم هو ديٌن آخر؟

 .ما تقّدم ِمن احللقات، ِمن احلقائق و الواثئق ُميكنكم ِمن خالله أن تستنتجوا النتيجة أبنفسكم

 :إىل أن يقول الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء ●



يتحّدث  -ك الشرذمة أشّدهم ألباً على تل -أي الشيخ جعفر كاشف الغطاء  -و كان شيخنا (
ربمة، فلم يزل رمحه هللا يستقصيهم فُيفنيهم و  -عن اإلخباريني 

ُ
و أحرصهم على نقض حباهلم امل

 -ينفيهم، حّىت أطَْلَع الشيطان نبعته ، و كشف َسْوأَته ، و نبش حىت أظهر يف الكون سلحته 
العامل من ننت أفعاله و فتعّفن  -أي الغائط الذي خيرج من اإلنسان يف حالة اإلسهال الشديد 

فجعل يرمي العلماء األبرار بسماته ِمسات الَكَفرة  -يتحّدث عن املريزا اإلخباري  -خبث أقواله 
الُفّجار، و ُيؤنب و يـَُؤّلْب على اجملتهدين عداوة للّدين، و سبب تلك العداوة أّن هذا الرجس 

ر، و من املعلوم أّن أغلب أهل ولد يف اهلند و نشأ هبا و حّصل ما حّصل و هو بتلك األقطا
نكرين للمعاد، اجلاحدين لرّب العباد، فنشأ الرجُل على 

ُ
اهلند على مذهب ُقدمائهم الفالسفة امل

تلك الطريقة و سلك بذلك املسلك، و كان يُِظهر اإلسالم بلسانه و ُيضمُر الُكْفر جبنانه، فقدم 
يهم ، وإمخاد �ئرة االجتهاد الشائعة يف �ديهم على أهل العراق مريداً إطفاء نور هللا الذي بني أيد

 (، وقصده السلوك شيئاً فشيئاً إىل إتالف الدين من أصله ، وقلع أساسه من حمله

ُكّل الذي حتّدث به الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء عن املريزا اإلخباري ّكله أكاذيب يف 
، ودعوة الرجل كانت للتمّسك حبديث أكاذيب.. فتأريخ املريزا اإلخباري معروف و ُكتبه موجودة

 .أهل البيت.. هذا ُكّل الذي طالب به املريزا اإلخباري

علمًا أّن املِريزا اإلخباري قُِتل ُمنذ زمٍن بعيد، و لكن الحظوا شّدة العداء و احلقد على املِريزا 
وامر من املرجعّية اإلخباري ُرغم ُمرور زمن بعيد و طويل جّداً على قتل املريزا اإلخباري ظُلمًا أب

 !رمةالشيعّية اجمل

الشيخ جعفر كاشف الغطاء بذل ُكّل جهده ألجل أن يقتل املريزا اإلخباري، و لكّنه مل يستطع  •
 :لسببني



 .السبب األّول: أّن املريزا اإلخباري كانت له عالقة وثيقة ابلشاه القاجاري يف إيران  ✦

كان ُمستقرّاً، و ليس كزمان ولده الشيخ موسى   و السبب الثاين: هو أّن الوضع يف العراق ✦
كاشف الغطاء حيث كان الوضع يف زمانه ليس ُمستقرّاً (حيث كان هناك خالف داخل الُسلطة 
احلاكمة يف العراق، و يف بغداد حتديداً) لذلك استطاع الشيخ موسى أن يقتل املِريزا اإلخباري 

 .يف مثل هذه األوضاع الغري ُمستقرّة

ند ما يقوله الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء عن أبناء و أحفاد الشيخ جعفر وقفة ع ●
 كاشف العطاء

 :يقول 181يف صفحة 

الباب الثاين: يف الطبقة الثانّية من الطبقة اجلعفريّة.. و هو يشتمل على الطبقة الثانية من هذه (
طّهر، النور األزهر، عميد  النبعة الزاكية، و أّوهلم اإلكسري األكرب و الكربيت األمحر  الطاهر

ُ
امل

الطائفة اجلعفريّة، و رئيس املّلة اإلسالمّية، اإلمام األكرب، فريد الدهر، و وحيُد العصر، إماُم 
الفقهاء، وفقيه األئمة موسى بن جعفر قّدس هللا روحه الزاكية و أعلى لديه درجاته العالية) هذه 

جرم الذي قتل املريزا اإل
ُ
 !خبارياألوصاف هي لذلك امل

شيخ جعفر كاشف الغطاء حاول و بذل أقصى ُجهده يف أن يقتل املريزا اإلخباري، و ما  •
ذلك بغريب ِمن الشيخ جعفر أو ِمن سرية مراجعنا.. فاحلسد يقلب املوازين.. فاملريزا اإلخباري 

 .كانت أخالقه عالية و ثقافته واسعة، و نفسه صافية



أكاذيب آل كاشف الغطاء املوجودة يف هذا الكتاب خبصوص املريزا أ� ال أريد أن أحتّدث عن 
اإلخباري، و عن الدعا�ت اليت تُلّفقها املرجعّية الشيعّية األصولّية يف النجف عن املريزا اإلخباري 

 .يف زمانه و حّىت بعد قتله

ءه و عائلته و سلبْت أتعلمون أّن املرجعّية يف النجف بعد أن قتلْت املِريزا اإلخباري تتّبعْت نسا •
ُحلّيهّن، و طاردوا ولداً صغرياً للمريزا اإلخباري، ففّرت العائلة على وجهها إىل أن استقّرت يف 
منطقة �ئّية يف ذلك الوقت يف قريٍة ِمن ُقرى ُسوق الشيوخ يف جنوب العراق.. فّروا على وجوههم 

 !عرب األهوار خوفاً من مرجعّية النجف

ّن املريزا اإلخباري كانْت له منزلة عند الشاه اإليراين.. و مراجع النجف كانوا ُكّل ذلك َحَسداً أل
يقتلون أنفسهم قتًال يف أن تكون هلم عالقة حسنة بشاه إيران.. و الدليل على ذلك أسلوب 

خاطبات اليت كان العلماء الكبار ُخياطبون شاهات إيران
ُ
 .امل

 عدمي الثقافة، كان رجًال أُّمياً ابلكاد يستطيع أن الُسلطان فتح علّي شاه القاجاري كان رجالً  •
يقرأ و يكتب، كان رجًال جاهالً.. و لكن حني نقرأ الرسائل و اخلطاابت اليت ُيوّجهها مراجع 
الشيعة (ِمن املدرسة اإلخباريّة، من املدرسة الشيخّية، من املدرسة األصولّية) جند بيا�ت و 

كما هو عند   -هي أوصاف اإلمام احلّجة أو أعلى منها ُخطب يِصفونه فيها أبوصاف إّما 
 !- املدرسة األصولّية

] للشيخ جعفر كاشف 1وقفة عند كتاب [كشف الغطاء يف ُمبهات الشريعة الغرّاء: ج ●
 .الغطاء و الذي أهداه للُسلطان فتح علي شاه القاجاري



حّقق ينقل شيئًا ِمن كالم احملّدث 
ُ
قّدمة امل

ُ
النوري يف فضل الشيخ جعفر.. يقول احملّدث يف امل

 :النوري عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء

وهو من آ�ت هللا العجيبة، اليت تقصُر عن دركها العقول و عن وصفها األلسن..) ويبدأ يُعّدد (
 !..يف كراماته، فيذكر من مجلة كراماتِه أنّه كان �كل كثرياً 

حّدث النوري •
ُ
 :أيضاً يقول امل

أي الطعام  -ما اشتهر ِمن كثرِة أكله، و إْن كان رمحه هللا ما كان �كل إّال اجلشب ومع (
و ال يلبس إّال اخلشن، فال ُتورثه امللل و الكسل عّما كان عليه ِمن التضرّع  -اخلشن املتواضع 

 !)..و اإل�بة و السهر

 !ن الكرامات..؟يعين أّن قضّية كثرة أكله كانت مشهورة عند الناس.. فهل هذه كرامة م

ُمثّ إنّه إذا كان �كل كثرياً ِمن الطعام اجلشب.. فكيف هو احلال إذًا إذا وضعْت أمامه مائدة 
 !فيها ُصنوف الطعام الطّيب.. ما الذي سيصنع؟! هل هذه كرامة؟! أليس هذا استحمار؟

 وقفة عند كتاب [قصص العلماء] للمريزا التنكابين ●

 :) يقول31جعفر كاشف الغطاء رقم ( يف ترمجة الشيخ 208يف صفحة 

أن جيول بني صفوف اجلماعة و  -أي الشيخ جعفر كاشف الغطاء  -وكانت عادة الشيخ (
جيمع املال بذيل عباءته من دراهم و د�نري للفقراء، و يُعطيهم املال، و كان إذا جاء إىل جملس 

يبيعها ِلصاحب البيت، و �خذ  ُجتّار و يكون ضيفًا عليهم يُقّيم األطعمة بعد مّد الُسفرة و
الِعوض، ُمثّ �ذن للحضور بتناول الغداء.. إىل أن كان ضيفًا يف مكان، و كانت قيمة الطعام 
ُتساوي ثالثَني توما�ً و أخذ املال، و بقي تومان واحد، و قال صاحب البيت: إّن األكل يربد، 



يرَض الشيخ حّىت أخذ التومان، بعد ذلك فُكلوا اآلن، و بعد االنتهاء أدفع التومان الباقي، فلم 
 !)أِذن للناس بتناول الطعام، و كان يصرف ذلك الذي كان �خذه على الفقراء

الشيخ جعفر يبيُع شيئًا ال ميلكه.. فهل هذا البيع بيٌع شرعي؟! و هل َمْنع الناس ِمن تناول 
 !الطعام كرامة؟! أليس هذا استحمار؟

] للشيخ جعفر كاشف 4عن مبهمات الشريعة الغراء: جوقفة عند كتاب [كشف الغطاء  ●
 :فيما يرتبط ابلعبادات املالية 135الغطاء.. يقول يف صفحة 

 -جْرب مانعي احلُقوق  -أي جيوز للفقيه  -أنّه جيوز لُه  -أي ِمن هذه األحكام  -ومنها (
، ألّن األصل عدم ، و مع االمتناع يتوّصل إىل أخذها إبعانة ظامل أو مبعونة اجلند-الشرعّية 

 !)جواز التسليم إىل غري اجملتهد يف احلقوق العاّمة

أال ُتالحظون أّن هذه اجلذور ُتشّكل ذوقًا إجرامّياً، و ذوقاً يف الُعنف و الديكتاتوريّة؟ و لذلك 
 .سعى لقتل املريزا اإلخباري

ّىت يُعطوه قيمة الذي يفرض على الناس أن يبيع عليهم طعامهم و أن ال يسمح هلم أن �كلوا ح
 !الطعام و هي وليمة، فِمن الطبيعي أن ُيصدر ِمثل هذه الفتوى اليت ما أنزل هللا هبا ِمن ُسلطان

فال ذاك التصّرف له أصل شرعي، و ال هذا التصّرف له أصل شرعي.. ُمثّ �تون لنا و يقولون 
 !لنا اتّبعوا املراجع!! فهل نّتبع املراجع يف هذا اهلراء؟

 .ع املراجع فقط إذا ما ساروا بسرية آل حمّمدحنُن نّتب

 :هناك عند� روا�ت ال تُطرح يف اجلّو الشيعي.. على سبيل املثال ✱



ن ال يستفيت من هللا بصفاء سرّه و إخالص عمله و عالنيته و برهان من ربّه ( •
َ
ال حتلُّ الُفتيا مل

 ).يف كّل حال

ن كان أتبع اخللق من أهل زمانه ابلنيب صّلى ال حتل لهُ الفتيا يف احلالل ( •
َ
واحلرام بني اخللق إّال مل

 .)هللا عليه و آله و وصّيه

فهل هذه الِسرية للشيخ جعفر كاشف الغطاء تنطبُق عليها هذه املعاين املذكورة يف هذه 
 .الروا�ت؟! و هللا ال يُوجد أّي شخص يف اجلّو الشيعي تنطبق عليه هذه األوصاف

 :قضّية مهّمة البُّد أن تعرفوها � شباب الشيعة، و هيهناك  ✱

أّنين أحتّدى مجيع العلماء و املراجع و أصحاب العمائم و املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية أن 
  و لو كانت ضعيفة حبسب قذارات علم -�تو� برواية واحدة 

اً ما لرجٍل الدين يف أّي صنٍف من أن �توا برواية واحدة تقول أّن هناك حقّ  -الرجال الناصيب 
ستحّبة مثالً.. فال ُيوجد عند� وال رواية واحدة تقول 

ُ
أصناف األموال الدينّية (كالصّدقات امل

ستحّبة تُعطى لرجال الدين أّ�ً كانوا.. حتت أيّة تسمّية "مرجع أو غري مرجع")
ُ
 أّن الصّدقات امل

اّمة، و اهلدا� و اإلعا�ت اليت تُبذل لعاّمة الشيعة، و نفس احلال ابلنسبة للنذور، و األوقاف الع
و كذلك األمخاس، و أموال الزكاة، و الكّفارات، و فديُة الِصيام، و أي لون ِمن ألوان األموال 
الدينّية أو احلقوق الشرعّية.. ال ُتوجد عند� و ال رواية واحدة تقول أّن هذه األموال ُتسّلم إىل 

 .رجال الدين



جد عند� و ال رواية واحدة تقول أّن رجل الدين له احلّق و له الوالية يف التصّرف بكّل و ال ُتو 
أصناف هذه األموال.. و أ� أحتّدى املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية أن أتتيين برواية واحدة ُتشري 

 .إىل هذه املعاين

 .حمار.. هذه هي احلقيقةأّما هذا الذي ُوِضع يف رؤوس الناس فهو لوٌن ِمن ألوان االست

إذا كان الشيعي ال جيُد كفاءًة يف نفسه أن يصرف األموال الشرعّية فُيوّكل أمر صرفها  نعم.. •
إىل عاٍمل ِمن علماء الدين يثُق به (بغّض النظر هل هو املرجع الذي يُقّلده أو ال يُقّلده.. أو حّىت 

وز له أن يُعطي من عاّمة املؤمنني) إذا وِثَق به و أنّه يتصّرف تصرّفاً صحيحاً.. يف هذه احلالة جي
هذا املرجع أو هذا املعمم هذه األموال الدينّية و لكن بشرط و هو أن هذا املرجع أو هذا املؤمن 

 .سيتصّرف تصرّفاً صحيحاً 

أّما إذا كانت هناك ُشبهة ِمن أّن حاشّية هذا املرجع (أوالده، و أصهاره، و وكالؤه) أّ�م يعبثون 
م فلسًا واحداً ِمن األموال الشرعّية إىل هذا املرجع.. و لو ابألموال، فال جيوز للشيعي أن ُيسلّ 

فعل ذلك فهو ُحماسب على ِفعله هذا.. و عبادته املالّية هذه تكون ابطلة، ألنّه مثل الذي يقوم 
 .بصالته و مل �ِت بشروط الصالة

 .أّما هذه الِفكرة (ُحطها برقبة عامل و اطلع منها سامل) هذه فكرٌة شيطانّية

ادات املالّية هلا قوانني جيب على الشيعي أن �يت هبا.. أّما أن يُلقيها هكذا من دون أن العب
دون  ، فو هللا قد وضع أمواله هكذا منيعرف أّن هذه األموال سُتصَرف بشكٍل صحيح أو ال

 !أن تكون قد حتّققت منه العبادة املالّية



ن األموال الشرعّية اليت جيب عليه الشيعي مسؤوٌل عن دينه، مسؤوٌل عن صالته، مسؤوٌل ع •
أن يتصّرف فيها ابلشكل الصحيح بنفسه.. و إن كان قاصراً عن ذلك، فليبحث عن الشخص 
ناسبة و ليس ابلضرورة أن تكون هذه املؤّسسة اتبعة 

ُ
ناسب، أو يبحث عن املؤّسسة امل

ُ
امل

 .للمرجعّية

وكل صالته أو صيامه إىل أحد؟! مثلما العباداُت املالّية كالصالة، و كالصيام.. فهل الشيعي يُ 
 .هو ُمكّلٌف إبتيان صالته و صيامه، كذلك هو ُمكّلٌف بصرف أمواله الشرعّية بنفسه

وقفة أخرى عند كتاب  [العبقات العنربيّة يف الطبقات اجلعفريّة] للشيخ حمّمد حسني كاشف  ●
 .الغطاء و هو ُحيّدثنا فيه عن أتريخ آابئه و أجداده

 :حتت عنوان: فتوى الشيخ موسى يف قتل املريزا اإلخباري 185فحة يقول يف ص

 -ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء و هو املرجع األعلى يف النجف  -و أّما موسى بن جعفر (
فبقي كّل واحٍد  -و هو ِمن مراجع كربالء و هو ابن السّيد علي الطباطبائي  -و حمّمد اجملاهد 

 -أي السيد حمّمد اجملاهد  -ل عدّوه و ُجياهد، فكتب السّيد منهما يسعى يف هتيئة أسباب قت
  :حاصله -موسى كاشف الغطاء  -صورَة استفتاء من الشيخ 

ما رأيُّ ُحّجة هللا على خلقه و أمينه يف أرضه يف رجٍل يؤلِّب على العلماء الصاحلني، و يسعى 
و مواٍل، أن يبذل يف قتله النفس و  يف قتلهم إطفاًء لنور الدين؟ فوقَّع حتته: جيب على كّل ُحمبّ 

  .املال، و إّال فال صالة و ال صيام له، و ليتبّوأ ِمن جهنم منزله



و هو مرجع يف الكاظمّية  -فأخذ السّيد ُحْكم الشيخ و أمضاه، و بعثه إىل السّيد عبدهللا ُشّرب 
نالك كالسّيد ، فحكم بوجوب اتّباع ُحكم الشيخ، و كذلك فعل ابقي العلماء املعروفني ه-

  .ُحمسن صاحب احملصول، و الشيخ أسد هللا

فلما ّمت احلكم على أحسن هيئة، ُنِشَر لدى العوام، و ُقرِأ على اخلاّص و العام، و كان بيد رسول 
و إنَّ ُحْكم الشيخ �فذ على كّل َمن  -يقول هلم  -السّيد عبدهللا ُشّرب يدعو الناس إىل امتثاله، 

  .يف دائرة الوجود

 -أي الشيعة  -و كان السّيد عبدهللا كما عرفَت أوًال عند أهل الكاظم مبنزلة اإلمام، فعزموا 
على أن يهجموا على دار اإلخباري ليًال و يُرحيوا منه الناس. فاجتمع ثالثة أنفار منهم ِمن 

ل، ألّ�م فتسّوروا الدار عليه نصف الّلي  -يعين شقاوات، بلطجّية  -املعروفني ابإلقدام و البأس 
أتوا إىل ابب داره فلم جيدوها ألنّه أعشاهم بسحره.. ّمث أتوا إىل اُحلجرة اليت هو فيها و قلعوا 
الباب، فوجودا عفاريت و حّيات فاغرة ُتريد أن تبتلعهم، فتوقّفوا يسرياً مثّ هجموا اثنية، فوجدوا 

 .ليثاً ابلباب يريد أن يفرتسهم فارتّدوا متجّربين

هجمون على الباب فريون ما يهوهلم ِمن شعبذاته و سحره، فصعدوا السطح و حفروا و مل يزالوا ي
فيه على احلُجرة، فخرجْت إليهم نريان ملتهبة، فقال واحد منهم: � قوم، إّين مسعُت ِمن الشيخ 

و  -أي عبدهللا ُشّرب  -موسى يقول: أ� ضامٌن على هللا اجلّنة لَِمن يقتل هذا حبضور الُشّربي 
و أ� صاحب ذنوب كثرية، و قد عزمُت على  -أّي السّيد عبدهللا ُشّرب  -ّدقه السّيد قد ص

فلعّلي أحظى بعدها  -النار اليت خترج من الفتحة اليت فتحوها يف السقف  -اخلوض يف هذه النار
نيَّ أّ�ا جبناٍت جتري من حتتها األ�ار، فإْن أحرقتين فاجنوا أبنفسكم و ال تُيتِّموا أطفالكم، و إْن تب

 .شعبذة و هبتان، فسأُنبِّئكم بذلك فادخلوا عليَّ و شاركوا ابلفوز فيما لديَّ 



فاقتحم النار و تقدَّمهم إماماً، فقيل � �ر كوين برداً و سالماً، فنادى أصحابه، فدخلوا عليه، 
لي و لكم و تبخرياته بني يديه، فقال هلم: خلُّوا سبي -أي املريزا اإلخباري  -فوجدوا اخلبيث 

عشرون ألف ذهب، فلم يقبلوا، و مل يزل يرتّقى هلم يف ذلك حّىت قال هلم: انظروا احلُجرة، 
فنظروها و إذا هي و مجيع ما فيها ِمن بسط و جدران و ُفرش تألأل ذهباّ أمحر، فقال: ُخذوها 

هيهات  أمجع و دعوين أجنو بنفسي، و لكم العهد عليَّ أن ال أرجع بعد إىل بالدكم، فقالوا:
هيهات، على غري� َمّوِه هذه الكذبّيات و الشعبذات، و أّما حنن فقد ُضِمَنْت لنا على هللا اجلنان 
و الفوز ابلرضوان، فوقع احلّق و ُقِطع دابُر القوم الذين ظلموا و احلمد هلل رّب العاملني، و أتبعناهم 

ذين اشرتوا الضاللة ابهلدى فما رحبْت يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني، أولئك ال
 (جتارهتم وما كانوا مهتدين

هـ و ُدفن ِسرّاً، و بقي لُه قرب يزورُه حمّبوه.. و بقي مراجع الشيعة 1233هذه احلادثة وقعت سنة 
يبحثون عن قربه إىل أن عثروا على قربه و ساووه مع األرض و مل يُبقوا لِقربه ِمن أثر.. و هذا بعد 

 !سنة بعد وفاته 100أكثر من 

يعين أّن هؤالء املراجع الذين ساووا قربه ابألرض كانوا على نّية املراجع السابقني.. و حنن عند� 
يف الروا�ت أّن املقتول �يت يوم القيامة و معُه قـََتلتِه! مع أّن الذي قتله واحد، و لكن ألّن هؤالء 

 !و فرحهم بقتله، فهم ُشركاء يف دمهرضوا بقتله، و صدرْت منهم كلمات تدّل على رضاهم  

و السؤال هنا: هل املرجعّيات الشيعّية املوجودة اآلن تتربأ ِمن هذه اجلرمية؟! هل أوالد كاشف 
 !الغطاء "أوالدهم و أحفادهم" يتربّأون من هذه اجلرمية أو ال؟

 !!هذه جرمية واضحة.. و فوق ُكّل ذلك معها أكاذيب، فهذا الكالم هو كالم القاتل



أّما احلقيقة فهي أّن اجلرمية وقعت �ارًا بعد صالة الظهر على دار املريزا اإلخباري، و كان  •
عنده ضيوف يف بيته.. و أّول ما بدأوا بدأوا برجم ابب داره ابحلجارة.. فأخرج املِريزا اإلخباري 

ائم و الُسباب و يُظهرون رأسه ِمن ُشّباٍك يف بيته ُخياطبهم: ما الذي ُتريدون؟! فكانوا ُجييبونه ابلشت
من أّ�م جاءوا لِقتله.. كانوا جمموعة كبرية ِمن الناس و لكن الذين كانوا يقودون هذه اجملموعة 

 .شقاوات الكاظمّية

فهجموا على بيته و كسروا الباب، فدخل املِريزا اإلخباري مع ولده الكبري أمحد و الضيوف يف 
أسلحة �ريّة، و قامات و سكاكني.. فدارت معركة عراك معهم.. و لكن هؤالء كانوا حيملون 

 .غري ُمتكافئة

و يف �اية املعركة قتلوا املِريزا اإلخباري و قطعوا رأسه و مثّلوا ِجبثّته.. و قتلوا ولده أمحد، و قتلوا 
 بعضاً ِمن ضيوفِه، والبقّية أسروهم، و هجموا على عائلة املِريزا اإلخباري، و سلبوا النساء ُحلّيهم،
و ضربوا النساء و أسروا النساء و أسروا كذلك َمن بقي من الضيوف أحياء.. و كانت هلم نّية 

 .أن يقتلوهم مجيعاً 

املِريزا اإلخباري بقي له ولد صغري امسه علّي، أّما أمحد فقد قُِتل مع أبيه.. و حني هجموا على  •
البيت ِمن أاثث، ِمن ُفرش، من  البيت خرّبوا البيت و مزّقوا الُكتب، و استلبوا ُكّل شيٍء يف

 .أواين

و بعد ذلك استطاعت العائلة أن تفّر مبُساعدة بعض الناس من أهل الكاظمّية، و اتبعوها إىل 
 .أّن استقّرت عائلة املِريزا اإلخباري يف منطقة قريبة من مدينة ُسوق الشيوخ جنوب العراق



ا رأسه و رأس ولده و راحوا ُيرّددون األهازيج يف أّما املريزا اإلخباري فقد مثّلوا ُجبثّته و رفعو  •
شوارع الكاظمّية، و دخلوا إىل الصحن الكاظمي و هم يرفعون رأس املِريزا اإلخباري و رأس 
ولده!! هكذا جرت احلادثة، و ليس كهذه األكاذيب اليت سطّرها الشيخ حمّمد حسني كاشف 

 .الغطاء

الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء و هو ُحيّدثنا عن  وبعد حادثة قتل املِريزا اإلخباري يقول ●
 :215الذي جرى، يقول يف صفحة 

ّمث تزوج أّ�م إقامته ابلكاظمني ببنت عاملها و َعَلمها و ذلك بعدما قتل املريزا اإلخباري، و (
كان قد عقد عليها قبل قتله جذابً لقلوب الناس.. و اجتمع شعراء الشيعة و نظموا األشعار و 

 !)ُقرئت املدائح و أقاموا الّليايل املِالح و متّت األفراح

 !حكايٌة إجرامّية ِمن حكا�ت ألف ليلة وليلة

 :230ويقول يف صفحة  ●

ا كانت سنة الواحد و األربعني بعد األلف و املِئتني، تزايد مرض الشيخ الذي تعّلق به قبل ومل(
ومًا فيوم خلروج الدم الكثري، و كان قد سنني ِمن وفاته، و هو مرض البواسري، فصار يضعف ي

عمره الِسّتني.. سئم احلياة الدنيا و زينتها من األموال والبنني، و استام جوار ربّه و اشتاق  بقار 
إىل لِقاه، فقرّبه إليه و أد�ه، فسّلم نفسه الزكّية إىل ابريها، و هوت دعائم الشريعة و هتّدمت 

رامل و العلماء تبكيه، و صعق الكتاب املبني ينشده، و مبانيها.. فطِفق الدين يندبه و األ
 !)الشعراء و األدابء تنشد مراثيه



ه.. انفتح ُدبر الشيخ موسى ابلدم! فمثلما 1235ابلضبط بعد أن قتل املِريزا اإلخباري سنة 
 .ويَسَفك الدم من رأس املِريزا اإلخباري، ابتاله هللا أبّن الدم بدأ ينسفك ِمن ُدبره و بشكٍل ق

و أقول عن هذه الُرتّهات اليت ُيسطّرها الشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء عن جّده الشيخ 
بني ملوِت مرجٍع ُجمرم قاتل، خيّر الدم ِمن ُدبره ُعقوبًة له؟

ُ
 !!موسى، أقول: هل يصعق الكتاب امل

شر من نفس املِثال الذي ذكرتُه لكم عن املِريزا اإلخباري كانت جرمية ُمباشرة و إجرام ُمبا ●
  ..مراجع النجف و كربالء و الكاظمّية

 !أ� أقول: هؤالء املراجع أين تسديد اإلمام احلّجة هلم إذا كانوا هبذا احلال؟

 .وقفة عند مثاٍل حلالِة قْتٍل و لكن ليس أبسلوٍب ُمباشر  ✤

واثئق] ألمحد عبدهللا قراءة سطور ِمن موسوعة [حمّمد ابقر الصدر السرية واملسرية يف حقائق و 
 .أبو زيد العاملي

ختصر 244يف صفحة 
ُ
 :جاء فيه و ابمل

أنّه بعد اعتقال السّيد حمّمد ابقر الصدر هناك معلومة خطرية جّداً (و هي موجودة يف املصادر 
و موثّقة) و هي أّن الذي أعطى الضوء األخضر، بل كان هناك ضغط ِمن ِقَبله على املسؤولني 

 .ى ُمدير األمن يف النجف العتقال السّيد حمّمد ابقر الصدر هو السّيد مجال اخلوئيالبعثيني و عل

السّيد مجال اخلوئي بعد انتصار الثورة اإلسالمّية و رجوع السّيد اخلميين إىل إيران، و بعد أن  •
يف  بدأ السّيد حمّمد ابقر الصدر نشاطًا واضحًا يف أتييد الثورة اإلسالمّية و يف إاثرة احلماس

 .نفوس أتباعه



فالُسلطة توّجهت أنظارها إىل السّيد حمّمد ابقر الصدر ِلُرتاقبه.. و ِمن الذين دفعوا ُمبدير األمن 
يف النجف و ابملسؤولني البعثيني إىل اعتقال السّيد حمّمد ابقر الصدر هو مجال اخلوئي.. علماً 

لكن حينما يتحّدث هو فهم يفهمون أنّه قد ال يكون هذا املوضوع بِعلم ِمن السّيد اخلوئي، و 
أّن هذا األمر ِمن السّيد اخلوئي.. و ِلذلك كان يُرّدد أمامهم دائمًا أنّنا ال ُنريد أن يكون هناك 

 .ُمخيين اثين يف النجف.. هذا الكالم كان يُرّدده على مسامعهم دائماً، و هو كثري االلتقاء هبم

ذون اإلذن ِمن مجال اخلوئي.. أبداً.. و لكن البعثّيون علمًا أّنين ال أقول هنا أّن البعثيني �خ
حني يعرفون أّن املرجعّية الُعليا يف النجف ال تُبايل هبذا املوضوع، فإّن هذا ُيسّهل األمر عليهم 
كثرياً.. و سيتشّجعون على القيام أبكثر من ذلك.. فجمال اخلوئي كان له يد يف اعتقال السّيد 

 !حمّمد ابقر الصدر

ت األخبار تنتشر يف النجف عن احلالة املأساويّة اليت عليها عائلة السّيد حمّمد ابقر كان ●
الصدر، أُّمه كانت مريضة، و أطفاله كانوا يُعانون.. ابلنتيجة هي إقامة جربيّة و يف ِظّل اُحلكم 

 !البعثي.. فماذا نتوّقع؟

ّمد ابقر الصدر، فال يستطيع أحد فكان هناك تصّور أنّه لو يذهب السّيد اخلوئي لِز�رة السّيد حم
شكلة بشكٍل و آبخر.. 

ُ
من احلكومة أن مينعه.. واحلكومة أيضاً هي ُتريد أن تتخّلص من هذه امل

فلو ذهب السّيد اخلوئي و كسر احلصار فإّن احلصار سُريفع عن السّيد حمّمد ابقر الصدر، و 
شكلة.. و لكّن السّيد اخلوئي بعد ذلك املراجع لعّدة أّ�م يزورونه ألّ�م يف بيته فل

ُ
رّمبا تنتهي امل

 !!رفض أن يذهب

املرجع الوحيد الذي زار السّيد حمّمد ابقر الصدر يف فرتة حصاره هو السّيد عبد األعلى 
السبزواري.. و لكن السّيد عبد األعلى السبزواري مل يكن له ذلك التأثري يف تلك األّ�م.. التأثري 



ي.. و كانت عائلة السّيد حمّمد ابقر الصدر تعتب كثريًا على السّيد األكرب كان للسّيد اخلوئ
 .اخلوئي عدم تدّخله

حينما رُِفع اِحلصار مؤقّتًا لعّدة أّ�م عن السّيد حمّمد ابقر الصدر من قَبل احلكومة.. أرسل  •
در بدرجة السّيد اخلوئي ابنُه السّيد مجال اخلوئي، و مجال اخلوئي يُبغض السّيد حمّمد ابقر الص

% و هو الذي دفع كثريًا ابّجتاه اعتقاله.. و لكن السّيد اخلوئي ال يعلم بذلك، فهو ال 100
 .يدري ما الذي جيري يف بيته

وقفة عند صورة أخرى من ُصور خذالن السّيد اخلوئي للسّيد حمّمد ابقر الصدر يف صفحة ( ●
ّمد ابقر الصدر أن يّتصل ابلسّيد عندما أّحلْت السّيدة آمنة بنت اهلدى على السّيد حم 267

أن يتدّخل ِحلماية  اخلوئي ليضمن له حفظ عائلته بعد اعتقاله.. و لكن السّيد اخلوئي رفض
 .)!!العائلة

وقفة أخرى أيضاً يذكرها الشيخ حمّمد رضا النعماين عن موقف جمموعة ِمن شباب النجف ( ●
قر الصدر، و ُمهامجتهم لرجال األمن.. حادثة الُبسطاء يف ُحماولة فّك احلصار عن السّيد حمّمد اب

تُبّني مدى الفارق الكبري بني موقف هؤالء الشباب من احلصار املفروض على السّيد حمّمد ابقر 
 .)الصدر، وموقف املرجعية

 :شباب الشيعة قبل أن أختم ابلوثيقة الدخيّية.. و أقول لكم أُذّكركم �  ✤

تُركبوا، و يُقال لكم "ديخ".. فإّنكم بذلك تبتعدون عن إمام  حذاِر حذاِر أن تُعطوا ظهوركم أن
زمانكم.. ألّن اإلمام "صلوات هللا عليه" يبحث عن عقول يف الواقع الشيعي، و أّول خطوة يقوم 



هبا اإلمام يف الروا�ت يضع يده على رؤوس العباد جيمع بذلك عقوهلم.. اإلمام حباجة إىل 
 ..و ليس حباجة إىل أشخاص ُمستحمرين ُمستثولنيعقول، اإلمام حباجة إىل عقول 

احرتموا عقولكم و ال تُعطوا ظهوركم ألّي أحد (إّ�ك إّ�ك أن تنصب رجالً ُدون احلّجة فُتصّدقه 
 .يف ُكّل ما قال، و تدعو الناس إىل قوله)

روا هذا وصا� أئمتكم.. أئمتكم حيرتمونكم و حيرتمون عقولكم، و هلذا احرتموا عقولكم و فكّ 
 .ابلطريقة الصحيحة و سلوا و احبثوا حّىت تِصلوا إىل احلقيقة

 :الرب�مج يوم غد يتوّقف.. و لكن بعد يوم غد بقيت عند حلقتان =

حلقة عنوا�ا: رسالة مفتوحة ِمن قناة القمر الفضائّية ِعْرب األقمار الصناعّية إىل مساحة املرجع  •
 ."األعلى السّيد السستاين "دام ظّله

واحللقة اليت تليها يف اليوم الذي يليها و هي خامتة هذا الرب�مج [بصراحة].. هي أيضاً رسالة  •
و لكن هذه الرسالة رسالة خاّصة.. فأ� ال ُتوجد عندي وسيلة ألتواصل فيها مع إخويت و 

 .أخوايت و أبنائي و بنايت الذين يّتفقون معي فيما أطرح إّال ِعْرب هذه الشاشة

متة هي رسالة ُأوّجهها إىل إخويت و أخوايت و أبنائي و بنايت ممّن يّتفقون معي، و أرجو فهذه اخلا
من مجيع الدخييني ِمن إخويت و أخوايت و أبنائي و بنايت أن ال يُتعبوا أنفسهم مبُشاهدة هذه 
 احللقة ألّن احلديث هو حديث خاص مع غري الصنمّيني و غري الُقطبّيني و غري الدخيّيني، و ال

 .ُأريد هلؤالء أن خيسروا وقتهم يف ُمتابعة هذه احللقة


