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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَجَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَجْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَجَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَجَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
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 الْوِئت بَعد السَّبدسَتُ تُمَلَحَالْ

 العُشسًُىً لثالثَّب اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
 ح اغبسن أم   ُظبلمةِ  أجواءِ  ح زال ال اغبديث ىو واغبديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: الُعنوان ىو العنوانُ 
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  ح وبالتحديد األوَّل القسم ح الش يعي، الوسط  مراجِعنا بُت صرحيةٍ  وبعبارةٍ  الرَّظبيَّة، الش يعيَّةِ  الد 
ء وُعلمائِنا الكرام  رضوان اػبُوئي القاسم أيب سي دنا إىل اغبديثُ  ووصل .وُمفس رينا وُمفك رينا وُخطبائِنا األجبلَّ

 إىل وأشرتُ  عليها، وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  زىرائِنا ح عقيدتوِ  إىل كبلمٍ  من مرَّ  فيما أشرتُ  وقد عليو، تعاىل اهلل
 عن البعيدِ  وبالقولِ  اػَبِطل بالقول ُمشبعةٍ  عقيدةٍ  من أّدى ما إىل بوِ  أّدى الَّذي منهجوِ  تطبيقاتِ  من ُصَورٍ 
  .الُكربى بالصدي قةِ  ُمعَتق َدهِ  ح والِعًتة الِكتاب منهجِ 

 ما لنا تكِشفُ  مقاطع على يشتمل فيديو لكم وَعرضتُ  وأحوالوِ  ُشؤونوِ  عن غبديثِ  أىل وصلتُ  أنْ  إىل
 اؼبوجودين وبعلمِ  حاشيتوِ  وبعلمِ  أوالدهِ  وبعلمِ  بعلموِ  ُصو رت األفبلم قطعاً  اػبُوئي، السي د برَّاين ح جيري

 أُريد وأنا األفبلم عليُكم عرضتُ  الشَّاشة، على أعرضوُ  بسر   ىي وما اإلنًتنت على موجودة واألفبلم صبيعاً،
 سي دنا الكبار، اؼبراجعُ  منها يتخرَّجُ  الَّيت اجملالس ىي ىذه وُعلمائِنا، مراجِعنا ؾبالسِ  إىل نظركم أُلِفتَ  أنْ 

 سبيل على الوصف، هبذا وُعرِفت للمرجعّيةِ  َتصدَّت الَّيت الشَّخصيات من وُىناك اجمللس رأس على اػبوئي
 ومن السي د تبلمذة من وىو اػبوئي السي د جانب إىل جالساً  كان البهشيت عليّ  السي د الرَّاحل اؼبرجع اؼبثال

 اجمللس ح موجوداً  كان أيضاً  اػبوئي السي د تبلمذة من اؼبعاصرين اؼبراجع ومن توّح، وقد النَّجف مراجع
 ىذا ِمن أخرى، وشخصّيات الفّياض، إسحاق الشَّيخ األشرف النَّجف ح حالياً  الكبار األربعة اؼبراجع أحد

 ..!! اؼبراجع يتخرَّجُ  اجملالس ىذه ومن الربّاين
 أنَّ  وكيف اعبهاد مسائل حول الصَّاغبُت منهاج ح اػبوئي السي د كتبوُ  ما عليكم قرأتُ  حينما تتذكَّرون وإذا

 الَّذين الكبلم، أعيد أنْ  أُريد ال لتفاصيلِو، يتصّدون والَّذين اؼبسلمُت على الغيبةِ  زمان ح واجبٌ  اعبهاد
 ُىم ىؤالء االختصاص، أصحاب من وكذلك اإلسبلم علماء من واػبربة البصَتةِ  أىلُ  ىم لتفاصيلوِ  يتصّدون

 ..!!عليو تعاىل اهلل رضوان اػبوئي سّيدنا هبم يستعُتُ  الَّذين اػبربة وأىلُ  البصَتةِ  أىلُ 
ا ىو أقوَلو أنْ  ديكن ما وأقلّ  شاىدسبوىا، الفيديوات أنَّ  أعتقد  وإالَّ  ولبناتِنا، ألوالِدنا حسنةً  أسوةً  سُبث لُ  ال أَّنَّ

 لياقةٍ  عدم عن إعبلمّية، لياقةٍ  عدم عن اجتماعّية، لياقةٍ  عدم عن لياقة، عدم عن تكشف الفيديوات
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 وح الغرب ح للش يعةِ  األفبلم ىذه ينشروا أنْ  ويُريدون اؽبيئة وهبذه الصورة هبذه خيرجون كيف!! سياسّية
 مراجَعها ترى ألن تتشوَّق العراق خارج ُوِلدت كثَتة صبوع ىناك العراق، خارج يعيشون كانوا للَّذين الشَّرق

 عدم ومن للواقع، َفهمٍ  عدم ومن تدبٍَت، سوء ومن لياقٍة، عدم ومن حكمٍة، قلَّةِ  من ُىم وىكذا وُعلماَءىا،
 الصور وهبذه األفبلم هبذه بعثوا عدِم، ومن عدمِ  ومن عدمِ  من طويلةٍ  قائمةٍ  إىل اإلعبلم، ألساليب معرفةٍ 
 وال بالنَّتيجة، اؼبوجود ىو ىذا ولكن َصّوروىا وال بعثوىا ال ليَتهم ويا وغرهِبا، األرض شرقِ  ح للش يعةِ  ىديةً 
  .ذلك من أكثر أربدَّث أنْ  أُريد
 وقد الشَّيء، بعض طويلةً  كانت ُعرِضت الَّيت الفيديوات الربنامج، ويتواصل اغبديث يتواصل كي

 :معاً  ُنشاىد سريع، بشكلٍ  عليكم لنعرَضها اختصرناىا
 

 
     

 اليوتيوب على موجودٌ  ىذا كل   ُصو رت، طويلة مقاطع من اقتطعناىا الَّيت اؼبختصرة اؼبقاطع ىذهِ  ح
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 اإلنًتنت على موجودة الفيديوات األفبلم ىذه كل الصور، ىذهِ  وُكل   اليوتيوب على تدخلوا أنْ  بإمكانكم
 ىذهِ  وح اجملالس ىذهِ  ح إليوِ  ُيسَتمع أنْ  ديكن الَّذي والشَّيء ُيبلَحظ أنْ  ديكن الَّذي الشَّيء بسّر، ىي وما

 :الفيديوات
 من ىي الص فة ىذهِ  أنَّ  أعتقد وال اجمللس، جهات صبيع ح الدخان ونفخ التدخُت كثرة ُتبلحظون: أوَّالً 

 الث مايل، ضبزة أيب دعاء عنها يتحدَّثُ  الَّيت اجملالس البطّالُت، ؾبالسِ  صفاتِ  من ىذه الُعلماء، ؾبالسِ  صفاتِ 
  ضبزة؟ أيب دعاء ح نقرأ ماذا اجملالس، من نوعُت عن حديثٌ  ىناك الثَّمايل ضبزة أيب دعاءِ  ح
َِأزَاَلتِبَِليَّةٌِِِليَِعَرَضتَِِْمْجِلِسيِالتَ وَّابِينَِمَجاِلسِِِِمنَِِْوقَ ُربََِِسرِيْ َرِتيَِصُلَحتَِقدِِْقُ ْلتُُِِكلََّماَِليَِما)

ْيَتِنيِِخْدَمِتكََِِوَعنَِِْطَرْدتَِنيِبَاِبكََِِعنَِِْلَعلَّكَِسيِّديِِخْدَمِتكََِِوبَ ْينَِِبَ ْيِنيَِوَحاَلتَِِْقَدِمي َِلَعلَّكِأوَِنحَّ
َِمَقامِِِِفيَِوَجْدتَِنيَِلَعلَّكِأوِفَ َقَلْيَتِنيَِعْنكَُِِمْعِرَضاًِِرَأَيْ َتِنيَِلَعلَّكِأوِفََأْقَصْيَتِنيِِبَحقِّكَُِِمَسَتِخفَّاًِِرَأَيْ َتِني

رَِِرَأَيْ َتِنيَِلَعلَّكَِِأوِفَ َرَفْضَتِنيِالَكاِذبِينِْ َِمَجاِلسِِِِمنِِْفَ َقْدتَِنيَِلَعلَّكِأوِْمَتِنيَفَحرَِِلِنَ ْعَماِئكََِِشاِكرٍَِِغي ْ
 ىذهِ  تقبلون ال أم تقبلون سواء الوصف، ىذا عليها ينطبقُ  اجملالس ىذه أنَّ  أعتقد ال أنا (َفَخَذْلَتنيِالُعَلَماء

 لنزول سبباً  تكون حبيث خصوصّية ؽبا الُعلماء ؾبالس أنَّ  الد عاء ىذا من أفهم ألنٍَّت الشَّخصية، عقيدت ىي
 ؾبالساً  اجملالس ىذهِ  تكون ال! الكريهة والرائحة السجاير وأعقاب واألوساخ الد خان لتجم عِ  ال الرَّضبة،
 موطن وح التوبةِ  موطن وح الرضبةِ  موطن ح اإلنسان يكون كي الدعاء ىذا عنها يتحدَّثُ  الَّيت للُعلماء
ِالَغاِفِلينِِفيِرَأَيْ َتِنيَِلَعلَّكِأوَِفَخَذْلَتنيِالُعَلَماءَِمَجاِلسِِِِمنِِْفَ َقْدتَِنيَِلَعلَّكِأو) ذلك أعتقد ال اؽبداية،

نَ ُهمِفَ بَ ْيِنيِالَبطَّالِينَِمَجاِلسَِِآِلفَِِرَأَيْ َتِنيَِلَعلَّكِأوِآَيْسَتِني،ِرَْحَمِتكََِِفِمن  ىذه يل بالنَّسبة (َخلَّْيَتِنيَِوبَ ي ْ
 ! اؼبرجعيَّة ؾبلس ىذا ذلك؟ كيف تقول قد!! البطَّالُت ؾبالسُ 
 تُقد ُسها، أنت وأوصاف ألقاب ىذه! وباؼبراجع؟ باؼبرجعّية عبلقيت ما هبم، يل شأنَ  ال اؼبراجع أقول،

 إىل وأعود البطَّالُت ؾبالس أفهم أنْ  وأُريد الد عاء ىذا أفهم أنْ  أُريد حُت لكنٍَّت بك، يل شأنَ  ال ِبراحِتك،
ثونا البيت أىل البطَّالُت ؾبالسُ  البطَّالُت؟ ؾبالسُ  ىي ما ألرى البيت أىل أحاديث : اجملالس ىذه عن حُيد 

ا: تقول الر وايات البطَّالُت، ؾبالس ىي ىذه القيامة، يوم ح اإلنسان على وباالً  تكون الَّيت اجملالس ىي  لردبَّ
 يكون الَّذي البيت أىل رواياتِ  ح اجمللس ىذا ىو ما القيامة، يوم ح عليو وباالً  يكون ؾبلساً  اإلنسان جيلس
ثنا أيضاً  الر وايات القيامة؟ يوم ح اإلنسان على وباالً   أىلِ  فضائلِ  ذكرِ  من زبلو الَّيت اجملالس ىي بأَّّنا رُبد 

 فأين اجملالس ىذه شاىدمت أنُتم والرباءة، الواليةِ  من اػبليَّةُ  اجملالسُ  ىي أعدائِهم، مطاعنِ  ذكرِ  ومن البيتِ 
 ديٍتّ  عنوان ىو اػبُمس اػبُمس، عن اغبديث اػبُمس، إالَّ  حديثهم ح ظبعنا ما! الرباءُة؟ وأين فيها الواليةُ 
 الَّذي ىو اغُبجَّة واإلمام واجباً، ليس اػبُمس أنّ  ىي أنا عقيدت باألموال، يرتبط أنَّوُ  خصوصّية فيو لكنْ 
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 ال األقل على أو اػبُمس، وجوب على دليبلً  ديتلكُ  ال اػبوئي السي د الغيبة، زمانِ  ح لشيعتوِ  اػبَُمس أباح
 صاحب قولِ  إىل رجع أنّو ىو ديتلكوُ  الَّذي كلّ  األطباس، ح اؼبرجع تصر ف مشروعّيةِ  على دليبلً  ديتلكُ 

 أنَّ  من اعبواىر صاحب بقول يعبأُ  صار القضيَّة ىذه ح ولكنْ  اعبواىر، بصاحب يعبأُ  ال  أنّو مع اعبواىر،
  .واألطباس األموال ح يتصرَّفون الَّذين ىم الُفقهاء

 ح وجدوا ماذا توحّ  حُت ذلك من واألنكى، فيها بتصر فوِ  وال بأطباسوِ  وال اػبوئي بالسي د يل شأنَ  ال
 وإّّنا بعده، من اؼبراجع ليس فيها يتصرَّفون الَّذين أنّ  تركها الَّيت اؽبائلة األموال بكل   أوصى لقد وصيتِو؟
 ال طويلة ِقصَّة وىذه اؼبعمَّمُت، من العلمِ  أىلِ  ِمن أوالدهُ  ُىم فيها يتصرَّف الَّذي أنّ  وصيَّتوِ  وح..!! أوالدهُ 
 أحد ىنا، اؼبوجودون اؼبعمَّمون فيها اشًتك وقد طويلة قّصة ىناك ربَكى، أنْ  ديكن اآلن، هبا يل شأنَ 

 فيها األموال ىذهِ  أنَّ  باعتبار الربيطانّية للسلطات اػبُوئي السي د ابنَ  وثَّق الَّذي ىو العلمّية الشخصّيات
 الربيطانّية اغبكومة أنّ  وباعتبار. الربيطانّية اغبكومة عند وقانوينّ  رظبيّ  بشكل ُمثبَّتة الوصيَّة وىذه وصيَّة،
 على[  عگتر] والتلفونات األفبلم ىذه عرضنا يوم من لذلك! لليل الّصبح من ترجف! اؼبرجعّية من زباف
 من يًتاجفون أخذوا ألَّّنم والشَّخصيات، واؼبلوك األوروبّية الدول رؤساء من[ منُت؟ تدرون منُت؟] القناة،

 بالليل ينامون[ گادرين ما خطّيو گادرين، ما خطّيو گادرين ما] الش يعيَّة، اؼبرجعية أفبلم من األفبلم، ىذه
 أمرونا فلذلك األُمَّة، ُعلماء من واػبربة البصَتة أىل من القادة ىؤالء ورأوا األفبلم ىذه رأوا َلمَّا اػبوف، من
ا الش يعيَّة، اؼبرجعية مواجهة على العزم قُبد د أنْ  [ العبَّاس فاضل وأبو!! ]كبَتاً  دامهاً  خطراً  عليهم ُتشك لُ  ألَّنَّ
 ،[يدرون َىمْ  ناى اؼبوجودين وصباعتهم وندري، موجودين ىنا احنا] ،[بزبانة] يشًتوننا وال يشًتوَّنم ال ىم
 ببعض يهتّمون قد اؼبسئولُت بعض ىناك الكبَتة، اؼبالية اغبسابات فبسبب أوالدىم ببعضِ  اىتمام يوجد وإذا

 اغبقيقية القضيَّة ىي ىذه الطائلة، باألموال مؤلى باظِبهم اليت اغبسابات ألنَّ  ذويهم ومن منهم الشَّخصيات
 .رتوش دون ومن ُمقشَّرة
 ظبعتم، ىل أنتم والرباءة، الواليةِ  معاين من زبلو الَّيت اجملالس ىي البطَّالُت ؾبالسُ  البطّالُت، ؾبالس إىل وأعود

 لياقة، وعدم أوساخ، دخان،! اجملالس؟ ىذه ح والرباءة الواليةِ  معاين من معٌتً  إىل ُيشَت شيئاً  رأيتم ىل
س اؼبشايخ أحد بُت ؿُباورة ىناك الفيديو آخر ح وباؼبناسبة اػبُُمس، عن وحديث  سيجارة أخرج الَّذي اعببلَّ

 تقي ؿَبمَّد السي د اػبوئي، السي د ابن تقي ؿَبمَّد السي د منو بالُقربِ  جالساً  وكان يُدخ ن أن وأراد جيبو من
 الَّذين لُو؟ يقول كان ماذا اجملالس، ىذه ُكلّ  ح الفارسّية باللغة كان واغبديث بالفارسية، حُيادثو كان

 ؽبذا يقول تقي ؿبمَّد السي د اؼبضمون، وىذا الكبلم ىذا سيجدون جيَّداً  انصتوا ما إذا الفارسية اللغة يعرفون
 إنَّ  يقول كبلموِ  مضمون عليو، اعًتض! ُتدخن؟ أنت: لوُ  قال جيبو، من السيجارة أخرج الَّذي الشَّيخ

 فلماذا سي ئاً  التدخُت كان إذا: وقال فأجابو عليو اعًتض ىو! تُدخ ن؟ بدأت مىت منذ وأنت مضرّ  التدخُت
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 ىؤالء ؼباذا اعُببّلس، واألساتذة والعلماء اؼبراجع أي األغايون وبقيَّة اػبوئي السي د إىل ُيشَت واألغايون، األغا
 إذا تسجيلي، ىو ما تسجيلوُ  التسجيل وىذا اػبوئي السي د ابنُ  ىو ىذا أىلها، من شاىدٌ  وَشِهد! يُدخ نون؟

 الَّذي اؼبضمون نفسَ  لكم وسينقل الفارسّية اللغة يعرف شخص على الفيديو اعرضوا كبلمي ُتصد قوا مل
 فيها جلس لو الَّيت اجملالس من وىي بطَّالُت، ؾبالس ىذه علماء؟ ؾبالس اجملالس ىذهِ  فهل لكم، نقلُتوُ 

 شيئاً  تفهمون أنتم أفهم، ىكذا يل بالن سبةِ  الدعاء، ىذا ح كما عنو، الرَّضبةِ  لسلب سبباً  فستكونُ  اإلنسان
  .أحرار أنُتم أحرار، أنتم آخر؟

 زماين، إمامُ  عنها حُياسبٍت يل، وىي وفهمي وقناعات آرائي ىذه أحد، على رأيي أفرض أنْ  أُريد ال أنا
 على رأيي أفرض حىتَّ  أنا من عليكم، فرضتها أنا ألنٍَّت ال هبا، قبلتم أنتم هبا، تقبلون عليكم، أعرضها

ِالُعَلَماءَِِِمَجاِلسِِِِمنِِْفَ َقْدتَِنيَِلَعلَّكِأو - ..!!أحرار أنتم ترفضوَّنا قناعاتكم، تلك هبا تقتنعون اآلخرين،
 الدخان ؾبالس ليس اجملالس، ىذه ليس لكن خُيَذل، العلماء ؾبالس من مفقوداً  يكون الَّذين - َفَخَذْلَتني

 ال اػبوئي، السي د سألنا لو نتفاىم، تعالوا سيعًتضون، شيطانّية، ؾبالس اجملالس ىذهِ  أبداً، والّتفاىات،
 وهبذا التدخُت أنَّ  ىل اؼبفرط، الشَّكل وهبذا التدخُت أنَّ  ىل اػبوئي السي د سألنا لو أنفَسكم، أجيبوا ذُبيبوين
 السي د وفيديوات اػبوئي السي د صور دائماً  ستجدون اإلنًتنت على ادخلوا اإلدمان، وهبذا اؼبفرط الشَّكل
 سجاير على اإلدمان الروشبان، سجاير على واضح إدمان الروشبان، سجاير علبة فيها تظهر دائماً  اػبوئي
 سيأت دامهاً  كبَتاً  خطراً  أنَّ  ويرى اؼبرجعّية حياربُ  الَّذي الكافر للغرب خدمة فيو أليس الروشبان وشراء الروشبان

 ! النَّجف؟ مرجعّية من
 ح يُنقَّع بالتبغ يؤتى حُت ُتصَنع؟ كيف السَّجاير بقيَّة وحىتَّ  الروشبان سجاير أنَّ  اػبُوئي السي د يعلم ىل

 كحول، ىي الرطوبة ىذهِ  رطبة، السجاير أنَّ  اعبديدة السجاير علبة تفتحون حُت تبلحظون أال اػبمور،
 ناشفة، السيجارة وتكون بسرعة الكحول تتطاير السجاير علبة تُ َفتح أنْ  ؾُبرَّد ولذلك اػبمور، بقايا طبور،

 حينما أمَّا فيها، اؼبوجود الكحول بسببِ  رطبة، وىي بالسيجارة يتلذَّذون فهم ذلك يعرفون واؼبدّخنون
ا يابساً  الدخان يكون الكحول من تنشف  أُريد ال ىنا أنا األمور، ىذه يعرفون اؼبدخ نون البلعوم، جيرح وردبَّ

 وال التدخُت مع مشكلة عندي ما وأنا مطروحاً  ليس ىنا اغبديث ىذا السجاير، قباسةِ  على إشكاالً  أُثَت أنْ 
 !!تفعل فيما أحرار فالنَّاس ذلك، بكل   يل عبلقةَ  ال يُدخ نون، الَّذين على إشكال عندي
 اؼبراجعِ  أعلمِ  طريقِ  من الزَّىراء أعرف أنْ  أُريد بأنٍَّت قُلت أوصلٍت الَّذي ىو؟ ما النقطة ىذه إىل أوصلٍت الَّذي

 أقول أنْ  أستطيع ال الزَّىرائية، معرفتوِ  ح عندهُ  اؽبراء فوجدتُ  الكربى، الغيبة عصرِ  ح (تبلميُذه يقول كما)
 مرجعنا ىو ىذا َضبلل، معرفةُ  أو جهلٍ  معرفةُ  ىي األقلّ  على بالزَّىراء معرفتوُ  زىرائّي، إنَّوُ  اػبوئي السي د عن

 أنْ  إىل الس ياق فقادين بالزَّىراء، الضالَّة اؼبعرفة ىذه ورائّياتِ  فيما أحبث أنْ  فأردتُ  العلمية، اغبوزة زعيمُ 
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 وعن الروشبان وعن السجاير وعن التدخُت عن اػبُوئي السي د سألنا لو، اػبُوئي السي د تدخُت إىل وصلنا
 أنَّوُ  تعتقدون ماذا اغبكمة؟ من ىذا ىل اغبكمة؟ عنوان ربت ُيصنَّف أنْ  ديكن األمر ىذا ىل وعن،

 .األوَّل السؤال ىو ىذا اغبكمة؟ من ىذا ىل أنفَسكم، أجيبوا أنتم جواَبكم أُريد ال سُيجيب،
 السي د يضعوُ  أنْ  ديكن جهة أي   ح التدخُت الشَّيطان؟ من أم اهلل من ىذا ىل: الثَّاين السؤال إىل نرتقي

 اؼبدّخنُت، أسأل تعتقدون؟ ماذا أنتم شيطانّية؟ قائمة ح أو إؽبّية قائمة ح التدخُت يضعُ  ىل اػبوئي؟
 أنّ  تقبلون ىل ُتدخ ن؟ نساءَكم أنَّ  تقبلون ىل اغبكمة؟ من التدخُت ىل تعتقدون ماذا: أسأؽبم اؼبدخ نون

 يدخ نون؟ أوالدَكم أنَّ  تقبلون ىل بالر جال، خاص التدخُت بالرجال، خاصّ  التدخُت أنَّ  أم ُتدخ ّن؟ بناِتكم
ا اؼبدخ ن، أنت أنت،  أنَّ  يقبلون اؼبدخنُت أكثرُ  شاذة، حاالت ىذه ولكن يقبلون اؼبدخنُت بعض ردبَّ

 السجاير ُعلب خُيرجوا أنْ  يقبلون ىل اعبامعات ح وحىتَّ  الثانوية وح االبتدائية اؼبدارس ح الص غار أوالدىم
 يعرفون الَّذين خصوصاً ! ذلك؟ اؼبدخ نون يقبلُ  ىل آبائِهم؟ أمامَ  ويُدخنون السجاير ىذهِ  وُيشعلون أمامهم
 ال يقبلون؟ ىل الواسعة، الثَّقافة أصحاب ومن الكيمائيُت ومن اؼبثقَّفُت ومن األطباء من التدخُت أضرار
 .يقبلون

 أليس ُمستحَسن؟ شيء ىذا ىل اغبالة وهبذه اؽبيئة هبذهِ  يكون حينما اؼبرجع: الش يعة أنتم أسألكم أنا
 اغبوزة زعيم ىذا! صورة؟ أكمل وح حالة، أحسن وعلى ىيئة، أحسنِ  على يكون اؼبرجع أنَّ  اؼبفروض
 !!حالوُ  ىو ىذا يقولون، كما الُكربى الغيبة عصر ح مرجعٍ  أعلمُ  اؼبراجع، أستاذ اؼبراجع، مرجع العلمية،

 حقيقيّ  الكبلم ىذا صباعة يا كذب؟ الكبلم ىذا فهل الكبلم، ىذا تقول أنْ  صحيحاً  ليس سيقولون قطعاً 
ء واقع الواقع وىذا ال؟ أم  منطق اؼبنطق ىذا عوجان؟ أنتم ؼباذا ال؟ أم صحيح ىذا وكبلمي ال؟ أم سي 

 أنا األعلى، اؼبرجع عن اؼبرجع، عن أربدَّث لكنٍَّت النَّاس، فلُيدخ ن اؼبدخ نُت، بكل   يل شأنَ  ال ال؟ أم صحيح
 ىنا أنا اغبوزويّون، يعرُفها القضيَّة وىذه اغبشيشو، يتناولون مراجع فهناك اغَبشيشو قضيَّة أُثَت أنْ  أُريد ال ىنا
 كما  يلةگاألر أو  يلة،گالنار أو والشيشة الروشبان إىل السيجار إىل حّدي اغبشيشو، قضيَّة أثَت أنْ  أُريد ال

 وإالَّ  اغبشيشو إىل أتعدَّى أنْ  أُريد ال  يلة،گاألر وإىل السجاير إىل السيجار، إىل حّدي الشامّيون، ُيسّميها
 بل فقط بالوثائق وليس فبالوثائق، اغبشيشو عن أربّدث أن أردت إذا وبالوثائق، أيضاً  موجودة اغبشيشو

 .الرئيسة اؼبصادر ومن أيضاً  وبالفتاوى
 وهبذا التدخُت ىذا اػبوئي، سّيَدنا يا حياتِو، أيَّام ح الشَّريف سره ُقد س اػبوئي سّيدنا سألنا لو: أقول فأنا

 الَّيت التدخُت تفاصيل كلّ  مع الكريهة الروائح مع اللحية تصفَت مع األسنان تصفَت مع اإلدماين الشَّكل
 األمر ىذا بأنّ  يقول اإلنصاف يقول؟ ماذا اإلنصاف الشَّيطان؟ من أم الرَّضبان من ىذا ىل تعرفوَّنا،
 الشَّيطان؟ إىل أقرب أم اهلل إىل أقرب ىو فهل الشَّيطان، من يكن مل وإذا شيطايّن،
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 واضح شيطاين أمر ىو شيطايّن، أمرٌ  التدخُت أنَّ  من أقول أنْ  أُريد ال الطريق، ُمنتصف إىل معكم وآت
 بالن سبة وإّّنا النَّاس عامَّة عن أربدَّث ال تفاصيلوِ  بكل   التدخُت الطريق، منتصف إىل معكم آت ولكنٍَّت

 أقرب ىو واهللِ  الشَّيطان؟ إىل أقرب أم الرَّضبن إىل أقرب األمر ىذا الفيديوات، ح شاىدمت ما ومثل للمرجع،
 والعقد اغبل   وأىل اػبربةِ  أىل وبُت اؼبراجع بُت وىو اؼبكتب، ح أو الربّاين، ح اؼبرجع كان إذا، الشَّيطان إىل

 ُىم لكنْ  أساساً، ببصائرِىم وال خبربِِتم ال أعًتف ال أنا كذلك، يُدَعوا أن ؽبم حيلو كما البصائر وأصحاب
 لشرب اؼبدمنون فيو يتجمَّع مكان يعٍت ُغرزة ُغرزة، إاّل  ىو ما اجمللس ىذا نظري ح أنا! ؽبم حيلو كما

 اللهجة ألنَّ  اؼبصريّة األلفاظ بعض أحياناً  استعمل وأنا مصريّة التسمية وىذه واغبشيشو، والًتياق الدخان
 .العريب العامل بقاع ُكلّ  ح معروفة اؼبصريّة

ِِاِبنِاهللَِعْبدَِِِعنِْ -:الشريف الكاح من األوَّل اعبزء، الكاح ىو ىذا أعود، ُثَّ  الر واية ىذه عليكم أقرأُ 
 فقهاء من ىو سنان ابن اهلل وعبد الصَّادق، لئلمام أي - السَََّلمَِعَليوِِِاهللَِعْبدِِِِِلَِبيِذََكرتُِ:ِقَالِِسَنان،

اً  معروفة وشخصّية الصَّادق اإلمام أصحاب ِاهللَِعْبدِِِِِلَِبيِذََكرتُِ:ِقَالِِسَنان،ِِاِبنِاهللَِعْبدَِِِعنِْ - ِجدَّ
 وضوئِو ح يشك   بالشّك، يعٍت والصَّبلة بالوضوء مبتلىً  - َوالصَََّلةِبِاْلُوُضوءُِِِمْبتَ َلىًِِرَُجََلًِِالسَََّلمَِعَليوِِ

 واهلِل، الُعلماء، بُت ىؤالء اكثر ما يا ويعرفون يسمعونٍت اغبوزة طلبة اغبوزة، ح ىؤالء اكثر ما ويا وصبلتِو،
 والدي إنَّ : يقول األحياء، التقليد مراجع من اؼبراجع، أحد ىذا حال، أيّ  على أقول، أنْ  أُريد ماذا واهلِل،
 الوضوء ح الشك   ح ُمبتلىً  كان دقايق، طبس ويصّلي ساعة ويتوضأ ساعة يبول ُفبلناً  إنَّ  يقول كان

 صلَّى قد يكن مل وىو الشَّمس تطلع أن إىل وصبلتوِ  وضوئوِ  بُت ما َشك وِ  ح يبقى من وُىناك والطهارات،
 ! الفجر صبلة

 ليس اغبديث اآلن قّصة، أربعُت ثبلثُت بالو ح واحد وُكل   أقصد َمن يعرفون اغبوزة طلبة طويلة، القصص
ِرَُجََلًِِاهللَِعْبدِِِِِلَِبيِذََكرتُِ:ِقَال - الطريق ح ىذا الر واية، ىذه أشرح أن أردتُ  ولكنٍَّت اؼبوضوع ىذا عن

 الشَّْيطَانِيُِطيعَُِِوُىوَِلوَُِِعْقلٍَِِوأيِ :ِاهللَِعْبدِِِأَبُوِفَ َقالََِِعاِقل،ِرَُجلٌُِِىو:َِوقُ ْلتَُِِوالصَََّلة،ِبِاْلُوُضوءُِِِمْبتَ َلىًِ
 نفسّية، مشكلة مشكلة، عنده وصبلتِو، بوضوئِو ُمبتَلى لكنَّو وحكيم وفاضل عاقل الرجل ىذا تقول أنت -
 الوسواس الوسواس، من نوع ىذا ىو اؼبعاِصرة، العلمّية باؼبصطلحات حالياً  القهريّ  بالوسواس يسمَّى ما

 اؼبتخص صون واألطباء النفس علماء يعرفو شديداً، يكون وقد ضعيفاً  يكون قد درجات، على وىذا القهرّي،
َِوُىو - بعاقل ليس ىذا لو، عقلٍ  أي   عاقل، تقول أنت - َلوَِعْقلٍَِِوأيِ  - :قال اإلمام النَّفسية، باألمراض

َِلوُِِفَ ُقْلتُِِ،الشَّْيطَانِيُِطيعُِ ِفَ َقالِالشَّْيطَان؟ِيُِطيعُِِوََكيفَِ:  ُيطيع كيف تعرف أنْ  تريد اآلن - َسْلوُِ:
:ِفَ َقال  - َسْلوُ  شيطانّية؟ أم رضبانّية اغبالة ىذه - ُىو؟َِشيءٍَِِأيِِِِّمنِيَْأتِيوِالَِّذيَِىَذا - َسْلوُ  الشيطان
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 الشَّيطان عمل من كان إذا - الشَّْيطَانَِعَملِِِِمنَِلكِيَ ُقولُِِفَِإنَّوُُِِىو؟َِشيءٍَِِأيِِِِّمنِيَْأتِيوِالَِّذيَِىَذاَِسْلوُِ
 األِئمَّة ىم (َلوِِدينَِِاَلَِِلوَِعْقلَِِالَِوَمن) !لو؟ عقلٍ  وأي   يقول اإلمام الشَّيطان تابع فإذا يتابعو؟ فلماذا
 أنا لست! أضبقاً  سيكون سيكون؟ ماذا لو عقلَ  ال َمن القضيَّة، ىذه ح أُغايل أنْ  أُريد ال أنا، ولستُ  يقولون
 !!يقولون األِئمَّة أقول، الَّذي

 جنود حديثُ  اؼبعروف اغبديث ىذا واعبهل، العقل كتاب األول اعبزء ىو ىذا يدي، بُت الكاح زال وال
 دائماً  ونقول األلسنة ح شائع ىو - ال ُحْمقَِوِضدَّهَُِِواْلَفْهمُِ - الصَّادق؟ إمامنا يقول ماذا واعبهل، العقل

 أنْ  أردنا إذا اغَبَمق، نقول أن األلسنة على شائعاً  كان وإن اغُبُمق، أو اغُبْمق يُقال العربية اللغة ح اغَبَمق،
 فهماً  ديتلكُ  ال األضبق يعٍت - ال ُحْمقَِوِضدَّهَُِِواْلَفْهمُِ - :اغُبُمق أو اغُبْمق نقول فإمَّا اللغويّة الدقَّة نُراعي

 .اعبهل جنود من اغُبْمق وِضد ه العقل جنود من والفهم يقول كبلِمو، معٌت ىو ىذا صحيحاً،
: تقول األحاديث لذلك فيضرك، ينفعك أنْ  يريد الَّذي ىو األضبق يقولون األِئمَّة األضبق؟ ىذا ىو َمن

 :يقولون األَِئمَّة ىو؟ من األضبق!! (اَِلْحَمقُِتَصاِحبِأنِِِْإيَّاكِِإيَّاكَِِاِلحمق،ُِتَصاِحبِأنِِِْإيَّاكَِِإيَّاكَِ)
 نفَسو ينفع أنْ  يريد والَّذي كهذا، رجبلً  ُتصاحب ال األضبق، ىو ىذا (فيضرَّكِينفعكِأنِِْيريدِالَّذي)

 -:يقول اؼبؤمنُت أمَت باؼبئة، مئة أضبق ىو فيضّرك ينفعك أن يريد الَّذي أوىل، باب من أضبق ىذا فيضر ىا
َفَعكََِِأنِِْيُرِيدِفَِإنَّوُِ - :حديثوِ  ح يستمر اإلمام ىو ؼباذا؟ - اِلحمقُِتصاِحبِأنِِِْإيَّاك  فإذا - فَ َيضر كِيَ ن ْ
 ىذا  ة،گاللو أبو النعلچة أبو أضبق ىذا ال؟ لو أصلي] أضبق ىذا فيضر ىا نفَسو ينفعَ  أن يريد اإلنسان كان
  .فيضر ىا نفَسوُ  ينفعَ  أنْ  يريد الَّذي ىذا ،[مسّجلة ماركة ْمرّتب أضبق ىذا العراقّية، ؽبجتنا ح نقول كما

 عن يل احبثوا أسألكم؟ أنا منفعة؟ فيو التدخُت بأنَّ  يقول من اؼبدّخنُت من ىناك ىل عليكم باهللِ  أسألكم أنا
 كبلمي ُكل   عن سأعتذرُ  وأنا مضرّة فيو وليست حقيقيَّة منفعة منفعة، فيو التدخُت بأنَّ  حقيقةً  يقول ُمدخ ن

 قناة من الربنامج ىذا سأُلغي آخرِه، إىل أوَّلو من النَّاطق الكتاب بثَّ  أعيد ولن الربنامج ىذا وسأقطعُ  ىذا،
 فيو وليست َمنفعة فيو التدخُت أنَّ  من حقيقةً  يقول ال ُمدخ نُت من بواحد جيئوين زىرائي ون، موقع ومن القمر

 بسببِ  ّما شيئاً  ينتفعُ  أنَّوُ  ِإدمانوِ  حبسبِ  للُمدخ ن خُييَّل ولكن ُمِضّر، التدخُت أنَّ  على يّتفقون اعبميع مضرَّة،
ا التدخُت، على اعتاد ألنَّوُ  التدخُت، ىذا  ح تتجمَّع الَّيت النيكوتُت مادة بسببِ  النفسّية حالتوُ  تتغَتَّ  وردبَّ

ا األخرى، واألوساخ الدَّم وح الرئتُت   .اإلنسان جسم ح البيولوجّية الساعة حبسب نفَسوُ  بَ ْرَمج ردبَّ
 قطعاً  ،(َعوَّدتوِماَِبَدنٍِِكلَِِّأعطِِ: )عليو وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  اؼبؤمنُت أمَت يقول كما بيولوجّية ساعة ىناك
 علمّية، حقيقة عن يتحدَّث ىنا اإلمام الضارّة، األشياء من عوّدَتو ما البدن إعطاء إىل ُيشَت ال األمَت

 اإلنسان، جسمِ  ح موجودة البيولوجّية السَّاعة طبيعة الطبيعة، ىذه ولكن النافعة األشياء عن ويتحدَّث
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 !!اغبديث إىل أعودُ  هِبا، شأين ما األشياء، ىذه ح متخّصصاً  لست أنا بيولوجّي، تنظيم ىناك
 ح نفسو ينفعُ  أنَّوُ  ويتصوَّر منفعة فيو أنَّ  يتصوَّر منفعة، فيو التدخُت بأنَّ  يقول اؼبدّخنُت من أحد يوجد فبل
 عامَّة فيضر ىا، نفَسو ينفع أنْ  يُريد ُىنا ال ُمدخ ن التدخُت، أضرارَ  يعرفُ  الوقت نفس ح ولكنَّوُ  ُمعُّت  حد  

 آيةُ  األمر، صاحب نائبُ  األعلم، عذراً؟ لوُ  قبد ماذا الش يعة مرجعُ  ولكنْ  أعذاراً، ؽبم قبد أنْ  ديكن الش يعة
 والتخص صات، األلقابِ  ىذه من طويلةٍ  سلسلةٍ  إىل الفقيو، اؼبتكل م، األصويّل، اؼبدق ق، احملق ق، العظمى، اهلل
 أن يكون ىذا من واألنكى فيضر ىا، نفَسوُ  ينفع أنْ  يُريد األضبق تصر ف ىنا يتصرَّف ىو أليس عذرُه؟ ىو ما

 الربَّاين ح فقط نفَسو ديسك األقلّ  على التدخُت، عن ديتنع اػبوئي السي د كان لو لآلخرين، مشج عاً  سبباً 
  .اػباصَّة خلوتِو ح فقط يُدخ ن كان لو لُو، احًتاماً  ؾبلسوِ  ح يُدخ ن أحداً  وجدتَ  َلَما

 بفهمِ  أِثقُ  كيف ىنا وِمن بفهمو يُوَثقُ  ال األضبقُ  نعم بفهِمو، يُوَثقُ  ال األضبقُ  - ال ُحْمقَِوِضدَّهَُِِواْلَفْهمُِ
 ..!!. بفهِمو أِثقُ  ال! بالزَّىراء؟ معرفتوِ  ح اػبوئي السي د
َِقااَلِ - اعبّمال وصفوان ضبران عن رواية آخر واعبهل، العقل كتاب نفسِ  ومن الكاح كتاب من أيضاً 

 - الُحْمقِِمنَِأَحطِ ِفَ ْقرََِِواَلِِالَعْقلِِمنَِأْخَصبُِِِغَناءِاِلِ - :الصَّادق إماُمنا - يَ ُقولِاهللَِعبدِِِأَبَاَِسِمْعَنا
 من أم العقل من التدخُت أقول، أسأل، أنا .البيت أىل منطقُ  ىذا اغُبمق، من أحطّ  شيء ىناك يوجد ال

 العقل من التَّدخُت! اغبكمة؟ تقول ماذا اآلداب؟ تقول ماذا العلم؟ يقول ماذا  !أنتم؟ تقولون ماذا اغُبمق؟
  اغُبْمق؟ من أم

ا  إالَّ  فاز فما تدّخنوا أن شئتموا ما دّخنوا بكم، يل شأنَ  ال أنا ىذا، كبلمي من يتأّذون اؼبدخنون ردبَّ
 من ينتقصون الَّذين الكبار اؼبراجع مع العلمّية، اغبوزةِ  زعيمِ  مع األعلى، اؼبرجعِ  مع ىو حديثي! اؼبدّخنون

 العقيدةِ  شأنِ  ح أو الزَّىراء شأنِ  ح يقولون دبا أثقُ  كيف..!! اغُبْمق درجاتِ  أحطّ  ح يعيشون وىم الزَّىراء
 من ديٍت آخذُ  فكيف الفهم، عديُ  واألضبق ضبقى، أراىم ىؤالء هبم، أثقُ  ال يل بالن سبةِ ! الّدين؟ شأنِ  ح أو

 على أو اغبشيشو على يُدِمن كان لو حىتَّ  اؼبرجع من تأخذ أنْ  تريد أنت رأيي، ىو ىذا! ؟..الفهم عدديي
 ىو التدخُت أنَّ  ىكذا أعتقد يل بالنسبة أنا أيضاً، حر   وأنا حّر، أنت براحتك الكوكائُت؟ على أو اؽبَتوئُت

 ىو نظري ح اؼبرجع فهذا ُمدِخ َّناً  اؼبرجعُ  يكون وحينما البيت، أىل ثقافةِ  من أفهموُ  الَّذي ىذا اغُبْمق، من
 :جهتُت من اؼبؤمنُت أمَت تعريف عليوِ  أُطب ق ؼباذا؟ أضبق، إنسانٌ 

 بسببِ  يدخ ّنوا أنْ  لآلخرين اجملال يَفسحُ  وحُت بالتدخُت، فيضر ىا نفَسوُ  ينفع أنْ  يُريد نفسوِ  جهةِ  من: أوَّالً 
 حُت لكن يدخ ّنون، ال أو يدخ ّنون باآلخرين يل شأن ال أنا غبرّيتهم، النَّاس ترك بسبب ال بو، االقتداء

 لو يعٍت أضبق، إنسانٌ  فهذا فيضر ىم، النَّاسَ  ينفع أن ويُريد بسَتتوِ  ربتج   والنَّاس وأسوةَ  قدوةً  اإلنسان يكون
 نفعل أنْ  يعٍت اؼبصاحبة الرَُّجل؟ ىذا ُنصاحبُ  اؼبؤمنُت أمَت يا: اغبديث ىذا حبسبِ  اؼبؤمنُت أمَت سألنا
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 ىذا يفعلُ  ما مثلَ  نفعلُ  الرجل؟ ىذا ُنصاحبُ  اؼبؤمنُت أمَت يا مثَلو، نكون أنْ  بو، نقتدي أنْ  كفعلِو،
 ال ؼباذا الواّلعة، يستعمل ال بأنّو منو القريبون يعرفو أوقاتِو، أكثرِ  ح التدخُت على يدمن الرجل ىذا الرجل؟

ِِإيَّاكَِ: )عليو ينطبقُ  اغبديث ىذا اؼبؤمنُت؟ أمَت يا مثَلو نفعلُ  بسيجارة، سيجارة ُيشعل ألنَّوُ  الواّلعة؟ يستعمل
 حبسيب أعرُفها عندي، األجوبة اؼبؤمنُت، أمَتِ  حديثَ  أسألُ  أنا أسئلة، ىذه ال؟ أم( اَِلْحَمقَِوُمَصاَحَبةُِ

 !؟..إليكم راجعةٌ  ىذهِ  القضّيةُ  تستنتجون؟ ماذا أنتم فهمي، وحبسبِ 
 الطبعة ىذه اؼبعامبلت، الثَّاين، اعبُزء ،(االستفتاءات أجوبة ح النَّجاة ِصراطُ ) ىو يديّ  بُت الَّذي الكتابُ 
 أنتم ،1225 السؤال ،391 صفحة اؼبقدسة، قم وفا، اؼبطبعة قمري، ىجري 1431 األوىل، الطبعةُ 

 انتبهوا - الموثوقةِالطبّيةِِِالمصادرِبواسطةِتأكَّدِإذا - يقول؟ ماذا السؤال احكموا، وأنتم استمعوا
ِقويٌِِعاملٌِِالد خانُِشربِأنَِِّالموثوقةِالطبّيةِالمصادرِبواسطة - مؤّكد أمر ىناك أنّ  أي تأكَّد للسؤال

ِفهلِوالدماغّيةِالقلبّيةِالجلطةِأوِالرئةِسرطانِمثلِخطيرةٍِِبأمراضٍِِاإلصابةِِِفيِالعواملِأقوىِمنِأو
 مصادر من ُمؤكَّد بشكل األمر هبذا يعرف الَّذي يعٍت - استدامةًِِأوِابتداءًِِالتدخينِحرمةَِِذلكِيُوجب

 أو الرّئة سرطان مثل بأمراض اإلصابةِ  ح العوامل أقوى من أو قويّ  عامل الدخان ُشرب أنَّ  موثوقة طبّية
 وَعِلم يعلم يكن ومل يُدخ ّن كان للَّذي بالنسبة استدامةً  أو ابتداءً  عليو حيرم ىل الدماغّية أو القلبّية اعبلطة

   ذلك؟ بعد
 - الُحرمةِيُوجبِال:ِالخوئي - يُعل ق مل ألنَّوُ  التربيزي جواد اؼبَتزا جواب نفسو وىو اػبوئي السي د جواب

 من اإلنسان يتأكَّد أن بعد اغبرمةَ  يُوجب ال! منطقّي؟ كبلم ىو ىل تقولون ماذا أنتم الكبلم ىذا يعٍت
ِفيِالعواملِأقوىِمنِأوِقويِعاملِالدخانُِشربِأنَِِّالموثوقةِالطبيةِالمصادرِبواسطة - !الّضرر

ِيُوجبِال - :يقول حَيُرم؟ ىل - والدماغّيةِالقلبّيةِالجلطةِأوِالرئةِسرطانِمثلِخطيرةِبأمراضِاإلصابة
 علمي جواب ىو وال الفقهّية، الناحية من علميّ  جواب ىو ال علميَّاً، جواباً  ليس اعبواب ىذا - الحرمة
 ربردياً  التدخُت حُير م ىنا الطب علم اػببَت؟ الطبيب سألنا إذا يقول ماذا ىنا الطب علم الطب، علم حبسب
 مثل ح اؼبتخصَّصُت سلوا القضيَّة، ىذه ح اؼبتخص صُت خصوصاً  ذلك، من وتأكَّدوا األطباء وسلوا طبّياً،
 السي د عليو كان كالَّذي اإلدمان بدرجة يكون الَّذي خصوصاً  التدخُت، أضرار عن وسلوىم األمراض ىذه

. عقلّية ُحرمة ىناك والعقل اؼبنطق وحبسب طبّية، ُحرمة ُىناك الطب علم حبسبِ  حوَلو، والَّذين اػبوئي
  .الحرمةِيوجبِال: اػبوئي السي د قولَ  والعقل اؼبنطق من يرى ىل الكبلم ىذا إىل يستمع فالذي
 ىذا من أكرب ضرراً  ىناك أنَّ  أعتقد وال وبَ ي ناً، وجلَّياً  وكبَتاً  واضحاً  الضرر كان إذا اغبرمة يوجب شرعاً 

 اإلضرار بعدمِ  تقنُعو ُمعيَّنة نفسّية حبالة نفَسوُ  يُوِىم فهو التدخُت، يقطع أن يستطيع ال ألنَّوُ  ولكنَّوُ  الضرر،
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 الًتقيعات سَتق عون دقيقاً، ليس الكبلم وىذا الكبلم، ىذا يقول فهو ُمدِمن ألنَّوُ  التدخُت، قضيَّة ح القطعيّ 
 أنتم، أسألكم أنا أعرُفها، اآلخونديّة والًتقيعات متمر س، آخوند أيضاً  أنا اآلخونديّة، الًتقيعات أعرُفها، وأنا
 ىم اآلخونديّة األحباث من الكثَت فيها، فائدةَ  ال الَّيت[ الّلغاوي ىذه أعرفها اآلخونديّة، بَِلْغَوة] يل شأنَ  ال

 ؼباذا إذاً (!! ربَتو طائلَ  ال البحث وىذا: )الدرس آخر وح البحث آخر وح الكتاب آخر ح يقولون أنفُسهم
ا ويُدر س يومياً  اؼبرجع يأت باؼبئة، مئة الفائدة عدي أنَّوُ  أي ربَتو طائلَ  ال! كتبَتو؟  ؼبّدة األحيان بعض ح ردبَّ

 مؤَلى اغبوزوية والكتب! منفعة أيَّةُ  فيو توجد ال! فيو شبرةَ  ال البحث وىذا يقول شيء وآخر أكثر، أو شهر
 اؼبنطقِ  أصحابَ  ُأحد ث اؼبثّقفُت، ُأحد ث أنتم، ُأحد ثكم أنا هبا، يل شأنَ  ال أنا[ الّلغوة] فهذه الشيء، هبذا

 إذا - :السؤال الحظوا! كيف؟! اغبرمة يُوجب ال عبثّية، فتوى ىذه عنو؟ تقولون ماذا الكبلم ىذا السَّليم،
 بأمراضٍ  اإلصابة ح العوامل أقوى من أو قويٌ  عامل الدخان ُشرب أنَّ  اؼبوثوقة الطبّية اؼبصادر بواسطة تأكَّد

 ىذا منطق بأيّ  ؿُبرَّماً؟ األمر ىذا يكون ال كيف - والدماغّية القلبّية اعبلطة أو الرئة سرطان مثل خطَتة
 ..!!الكبلم

 ال أنَّنا دبا اآلخونديّة لؤلساليب وفقاً  فبكن نعم ؿُبتَمبًل، عامبلً  يكون أنْ  دُيكن التدخُت أنَّ : السؤال كان لو
 موثوقة، طبّية مصادر ومن التأك د ىذا مع لكن ىذا، ديكن اإلباحة، فاألصل الّرؤية ح ووضوحاً  ِعلماً  ّنلك
 اللُهمَ  للتحري؟ ِمبلكاً  ىذا يكون ال كيف باألمراض،ىنا اإلصابة ح العوامل أقوى من أو قوي ، عاملٌ  وأنَّوُ 
 يعٍت الكثَتين، ىبلك إىل تُؤد ي الَّيت األضرار ستجرّ  القضيَّة ىذه أنَّ  عن فضبلً  النفسّية، األىواء قضيَّة إالَّ 

 أن واحدة بسيجارة ديكن أحُدىم النَّاس، لبعض تسويبلً  ىذا يكون الفتوى ىذه وبسبب يفيت ىنا الفقيو
 إذا واإلنسان ُمدِمناً  كان إذا خصوصاً  واحدة سيجارة دخَّن لو اؼبرضى بعض أنّ  ذلك يعرفون األطباء ديوت،

 إىل يصل وبأخرى بطريقةٍ  مرغوب، فاؼبمنوع ُمِنع وإذا التدخُت، عن ينقطع أنْ  يستطيع ال مدمناً  كان
 اغبرمة عدمِ  حِبُجَّة ماذا؟ حِبجَّةِ  كثَتة، حوادث وىناك حدثت القضيَّة ىذه ومثل فيموت، يُدِخ ّنها سيجارة

 تعرب   سّيئةً  صورةً  يرسم إّّنا ىذا وكل   بعد، بالتدخُت يبتِدئوا مل أناس على األمرَ  وُيسه ل! كثَتون ناس يهلك
 . والطبّية الصَّحّية بالثَّقافةِ  جهلٍ  عن

 ال الَّذين[ الشّياب] من ؾبموعة الربيطانية، اؼبخابرات منهم تًتاجف[ الّلي] األُمَّة مراجع ىم ىؤالء
 ىذا مواجهة ح الفاضحة اإلجابات هبذه وجييبون التدخُت، قطع ح أىوائِهم على يسيطروا أن يستطيعون

  الصَّراحة؟ من زبافون ؼباذا! أنتم؟ تقولون ماذا الواضح، اؽبائل العلميّ  التطّور
 ال صحيح، نعم: يقولون صحيح؟ كبلمو يسألوَّنم حُت الشَّخص؟ ؽبذا تسمعوا ال للنَّاس تقولون ؼباذا

 ال: للنَّاس يقولون الواقع، أرض على حقائق ىو يقولو ما ألنّ  كذب، الكبلم ىذا بأنَّ  يقولوا أنْ  يستطيعون
 ما ليش تشوفوىا؟ اللي اغبلوة] القنوات أنفسكم على أنتم ربّرموا مل ؼباذا! جيوز؟ ال ؼباذا جيوز، ال تسمعوا،
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 القنوات ىذه! اإليطالّية القنوات![ اغبلوة] الًتكّية القنوات أقصد، ماذا تعرفون[ أنفسكم؟ على ربر موىا
 يعرفوا أن الش يعة على رُبر مون[! اغببلل.. . يّللو.. . ال  أوالد يا] أنفسكم؟ على ربر موَّنا ال ؼباذا![ اؼبرت بة]

مُ  قناة ىذه ولكن النَّاس، أسوأ من أنا أبداً، النَّاس، أفضل من إنٍَّت أقول ال أنا طريَقهم،  وِعلماً، ثقافةً  تُقد 
 من تأكَّدوا ىكذا، كبلمي تقبلوا ال عقوَلكم، حّكموا وأقول دائماً  النَّاس ُأخاِطبُ  وأنا وعلمّية ثقافية برامج
 ماذا اغبقائق، لكم أعرضُ  وسيطٌ  أنا واسطة، أنا عليكم، حِبُجَّةٍ  لستُ  أنا وجداَنكم، َحك موا الكبلم، صحَّة

 !تقولون؟ ماذا الثَّقافّية؟ الفضيحةِ  ىذه وأمامَ  اعبهل ىذا أمامَ  تقولون
 ح الش يعةِ  إىل متواصلة ربياتُنا شيعِتنا، إىل متواصلة ربّياتُنا! اغبشيشو رائحةَ  ىنا أشم   ،405 صفحة ح

 اهلل، ماشاء باغبشيشو، اغبقول وزرعوا اغبشيشو زراعة حول الثَّمانينات ح اػبوئي سّيَدنا استفتوا فقد البقاع،
 كبلم، ىو حال أي   على! اػب ُمس تنسوا ال خُيم سون، كانوا ولكنَّهم األبواب، عليهم فُِتَحت يرزقهم، اهلل

 الترياقِزراعةِتجوزِىل -: 1340 سؤال 405 صفحة! مسطّر حكي يقولون، كما حكي أخو كبلم
 اؽبَتوئُت أنَّ  يعرف ال السائل أنَّ  يبدو - والهيروئينِالترياقِزراعةِتجوزِىل - اغبشيشو يعٍت الًتياق -
ِوالهيروئينِالترياقِزراعةِتجوزِىل - كيميائّية معاملةً  يُعامل ولكنَّوُ  اغبشيشو ىو اؽبَتوئُت يُزرَع، ال

  .خصوصاً : جداً  مهّمة ىذه - إمكانِفرضِمعِخصوصاًِِوبيعهما
 ياخذىا] مزاج، الفوائد؟ ىذه ىي ما - الفوائد؟ِببعضِبهماِاالنتفاعِإمكانِفرضِمعِخصوصاًِ
 معناىا يكون قد العراقية، اللهجة ح كلمة ىذه ؟"يكسكن" بكلمة اؼبقصود ما يعٍت أدري ما[! ويكسكن

 سيقولون - الفوائد؟ِببعضِبهماِاالنتفاعِإمكانِفرضِمعِخصوصاًِ - !بعيداً  واؼبزاج الكيف يأخذه أنّو
 ما] - نفسوَِِِحدِِِّفيِذلكِمنِمانعِال - ىو؟ ما اعبواب اؼبهم! آخره وإىل وطبّية علمّية فوائد ىناك ال،
: النتيجة! ومغّلفة عائمة أجوبة! ندري ال أيضاً  اؼبفسدة؟ ىي ما - مفسدةِعليوِيترّتبِلمِما - [!شي بيو

م ويبدو البقاع ح اغبشيشو زرعوا الش يعة  الفلوس؟ عن سائلي ويا! وصلت واألطباس يزرعون، زالوا ال أَّنَّ
 ..!!زعبلنة والعروس العروس عند الفلوس
 ح ُمتخص صاً  طبيباً  فلستُ  التدخُت عن كثَتاً  اغبديث أطيل أنْ  أُريد ال شجون، ذو يقولون كما اغبديث

 ح تنتشر السموم ىذه يقولون، ىكذا السموم من مئاتٍ  السموم، من مئاتٍ  عن أقرأ ولكنٍَّت اجملال، ىذا
 :صوراً  لنا اعرضوا روم الكنًتول رجاءاً  حال، أي   على التدخُت، بسببِ  اعبسم
 :األوىل الصورة
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 االصفهاين اغبسن أيب السي د صورة ىذه االصفهاين، اغبسن أيب السي د الكبَت الرَّاحل للمرجع الصورة ىذه

 اختبلف حبسب أظبائِها ـبتلف على الغليون الغرشة،  يلة،گاألر  يلة،گالنار بالشيشة، دُيسك الَّذي
 .الشيشة خبرطوم بيدهِ  ديسك وىو االصفهاين اغبسن أيب السي د صورة ىي فهذه اللهجات،

 :وأوضح أقرب الصورة تكون الثَّانية الصورة إىل نذىب

 
 االصفهاين اغبسن أبو السي د وقُ ر َبت، اقُتِطَعت ولكنَّها السَّابقة الصورة نفس ىي وأوضح أقرب الصورة ىذه
  :بعدىا الَّيت الصورة . يلتوِ گبأر بشيشتِو، ديسك ىو وىا الكبار األجبلء الش يعة مراجع من عليو اهلل رضبة

 
 السي د مع ىذه دائماً  الروشبان، سجاير علبة وتشاىدون منضدة وأماموُ  عليو تعاىل اهلل رضوان اػبوئي سّيدنا
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 ُقد س اػبوئي سّيدنا مع الروشبان علبة دائماً  الفيديو صور وح الفوتواغرفية الصور ح ُصَورِه، كلّ  ح اػبوئي
  :بعدىا الَّيت الصورة .الشريف سرهُ 

 
 آبائو مع اهلل َحَشرهُ  نقول عنو؟ اهلل فرَّج عليو؟ اهلل رضبةُ  نقول؟ ماذا الصَّدر موسى للسي د الصورة ىذه

 وخرطوم الصَّدر موسى للسي د  يلةگاألر ىذه يُقد م الُفضبلء السادة أحد أنَّ  يبدو الطَّاىرين، وأجدادهِ 
  :بعدىا الَّيت الصورة .الطاىرين بآبائو اهلل صبعو الصَّدر موسى سي د فم ح  يلةگاألر

 
 الصورة .إيران ح اإلسبلمية للجمهورية رئيساً  سابق وقتٍ  ح كان الَّذي خاسبي ؿَبمَّد للسي د الصورة ىذه
  :بعدىا الَّيت
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 ِاحتضن قد واحد ُكلّ  اغبسيٍت اجمللس ح اغُبضَّار أنَّ  وتبلحظون اغُبسينيات، أحد ح حسيٍت ؾبلس ىذا
 ِدماَءه سفكَ  عليو وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  الشهداء سي د أنَّ  ىل: ىنا السؤال! أدري وال شيشَتُو، أو  يلَتوُ گأر

 .. . اغُبسينيَّة اغباضنةِ  لصناعةِ  الشَّريفة
 النَّاس أنّ  حىتَّ  الصور إىل ارجعوا الشَّاشة، على موجودة اؼبساء إىل الصباح من صورت للصور، ارجعوا رجاءاً 
 عن ربّدثتُ  وقد الشَّريف دموُ  ُسِفك حُت عليو وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  الش هداء سي د كبلمي، إىل أعود ترى،
 وىذه حاضنًة، يصنع أن الش هداء لسي د الكبَت اؽبدفُ  الربنامج، ىذا حلقات من مضى فيما القضيَّة ىذه

 اؼبواكب اغبسينّية، اػبدمة أخرى، وبعبارة اغُبجَّة، اإلمامِ  أنصارُ  خيرجُ  منها الَّيت اغُبسينيَّة اغباضنةُ  ىي اغباضنة
 ومكائن أماكن ىي الوقت، نفس ح ومكائن أماكن ىي اغبسينّية، الز يارة اغبسينّية، اجملالس اغبسينّية،

 ىذه ومثل الص َور ج تبدو اليت األماكن ىذه مثل أنّ  أعتقد ال أنا اغُبجَّة، لئلمامِ  أنصارٍ  لصناعةِ  أي للتفريخ
 البيت، أىل ؾبالسِ  ِمن ىي اجملالسَ  ىذه أنَّ  أعتقد وال األمر، لصاحبِ  أنصاراً  تصنع أنْ  على قادرة اؼبكائن

 اغبسن أبو السي د أنَّ  ولوال اػبوئي السي د أنَّ  فلوال مراجِعنا، ؾبالسِ  من نتجت الَّيت البطّالُت ؾبالس ىي ىذه
 الشَّخصّيات ىؤالء كلّ  ولوال اؼبراجع ىؤالء كلّ  لوال ،(صاد) واؼبرجع( سُت) اؼبرجع أنَّ  ولوال االصفهاين

 ح ومنتشرة إيران ح منتشرة اآلن اجملالس ىذه اغُبسينّية، اجملالس ىذه مثلِ  إىل وصلنا َلَما يطول، والكبلم
 !!أيضاً  العراق ح تظهرُ  وبدأت اػبليج ح وموجودة لبنان

   :بعدىا الَّيت الصورة إىل نذىب

 
 كيف أصحاب اؽبيئة ىذه أصحاب أنَّ  ويبدو منّظمة، واعبلسة مرتّبة،  يبلتگواألر أكثر مرّتب اجمللس ىذا

 اؼبتوّسلُت ىيئة أدري ما! مرتّبة ىيئة ىذا، ألخوه أخو مال! ػباطرك تريده اللي ىذا ِمن] يعٍت ومزاج
  !!حال أيّ  على![ ىذي؟  يبلتگباألر

  :بعدىا الَّيت الصورة
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 يعٍت مبُّت  واحد آخر وىذا]  يلَتوُ گأر احتضن قد واحد ُكلّ  واغُبضَّار حبديثوِ  يُديل اؼبنرب على جالس اػبطيب
 آخر] اإلنًتنت من استخرجناىا حُت الصورة ح دقّقتُ  كما أرى ىكذا[ واحد آخر ىذا مبُّت  منطِلق،

 [.Full! سبام يعٍت منطلق أنّو يبدو واحد
 أم ُغَرز ىذه! اغُبسينيَّة الُغَرز صارت اهلل شاء ما اغبسينية اجملالس وأمثلة، ّناذج إالَّ  ىي ما الصور ىذه

 مال أينما الدليل أبناء كبنُ : أوَّال التطّور، عن نبحث كبنُ  التطّور، ىذا ىو! تطّور يل، قولوا أنتم ؾبالس؟
 وعندنا والتقّدم التطّور أبناء أيضاً  وكبنُ ! ّنيل مالت حيثما  يلةگاألر ىو الدليل أنَّ  فيبدو أوَّاًل، ىذا ّنيل،
اً  الواضحة العبلئم ىي وىذه! الغربّية اؼبخابرات منَّا زباف أيضاً  وكبنُ ! وعقول نوابغ  . ِجدَّ

 لندن إىل ىنا مثبلً  الشَّرقيون نقلوُ  الَّذي التطّور بسبب الغرب، ح ىنا  يلةگاألر انتشرت قد للِعلم، اآلن ىو
 يأتون، الربيطانيون وحىتَّ  مكان كل ح  يبلتگاألر مقاىي موجودة اآلن  يبلت،گباألر شباهَبم فأفسدوا

 اؼبرجعّية بركات ومن اإلسبلمي العمل بركات من ىذا! إليهم بنقلوِ  ُقمنا الَّذي العلميّ  التطّور ىذا إىل يأتون
 الغرب خوف موضوع اؼبوضوع، وىذا! الش يعيَّة اؼبرجعّيات من زباف الربيطانّية اؼبخابرات ولذلك! الش يعيَّة

 وإعبلنات ُمقد مات ؾبرَّد ىذه تعاىل، اهلل شاء إنْ  خاصَّة حلقة ح طويبلً  عليو سأقفُ  الش يعيَّة اؼبرجعيات من
 .اغبلقة تبدأ أنْ  قبل

 مدارس: )اظبوُ  الربنامج أعتقد اغبسينّيُت، مع لقاء: األنوار قناة على برنامج فيديو، إىل اآلن آخذكم
 إحدى لقاء حسينّية، مدراس الربنامج اسم أنْ  يبدو الفيديو خبلل من ولكن واضح غَت الفيديو ،(حسينّية

 منطقة ىي اؼبنطقة يبدو ولكن واضحة غَت الكتابة البحرين، ح اغبسينّيات من ؾبموعة مع األخوات
 :معاً  ونستمع الفيديو نشاىد البحرين، ح معروفة منطقة اؼباحوز منطقة اؼباحوز،

 شنو مثبلً  عاشر إىل أّول من عندكم، الروحانّية األيَّام ؽبذه استعداداتكم نوع: الربنامج ُمقد مة]
 استعداداتكم؟

 النسوان شفيت ما على يعٍت األغراض، مشًتى ح نبدي شي أول ؿبّرم إىل اغبُت استعداداتنا: اغُبسُت خادمة
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 تغربلنا إيو ىالتنت، يبغون الزم، النسوان اغبُت تعرفُت بعد وتنت وقهوة أيو، حليب، شاي شتا، جاينا اغبُت
 اهلل شاء إن خَت على ويّاكم يبّلغنا اهلل شاء إن اغبُت ؿبّرم حگ شي كل قبّهز ونستعد إيو التنت، ويا

 ..[.. سيَّدة بتها ونساعد الزَّىراء ونساعد
 ااِلستعدادات عن تتحدَّث اغبسُت خادمة اغبسينيَّة الش يعيَّة ىذه قول إىل واستمعتم الفيديو شاىدمت

 حُت لكن عنَدىا، طويبلً  وقَ َفت وما األمور ىذه وأمثال واغبليب والقهوة الشَّاي ذكرت ىي والتجهيزات،
 التبغ، إىل النساء حاجة التبغ، إىل النساء حاجة عن وربّدثت طويبلً  وقفت التبغ، يعٍت التنت، إىل وصلت
 التدخُت ألوان من لون أي السجاير، اؼبقصود التبغ أنّ  أو جارياً، اآلن صار الَّذي ىو ألنَّوُ  اؼبعّسل أنّو ويبدو

 الزَّىراء سيساعدن أَّننَّ  من الكبلم وأعقبت اغُبسينيَّة للمجالس االستعدادات من جزءاً  ىذا صار بالنتيجة،
 التنت طريق عن تكون ألخواتنا أو إلخواننا اغبسينية اجملالس ح الزَّىراء مساعدة فهل العقيلة، تعٍت وابنتها
 !! اغُبسينيَّة اجملالس ح الن ساء عند تقول، كما ُمِهّما، شيئاً  صار والَّذي!! مثبلً  التبغ طريق عن! يعٍت؟

 ؼبا البيت أىل بآداب تأدَّبوا اؼبراجع أنَّ  لو مراجِعنا، من الطامَّة ىذه جاءت الطاّمة؟ ىذه جاءت أين من
 يتناول الكبَتة العمائم أصحاب من اعبالسُت بعض الفيديوات، شاىدمت أنتم شاىدناه، ما شاىدنا

 آراىم الَّذي الًتيبلت ُسّواق تذكرت رأيتوُ  حُت أنا واهللِ  ىادئة، ليست بطريقة قوّي، بشكل وينفخ السيجارة
 من صفيحة على أو صندوق على أحُدىم وجيلس جانباً  يقفون الشارع، جانب على سياراِتم[ يصفطون]

 لُسّواق احًتامي مع! الطريقة بنفس ينفخ فمو ح والسيجارة شاي قوري وأمامو صخور على أو اؼبعدن
 أصحاب ىم حوَلو الذين ىؤالء أنّ  أساس على جالس ىذا. اغبياة ح أسلوهُبم أُناسٍ  لكل   ولكن الًتيبلت،

 الواليات على ويهجمون اػبوئي السي د يقول كما اعبيوش سيجي شون الَّذين ىم ىؤالء والبصائر، البصَتة
 !والبصَتة؟ البصائر أصحاب ىم ىؤالء! األمريكّية اؼبتحدة

 ولكن بوِ  أبوح أنْ  أُريد وال يتكسَّر صدري ح كثَت كبلم ىناك! أقول ما أدري ما! أقول ما أدري ما واهلل
 ... إيران ح وؿُبًتمة مرتّبة ُحسينّية ؽبيئة آخر فيديو إىل معاً  نذىب

 األشخاص، من ؾبموعة اؼبخزن، من تُنق َل  يبلتگاألر نظامي بشكل معّدلة، مكّملة مرتّبة ىيئة الحظتم
 مع واضح القرقرة وصوت  يلَتُو،گأر حيتضن واحد ُكلّ  واغُبّضار مرّتب مكان بالًتتيب، معرفون واإليرانّيون

 من ىو الدعاء ىذا[! ومرّتب مقبول ىوايو مقبول! ] يلةگاألر قرقرة أنغام على الفرج دعاء ىذا يعٍت الدعاء،
 اإلمام عن الر وايات ح ألنَّوُ  اغبالة ىذه على ينطبق ىذا أنَّ  يبدو ولكن الشَّريفة رواياتِنا ح األدعية أىم

 ىذا، ليس اإلمام مقصود قطعاً ! ىكذا يبدو!  يلةگاألر مع حىتَّ  حال ُكل   على الد عاء ىذا نقرأ أنْ  الصَّادق
 يقول أنْ  ديكن سبشي، وأنت حال، أي   ح السجود، حال وح الركوع حال وح القيام حال ح اقرأوه قال
 الفرج، دعاء الدعاء، ىذا يقرأون ىم فاآلن!  يلةگاألر مع حىتَّ  قراءتُو جيوز إذاً  حال ُكل   ح كان إذا قائل
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 ىؤالء أنتم؟ تقولون ماذا عليو؟ وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  اغُبجَّة لئلمام التمهيد يكون ىكذا يعٍت!  يلةگاألر مع
 اجملالس ح ىكذا يفعلون واؼبعّممون ىكذا؟ يفعلون وُعلماَءىم مراجَعهم يروا مل لو حاؽُبم ىذا كان ىل

  !! يبلتگاألر يستعملون اؼبساجد ح اؼبراجع وكبلء اؼبساجد، وح اغبسينّية، اجملالس ح أيضاً،
 الشيشة، تشرب وىي تقرأ اعبنان، مفاتيح ح دعاءً  تقرأ أَّنا يبدو السن كبَتة المرأة قصَت فيديو ىناك

  :الفيديو نبلحظ

 
 

 الر واية تكون أن والبدّ  ؿُبرَّفة، الر واية ىذه أنَّ  يبدو ،(َتدب رِفيهاِليسِقراءةٍِِفيِخيرَِِال: )رواية أنَّ  يبدو
 السن، كبَتةُ  امرأة !(!الشِّيشةِمنِتشي ش،ِأوِ ل،گتأرِفيهاِليسِقراءةٍِِفيِخيرَِِال: )ىي الصحيحة

  .ثانية مرة الفيديو أعيدوا اؼبشاىد، يشاىد حىتَّ  ثانية مرَّة الفيديو أعيدوا
  يلو،گالنار يذمّ  وىو العراقي الش يعي وسطنا ح اؼبعروفُت اؼبنرب ُخطباء ألحد اجملموعة ىذه ح األخَت الفيديو

 الشَّيخ الفيديو نشاىد ذلك؟ ح عيبٍ  فأي   ىكذا، اؼبراجع إىل مّتصلة الس لسلة كانت إذا بعيب ىو وما
 ىّسو شباب،  يچهبي  تعتز واهلل شاب، بعده ىشام فعبلً  الكعبة، وربّ  اغبكم ابنُ  ُىشام قال] :اإلبراىيمي

  !!..[اشبيها  يلوگالنار تدري وما  يلو،گنار يشرب بكازينو  اعدگ لو بس دايخ، ظل الشباب
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 الفيديو ىذا نعرض وحُت غَتك، مع وال شيخنا، معك مشكلة عندي ما أنا: اإلبراىيمي للشَّيخ أقول وأنا
ا  أبداً  منك لبلنتقاص ليس  شخصّية يل مشكلة ال أنَّوُ  تعلم فأنت الش يعي، الواقع سلسلة من جزء ىو وإّنَّ
 . معي لك مشكلة ال وأنت معك
ينيَّة، مؤسَّستنا حالُ  ىو ىذا لآلخرين، أيضاً  وأقول  شيئاً  وعمل شيئاً  قال اإلبراىيمي الشَّيخ كان وإذا الد 
 وىذا أبصم، أصابعي بعشرة آخر، شيئاً  وأفعل شيئاً  أقول إين   أصابعي بعشرة لكم أبصم كذلك فأنا آخر،

ينيَّة اؼبؤسَّسة حال ىذا اإلبراىيمي الشَّيخ حال وال وحدي حايل ىو ما  إىل األعلى اؼبرجع من ابتداءً  الد 
 بالن سبةِ  أعرفُو، ما ىو يل بالن سبةِ  ىذا! آخر شيئاً  ويفعلون شيئاً  يقولون ىكذا، اعبميع ُمعمَّم، أصغر

 الواقع ىذا على جديداً  لستُ  الواقع، ىذا ح أعيشُ  وأنا أظفاري نعومة ُمنذ الواقع، ىذا ابنُ  فأنا لتجربيت،
ينيَّة، اؼبؤسَّسة واقع من يتجزّأُ  ال ُجزءٌ  وأنا أتكلَّم حُت ا يدي، أعرفُ  كما أعرفها الد   عندىم اآلخرون ردبَّ

ينيَّة اؼبؤسَّسة موازيٍت، حبسب األمور أُقي مُ  وأنا موازينهم حبسبِ  يُقي مون ىم أحرار، ىم ُأخرى نظر وجهة  الد 
 سواءً ! آخر شيئاً  ونفعل شيئاً  نقول صبيعاً  كبنُ  ُمعمَّم، أقل إىل مرجع أعلى من األوىل، الطبقة مراجع من

  !!اآلِخر ومن اغبقيقة ىي ىذه تعلمون، ال أو بذلك تعلمون كنتم
 الشَّيخ مع لنا مشكلة ال أنَّوُ  من اعبميع يعرف حىتَّ  الكبلم ىذا أقول اغبديث، عليكم أطيل أنْ  أُريد ال

 عن أربدَّث ىنا أنا أحد، مع ُمشكلة عندي ما أنا فيديو، ؽبا نعرض أخرى شخصّيةٍ  أي   مع أو اإلبراىيمي
ينيَّة اؼبؤسَّسة واقع  أنْ  قبل حَّ  موجودٌ  اآلخرين عيوبِ  من أذكره ما عيويب، وعيوهبا منها، جزءٌ  أنا الَّيت الد 

 يعٍت ال ىذا ولكن ُمدخ ّناً، لستُ  أُدخ ّن، ال إنٍَّت صحيح اؼبؤسَّسة، ىذه من جزءٌ  فأنا اآلخرين، ح يُوَجد
 رغباتُُو، إنسان ِلُكل   طبيعُتُو، إنسان ِلُكل   أخرى، قضيَّة ىذهِ  أبداً، وأفعل، أقول أنٍَّت ُمدخ ّناً  لست كنتُ  إذا

 أماَمنا، الَّيت اغبقيقة ىي ىذه لكن منو، يتنفَّرُ  ما إنسان وِلُكل   يشتهيو، ما إنسان ِلُكل   شهواتُُو، إنسان ِلُكل  
 الكلّ  صباعة يا! اغبسينّيات! اغبسينّية اجملالس! النسويّة اجملالس! اؼبراجع! اؼبرجعّية وكبلء! اؼبنرب خطباء

 :أمران سببوُ  ماذا؟ سببوُ  اػباطئ االذباه وىذا خاطئاً، اذباىاً  يّتجهون
 .والُعلماء للمراجع اػباطئة السَتة :اِلوَّلِاِلمر

 ال أعوج، فكر ألنّو عقائدّيُت أناساً  يصنع ال الفكر ىذا اغبسينّيات، ىذه ح اؼبطروح الفكر :الثَّانيِواِلمر
ا العاطفة، حالةِ  مع تتناسب  يلةگاألر فقط، العاطفةِ  حالةَ  يُرك ز ىو الفكر، ىذا عقائديُت أناساً  يصنعُ   لردبَّ

ا اؼبصيبة، إىل اػبطيب يصل وحينما  يلة،گاألر يُدخ ن حُت البعض  نفسّية قضايا ىذه أكثر، يتفاعل ردبَّ
 الفكريّة القاعدة خاطئ، بشكلٍ  رُك بت أساساً  اجملالس ىذه ألنَّ  ذلك، يكون أن دُيكن خاصَّة، بشريّة وتركيبة

 من مصبوغة ىي ِبِصلة، البيت أىل إىل سبت   ال العلوم وىذه درَسها، علومٍ  إىل تستند اػبطيب يطرحها الَّيت
 ويُعل مون البيت أىل بأدب يتأدَّبون اػبُطباء وىؤالء العلماء ىؤالء كان لو وإالَّ  البيت، أىل بصبغةِ  اػبارج
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 وأكثر أكثر األمور وستسوء اؼبستوى، ىذا إىل بنا اغبال وصل َلَما البيت أىل وفكرَ  البيت أىل أدبَ  النَّاس
 وأنا ال؟ أم أعيِنكم أمامَ  حقائقُ  ىذه اؽباوية، إىل يقودونكم الَّذين اؼبراجع ىؤالء عن تدافعون أنتم وتبقون

 ح  يلةگلؤلر ال: لنقول اإلنًتنت على مليونّية حبملة أقوم أنْ  أُريد وال اغبسينّية، اجملالس إصبلح أُريدُ  ال ىنا
 أن روشبان، تشرب أن  يلة،گأر تشرب أن تُريد أحرار، النَّاس ذلك، بكل   يل شأنَ  ال اغبسينّية، اجملالس
 ِقَبل من وال اهللِ  ِقَبل من أُنَصب مل بالناس، عبلقيت ما فلتستعمل، تستعمل أن تُريد ماذا ىَتوئُت، تشرب
 ومشاكلي عيويب بكثرة الوقتُ  لشغلٍت نفسي أراقبَ  أنْ  أردتُ  لو أنا النَّاس، على رقيباً  اغبسن ابن اغُبجَّةِ 

 !!بالنَّاس بايل فما ومشاغلي
 على قادراً  ولست ُأحاول فقط للش يعة، أُبُت   أنْ  أحاولُ  وأينَّ  الزَّىراء، عن أُدافع وأينَّ  الزَّىراء، خادم أينَّ  أزعمُ 

ا وقيت وقتاً،ُكل   أجدُ  ال أستطيع، ال مساء، صباحَ  تصفعٍت الش يعة فإنَّ  ذلك،  من الصَّفع تلق ي ح أقضيو إّنَّ
م يقولون الَّذين من أنفِسهم، اغبسينّيُت ابون وىم الزَّىراء، َخَدَمة من الزَّىراء، خيدمون بأَّنَّ ابون، كذَّ  واهلل كذَّ

ابون  خيدمون الدوالرات، خيدمون والرواديد الشعراء ىؤالء أنفَسهم، خيدمون ىم الزَّىراء، خيدمون ال فهم كذَّ
 الَّيت األماكن خيدمون الش هرة، خيدمون الشاشات، على زُبرُِجهم الَّيت الفضائّيات خيدمون اؼبباشر، البثَّ 

 ىؤالء شائنة، بتفاصيل وأربدَّث الباب ىذا أفتحَ  أنْ  أُريد ال أنا اعبميبلت، البناتِ  ومتعةَ  األموالَ  فيها ينالون
م النَّاس وُيشعرون للزَّىراء، اؼبعادي األعوج الفكر ىذا خيدمون  !.!.. الزَّىراء حقَّ  أّدوا قد بأَّنَّ

ينيَّة اؼبؤسَّسة أنَّ  إىل الش يعةِ  نظرَ  أُلِفت أنْ  أُريد بأنٍَّت اّدعي أنا  منظومةِ  من فأخرجتها الزَّىراء، ظلمت قد الد 
 سآتيكم وواهللِ  ذلك لكم وسأثبت األَِئمَّة، إمامُ  الواقع ح وىي بإمام، ليس الزَّىراء أنَّ  حِبُجَّة الش يعيَّة العقائدِ 

 أنا أنفِسهم، وبُت بينهم فيما ولكن وآبائِهم مراجِعكم أنافَ  أيضاً  تُرِغم بل فقط أناَفكم تُرغم ال بأدلَّةٍ 
 ىذه أنَّ  طويلةٍ  لتجربةٍ  اليقُت ِعلمَ  أعلم ولكنٍَّت صحيحاً، ليس الكبلم ىذا بأنّ  ويقولون سيعاندون أعرف،
ا آبائِهم، وأنافَ  أناَفهم سًتغمُ  األدلَّة  يُواجهونو؟ فكيف العًتة ومنطق الُقرآن حديثُ  ىو أدلَّيت، ليست ألَّنَّ

 داموا ما إنكارَه يستطيعوا لن أنفِسهم وبُت بينهم فيما ولكن النَّاس، أمامَ  وبالس خرية باالستهزاءِ  يُواجهونو
 اؼبؤسَّسة أنَّ  أزعمُ  فإين   آخر، شأنٌ  فذلك أنفسهم عن التشيع وجلدَ  التشي ع لباسَ  ينزعوا أنْ  إالَّ  شيعة، ُىم

ينيَّة،  لكم أُثبتُ  أينَّ  وىا أزعُم، إين   لكم أقول ولكنٍَّت نفسي، وبُت بيٍت فيما يقُت على أنا بل أزعمُ  ال أنا الد 
 أنَّ  لكم أُثبتَ  أنْ  أُريد ،(فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: )حلقات ؾبموعةِ  ح خصوصاً  اغبلقات ىذه ح القطعّية باألدّلةِ 

ينيَّة اؼبؤسَّسة   !!فاطمة ظلمت قد الد 
 كبنُ  زىرائّيون، كبنُ  تقولون من يا حسينّيون، كبنُ  تقولون من يا شيعة يا نظرَكم أُلفتَ  أنْ  أحاول ىنا وأنا

ينيَّة اؼبؤسَّسة أنَّ  إىل نظرَكم أُلِفت أنْ  أُريد الزَّىراء، َخَدَمةُ   الش يعيَّة، العقائد منظومة من الزَّىراء أخرجت قد الد 
 ليست واػبطورةُ  اعبردية، ىذه إىل بالقياس ؽبا قيمةَ  ال قتِلها فجرديةُ  قتِلها، ِمن أكربُ  ىو للزَّىراء الظلمُ  وىذا
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 وسينتج كذلك، اآلن ىي تكن مل إن بًتيّةً  دينيَّةً  مؤسَّسةً  سينتج الواقع ىذا اؼبستقبل، ح اػبطورةُ  اآلن،
ثنا الر وايات بًتي ُت، شيعةٍ  إىل العراقِ  وأىلَ  النَّجفِ  أىلَ  سُيحّول بًتي ُت، شيعةً   عليكم قرأت وقد ىكذا رُبد 
 لكم عرضتُ  رمضان شهر برنامج ح الربنامج، ىذا ح ،!(اهلل؟ بقيَّةَ  عيٍت تراك مىت) برنامج ح منها قسماً 
ينيَّةِ  اؼبؤسَّسةِ  عن زبربكم الَّيت الر وايات من جانباً   جيشَ  وسُتساعد السفياين مع ستقف الَّيت البًتيّة الد 

 أال اغُبجَّة، اإلمامِ  لقتلِ  خيرجون البًتي ُت من الكوفة أىل من ألف سبعُت وأنَّ  والكوفة، النَّجفِ  ح الس فياين
 على أُطِلَقت التسمية ىذه ،(بًتيّون) الر وايات ظبَّتهم ىؤالء ىؤالء؟ من تكونوا أن أنفسكم على زبافون
 !الزَّىراء ح سّيئة عقيدُِتم ولكن البيت أىلَ  حُيب ون الزَّىراء، ح سّيئة عقيدُِتم أُناسٍ 

 جعلتُ  الَّيت التفاصيل ىذه ُكل   بعد البيانات، ىذه ُكل   بعدَ  أقول ولكنٍَّت إليكم راجعٌ  األمر ىذا أدري، ال
 الن ساء الشكل، ىذا إىل اغبسينّيةَ  اجملالسَ  حوَّل الَّذي ىو وأمثالوِ  اػبوئي السي د تدخُتُ  مثااًل، التدخُتَ  ؽبا

 عقيدة أخرى، ومناطق مثاالً  ولبنان مثاالً  وإيران مثاالً  البحرين من ـبتلفة، مناطق من وتبلحظون والر جال
 ، العقيدة نفسَ  حيملون فهم تبلمذتِو، من اؼبراجع بُت ُمنتشرة العقيدة ىذه الزَّىراء ح السي ئة اػبوئي السي د

 الوسط ح الطلبة وبُت اؼبراجع بُت رائج وىذا فاطمة، مقامات ح وُيشك كون فاطمة، ظبلمةَ  يُنكرون
 !!اغبوزويّ 

 لكم وسأُثبتُ  اػبوئّي؟ السي د شبارِ  من شبرة وىو الكبلم من عليو أُِثَتَ  كم اهلل فضل حسُت ؿَبمَّد السي د
 ؿبمَّد والسي د اػبوئي السي د منهجّيةِ  عن غريبٍ  بشيءٍ  جاء قد الّرجل يكن مل طبيعّي، ونتاج شبرة ىو ذلك،

 السي د اػبُوئي، السي د منهجّية لنفس تطبيق ىو طرحوُ  الَّذي فكل   ؽبما، وفيَّاً  تلميذاً  كان الصَّدر، باقر
 ىذا وطبَّقها، اهلل فضل حسُت ؿَبمَّد أخذىا معيَّنة، منهجيَّةً  اغبوزة َعلَّم ولكنَّوُ  النَّاس بُت يتحدَّث ال اػبُوئي

ا أدري، ال. اهلل فضلُ  حسُت ؿَبمَّد بو قام الَّذي ُكلّ   فضل حسُت ؿبمَّد عن سنتحدَّث الوقت سنح إذا ردبَّ
  .الوقت بو يسمح ما حبسب غد، يومِ  حلقةِ  ح اهلل

 مقطعٍ  إىل نستمع يتحدث، ىو اػبوئيّ  عباس وَلدهُ  اػبوئي، السي د أجواء ح زلنا ال آخر، فيديو لكم أعرض
 :ونشاىد نستمع اػبوئي، عباس للسي د ُمفصَّل طويل حديث من

ون ىم يدري، ما أو يدري السيستاين أنَّ  يدرون ما اليوم فاؼبقل دون]  فتاوي ُيصد رون بأفكارىم ويَلعبون ُمسَتَّ
 ىو يا أدري ما يرأسها اليوم واحد، طَبسُت من تتكّون ِعصابة األموال، ينهبون سلطان، من هبا اهلل أنزل ما

 أي، عصابات، أخي يا الشهرستاين، جواد السي د أم السيستاين، رضا ؿبمَّد سي د ىو ىل األكرب، الرئيس
 يشتغل عّمي وابن نصراين، صار راح اؼبرعشي جعفر السي د وأخوه نصراين صار راح عّمي شغل لنا ما ىسو

 أحچي آخرين؟ على حچيت ما خو بيها، شغل لنا ما ىاي ْعَرِفت؟ ويسكي، تشرب عّمي وبنت باؼبلهى،
 [.... !متزّوجة وحدة متزّوج البلخ وعّمي گراييب، على



  23/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 016 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 26 - 
 

 أجواء ىي وىذه وُعلمائِنا، مراجِعنا أجواء ىي ىذه أقول ولكن أبداً، ىذا اػبوئي السي د ُأضّبل أنْ  أُريد ال أنا
 عميل اػبوئيّ  عباس السي د عن ويقولون كذب، وىذا ؾبنون، اػبوئيّ  عبَّاس السي د عن يقولون عوائِلهم،

 أنَّوُ  من يقولونو ما ولكن بو، يل عبلقةَ  وال معو أتّفق ال عبَّاس، بالسي د يل شأنَ  ال كذب، وىذا للمخابرات
 فبل ذلك، يعرفون واغبوزويّون نعرفها، وكبن اؼبراجع ومكاتب اؼبراجع أكاذيب من ىذا كذب، فهذا ؾبنون
 طريقتو كون عن النَّظر بغض   بطريقتِو، يتصرَّف الرَُّجل عميل، عباس السي د وال ؾبنون اػبوئي عبَّاس السي د
 عن خصوصاً  قاؽبا الَّيت اؼبعلومات لكن بو، يل شأنَ  ال ُمتدي ن غَت أم ُمتدي ن الرَّجل ىذا َحَسنة، أو سي ئة
 الَّذي َعم و ابن وعن النَّصراين، عّموِ  عن ربدَّث حُت اؼبئة، ح مئة دقيقة معلومات ىي اػبوئي السي د عائلة
 الَّذي اآلخر َعم و عن وربدَّث معروفة، راقصة وىي الويسكي تشرب الَّيت عّمو بنت وعن اؼبلهى، ح يعمل
 ! ونعمة خَت اهلل شاءَ  ما متزو جة، امرأةً  تزوَّج
 يُزَرق، حي   اآلن، إىل وموجود حيّ  وىو اػبوئي السي د ابن ىو ىذا اػبوئي، عباس السي د ذكرىا أمثلة وىذه

 وأقبح، وأقبح أقبح أشياء ذكر عائلتِو، عن حديثوِ  ح ذكَرهُ  قد منها أقبح ىو ما ىناك ذكرىا الَّيت واألمثلة
اً، قبيحة أشياء ذكر أبيو، زوجة وعن إخوتو عن  عن القريبة عائلتوِ  عن يعٍت الكبلم، ىذا ُكل   من أقبح جدَّ
 لكن هبذا، أقول ال أنا أبداً  صحيح كبلم أبيو من إخوتو عن كبلموُ  بأنَّ  أقول أنْ  أُريد ال أبيو، زوجة عن أبيو
 اؼبئة، ح مئة وصحيحة دقيقة اؼبعلومات ىذه اؼبقطع، ىذا ح أسرتو عن ىنا ذكرىا الَّيت اؼبعلومات ىذه

 العارفون واللبنانيون اآلن، لبنان ح موجودون اػبوئي السي د أسرة من النَّصارى عنهم يتحدَّث الَّذين وىؤالء
 على ؿبسوبون وىم اؼبسيحيّ  الوسط ح ومعروفة موجودة بأفرادىا العائلة ىذه أنّ  يعرفون بالتفاصيل
 ىو ىذا ؿبسوبون، اعبهة ىذه على وبناِتم أوالدىم السياسّية، اعبهة من الكتائب جبهة على الكتائب،

 . اؼبشهود اعبوّ 
 ُيسيئون أُناس! ديَنهم يُبد لون أُناس اػبوئي، السي د أسرة من اػبوئي السي د جو من النَّاس ىؤالء خرج ما مثل

! ؿُبَمَّد بآل يتعلَّق فيما دقيقاً  فهماً  ليس فهُموُ  اػبوئي السي د! َدقيقاً  فهماً  ليس فهُمهم َيكون أُناس! التصر ف
 اؼبعطيات، ىذه ُكل   مع! اػبوئي؟ السي د اتَّبع حُت ُمقتنعاً  نفسي أجدُ  فهل اؼبعطَيات ىذه ُكلَّ  أجد حُت أنا

 !!اؼببلبسات ىذه ُكلّ  ومع
ام، أنَّ  أجد حُت ام صدَّ  ِصغاراً، ُكنَّا حينما حديثوِ  على نضحكُ  ُكنَّا واهلل عليو، نضحك كبنُ  مضحكة صدَّ
 كانت النَّاس فقط، أنا ليس اغبديث، ح صدَّام طريقةِ  على أضحك عليو، أضحك كنتُ  صغري ح وأنا

 القراءة ح حىتَّ  أُّمي نصف ىو صّدام عليو، نضحكُ  الَّذي اؼبضحكة ىذا بصدام وإذا طريقِتو على تضحك
 ىل! الطائفة مرجع حديثِ  على يضحك بو وإذا اعباىل الرجل ىذا ولكنْ  جاىل، رجل ىو والكتابة
 :صدام مع اػبوئي السي د مقابلة من القصَت اؼبقطع ىذا ُنشاىد! ذلك؟ ُيشر فكم
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 .سياراتك من مسروقة سيارتُت عندك فهمت: صدام]
 .كسروه بلي: اػبوئي السي د
 !ىاه؟ كسروه،: صدام
 كسروه، بلي: اػبوئي السيد
 اآلن؟؟ صحتك شلون: صّدام
 .مٍت قريب اؼبوت اؼبوت، قريب حاليت، ترى كما اه: اػبوئي السي د
 [.طويل العمر اهلل انشاء لكن حق اؼبوت: صدام

 وهبذه اغبالة وهبذه اؽبيئة هبذهِ  مرجعاً  إنَّ : أقول أنا! اػبوئي السي د ِمن صّدام يسخر كيف الحظتم
 وال األقل على يل بالنَّسبةِ ! الزَّىرائية للمعرفة صحيحاً  مصدراً  يكون ال يل بالن سبةِ  الظروف وهبذه اؼببلبسات

 بشكلٍ  بدَّنا من تصدر دماَءىا أنَّ  حالةِ  ح حىتَّ ! قبسة الزَّىراء دماء إنَّ : يقول حُت بكم، يل شأنَ 
 فيقول، الزَّىراءِ  عن يتحدَّث وحُت قبسة، االعجازية حاالِتا ح حىتَّ  الزَّىراء دماء تكون حُت إعجازي،

 عن يتحدَّث حُت الزَّىراء، عن حديثٌ  ىو اهللِ  رسولِ  عن واغبديثُ  اهلل، رسول عن يتحدَّث ىو قطعاً 
 ُكل   ح تسهو أنْ  ديكن فهي اػبارجّية، اؼبوضوعات ح تسهو عليها وسبلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء وأنَّ  السَّهو
 يكون ُمطلقاً  الزَّىراء إيذاء أنَّ  بالضرورة ليس: فيقول الزَّىراء إيذاء عن يتحدَّث وحُت شؤوَِّنا، من شأنٍ 

 الَّيت اعبردية وأنّ  ضعيفة، الر وايات بأنّ  ويقول الر وايات، ُيسِقطُ  فإنَّوُ  فاطمة ُظبلمةِ  عن يتحدَّثُ  وحُت حراماً،
 يصُفهم ال فإنّو قَ تَ َلِتها عن يتحدَّث وحُت ضعيف، ُسَليم كتاب وأنّ  تَثُبت، ال فاطمة حبق   ارُتِكَبت

 اػببلفة، اؼبؤمنُت أمَتَ  نازعوا اؼبؤمنُت، أمَت من اػببلفةَ  َسلبوا ىؤالء نواصب، ىم ما ىؤالء: يقول بالنَّصب،
 ..!! . والشأن اؼبنزلةِ  من ولفاطمة اؼبؤمنُت ألمَت ما يعرفون فهم وإالَّ 

 لفاطمة، اغبب   شديدَ  يكون أن اؼبرجع على يُوجب وال الش يعي، على يُوجبُ  ال أنَّوُ  ىو ذلك من واألنكى
 شديدَ  يكون أنْ  التقليد مرجع ح َيشًِتط كيف الفاسدة العقائد ىذه يعتقد الَّذي قطعاً ..!! األنكى ىو ىذا

 ُيشًتط ال أيضاً  فهو لفاطمة اغبب   شديدَ  يكون أنْ  التقليد مرجع ح ُيشًتط ال كان فإذا!! لفاطمة اغببّ 
 !!لفاطمة اغببّ  شديدَ  يكون أنْ  الش يعي ح

 ُتشر ُفٍت ال يل بالنَّسبةِ  الشَّكل هبذا فاطمة عن يتحدَّث الَّذي واؼبرجع صّدام، منوُ  يسخر الَّذي اؼبرجع
 الَّذين إىل أو جهتوِ  إىل أنتسبَ  أنْ  ُيشر ُفٍت وال! أتباعوِ  من أكونَ  أن ُيشر ُفٍت وال! ُتشر ُفٍت ال مرجعّيتُو،
 الربنامج واضح، حديثي االجتماعّي، اعبانب عن أربدَّث ال أنا قطعاً  ذلك، ُيشر ُفٍت ال إليو، ينتسبون
 أحداً، أزّوج أن أو أحد من أتزّوج أنْ  أُريد ال ىنا أنا االجتماعّية، باغباالت يل شأنَ  ال أنا وفكرّي، عقائديّ 

 بعبارة أربدَّث والعلمّي، والفقهيّ  والديٍتّ  والفكريّ  العقائديّ  اعبانب ح أربدَّث أنا األمور، هبذهِ  يل عبلقةَ  ال
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 أنتم مرجع، ىكذا أتباعِ  من أكونَ  أن ُيشر فٍت فبل الزَّىرائّية، العقيدة وح الزَّىرائيّ  اعبانب ح ـبتصرة
 .إليكم راجعة القضيَّة ىذه ُيشر ُفكم؟
 أنْ  أُريد قصدي أنا قصدي، ىذا ما وواهللِ  بذلك أعبأُ  وال اػبوئي، السي د إىل اإلساءة أُريد إنٍَّت سيقولون

 أنْ  أتشرَّف ال يل بالن سبةِ  اتّبعوىم، تّتبعوىم أنْ  تريدون حاؽُبم، ىو ىذا فاطمة من ينتقصون الَّذين إنَّ : أقول
 لكن وليُكن، فليقولوا ذلك أُريد أينَّ  عٍت يقولون اػبوئي، السي د ُأسق ط أنْ  أُريد ال ىنا أنا إليهم، أُنَسب
 األمور وىذه فاطمة، عن أدافع أنا اغبقائق، أعرضَ  أنْ  أُريد أنا ذلك، نيَّيت من ليس ؿُبَمَّد بنتِ  فاطمة وحق  
 الطاولة على اغبقائق ىذه أضعَ  أن َعَليَّ  يُوِجبُ  فاطمة عن دفاعي فاطمة، عن أُدافع حُت طريقي ح تقع
 عبدٌ  وأينَّ  لفاطمة، خادمٌ  أينَّ  نفسي أفًتضُ  أنا لفاطمة، خائناً  سأكونُ  وإالَّ  وبوضوح بصراحة إليها ٌأشَتَ  وأنْ 
ا يل توفرَّت الَّيت األسباب األسباب، يلَ  ىيَّأت فاطمة أنَّ  وأرى لفاطمة، ِقن    إن غَتي، ألحدٍ  تتوفَّر ال ردبَّ

 الَّذي اجمللس ىذا ألنَّ  إعبلمّية، أسباب كانت إنْ  أو شخصّية، أسباب كانت إنْ  أو مالّية، أسباب كانت
 موقفي، لكم أشرحَ  أنْ  أُريد أنا اؼبواصفات، هبذه أباىيكم ال ىنا وأنا مواصفات، إىل حيتاج فيو أجلسُ 
 يُريدون اعبميع ألنَّ  وكبلمي، منطقي تضعون جهةٍ  أيّ  وح منطقي، حقيقةَ  ستعرفون موقفي عرفتم إذا ألنَّكم

 ح ُمعّمم أقل إىل األعلى اؼبرجع من اعبميع مسامِعكم، إىل يصل أن ىذا لصوت يريدون ال صوت، خينقوا أن
 لكم أُبُت   أنْ  أُريد فقط أنا الوسائل، بكل   األساليب وبكل صوت خينقوا أن يريدون اعبميع الش يعي، الوسط
 .موقفي

 أمتلكُ  وأنا اػبارجّية، اغبريّة قبل داخلّية حرية حرية، إىل أوَّالً  حيتاج الربنامج وىذا اؼبنطق وىذا اجمللس ىذا
 اؼبوقف ىذا حّر، أينّ  يعرفون فإَّّنم تأرخيي يعرفون للَّذين وتأرخيي ومنطقي كبلمي أنَّ  أعتقد اغبريّة، ىذه

 أمتلكُ  وكذلك الداخلّية، اغبرية اغبريّة، ىذه أمتلك أنا اػبارجّية، اغبريّة قبل داخلية حريّة حريّة، إىل حيتاج
 ىذه أمتلك وأنا مالّية، استقبللّية إىل حيتاج اؼبوقف وىذا، فيها نعيش الَّيت اغبرّة الببلد ىذه ح اػبارجّية اغبريّة

 ال مالّية، استقبللّيةً  أمتلكُ  ولكنٍَّت اؼباسونّية، من أو اؼبوساد من أو اليهود من فلتكن اؼبالّية، االستقبللّية
 استقبللّية إىل حيتاج اؼبوقف ىذا األموال، ديتلكون بالذين هبم، أعبأُ  ال لذلك غبييت، جيرَّ  أن أحد يستطيع

 مثل الَقَمر، قناة مثل التلفزيون، مثل إعبلمّية، إمكانات إىل حيتاج اؼبوقف وىذا، اهلل حبمدِ  متوّفرة وىي مالّية
 وأنا لدّي، متوف رة اإلمكانات وىذه إمكانات، إىل حيتاج ـبتلفة، مؤسَّسات مثل اإلنًتنت، على مواقع

 إىل سعيتُ  الشَّخصّي، وجبهدي سعيت بنفسي إلجياِدىا، غَتي أحدٌ  يسعَ  ومل إلجياِدىا بنفسي سعيتُ 
 موسوعّية إىل حيتاج اؼبوقف وىذا، وكبَتِىا صغَتِىا معَ  مَعها، وعشتُ  لَِبنًة، لَِبنةً  وبَ َنيُتها تكويِنها وإىل إجيادىا

 إىل سيٍف، إىل حيتاج وبياٍن، منطقٍ  إىل حيتاج اؼبوقف وىذا، اؼبوسوعّية ىذه لكم أثبت   وقد اؼبعلومات، ح
  .قاطعٍ  لسانٍ 
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 ىذه عليها، ُأَحاَسبُ  َعَليَّ  ُحجَّةٌ  ىذه َعَليَّ، ُحجَّةٌ  وىذهِ  فاطمة، بفضل يل توفَّرت األسباب ىذه أقول أنا
 حُت لذا! ألجِلنا؟ فعلتَ  فماذا وكذا، وكذا كذا أعطيناك كبنُ  عنها؟ ُيسألُ  أال لئلنسان تُعَطى حينما الن عم

 ؿبتاجاً  ولستُ  معهم مشكلة عندي ما فأنا شخصّيات، عن خطباء، عن مراجع، عن أظباء، عن أربدَّث
 األشياء وىذهِ  ىنا، فاطمة عن أدافعُ  أنا أحد، مع شخصّية مشكلة عندي وما شيئاً، منهم أُريدُ  وال ؽبم

 أضع حىتَّ  الصريح الواضح الكامل بالشكل أعتقد كما فاطمة عن أُدافع أنْ  أستطيع لن طريقي، ح تقفُ 
 ُكل ننِطي ما وإذا خْبَدَّه، ِطينَتو واحد ُكل ننطي: العراقية بلهجتنا  ولگن  ما مثل] اغبروف، على النقاطَ 
 غائمة، الّرؤية تكون الوضوح دون ومن الوضوح، إىل أدعو دائماً  أنا الصورة، تّتضح فلن[ خْبَدَّه طينتوُ  واحد
 ُأشَتَ  وأنْ  الطاولة، على اغبقائق ىذه أضعَ  أنْ  البُدَّ  الوضوح وألجل واضحة، وليست قاسبة الّرؤية تكون

 .التفاصيل كل   وإىل اعبزئّيات ُكل   إىل بي نة و واضحة بإشاراتٍ 
 السي د مع ال مشكلة عندي ما أنا عليو تعاىل اهلل رضوان اػبوئي السي د خبصوصِ  طرحُتوُ  ما: لكم أقول لذا

 مشكلة عندي ما أنا كذلك، أنا وال ماّدي بشيء ضّروين ُىم ال النَّاس أوالدِه، مع وال شخصّياً  اػبوئي
 الكتاب، اػبوئي الرَّمز، اػبوئي عن أربدَّث أنا عائلة، ىي دبا اػبوئي عائلة مع مشكلة عندي ما أنا معهم،
 . اؼبنهج اػبوئي الفكر، اػبوئي
 الشَّيخ يعٍت الوائلي، الشَّيخ مع مشكلة عندي ما الرَّمز، الوائلي عن أربدَّث الوائلي الشَّيخ عن أربّدث وحُت
 الوائلي مع اؼبدرسة، الوائلي مع الرمز، الوائلي مع مشكليت مشكلة، معو عندي ما حسون الشيخ ابن أضبد

 . ُكُتب عن أربدَّث أنا اؼبنهج،
 سأبقى شيعيَّاً  عريبّ  ابن كان لو حىتَّ  قُلت عريبّ  ابن عن ربّدثتُ  حُت السَّابقة اغبلقاتِ  ح قُلت ما مثل
 أو شيعيَّاً  صار عريبّ  بابن عبلقيت ما الكتب، ح ىو الَّذي عريب ابن عن الُكتب، عن أربدَّث ألنٍَّت ألعُنوُ 
 ،(اؼبكّية الفتوحات: )الُكُتب ىذه ىو أعرفُوُ  الَّذي عريبّ  ابن! بذلك؟ عبلقيت ما األنبياء، من نبيَّاً  صار

 ألعن إنٍَّت اللعن، تستحق   الكتب وىذه أعرفها، الَّيت ىي الُكُتب ىذه ،(القرآن تفسَت) ،(اغِبكم فصوص)
 (. عريبّ  ابن) عنوان ؽبا الكتب ىذه ولكن الكتب،

 فكر، عن منهج، عن أربدَّث إنٍَّت وشحم، ودمٍ  غبمٍ  عن أربدَّث ال فإنٍَّت اػبوئي السي د عن أربدَّث وحُت
 فبلنٍ  ظُبعةَ  ُأشو هَ  أو فبلناً  ُأسق طَ  أنْ  أُريد بأنٍَّت يقولوا أنْ  يُريدون، الرَّمزية ىذه عن ىو فحديثي مدرسة، عن

 أحًتم ال وأنا جهٍل، عن الكبلمَ  ىذا يقولون أَّّنم إمَّا ىؤالء بِو، أعبأُ  وال ىذا، يؤذيٍت ال أصبلً  فليقولوا،
 فإنٍَّت أحًتُمهم، ال أيضاً  وىؤالء الكبلم، إثارةَ  يريدون فقط مرضى ىم ىؤالء أنّ  أو كبلَمهم، َأزِنُ  وال اعبّهالَ 

 وال أحٍد، على كذبتُ  وال أحداً، شتمتُ  ال باؼبنطق، أربدَّث أنا اعبّهال، وىؤالء اؼبرضى ىؤالء أحًتمُ  ال
 أنت لك أقول وحُت تكذب، كيف بالدليل آتيك فإينّ  تكذب أنت أقول حُت وحىتَّ  أحد، على افًتيتُ 
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 وحُت دليل، دونِ  من شيئاً  قُلتُ  ما عليك، ضحكوا وكيف مضحكة أنت كيف بالدليل آتيك مضحكة
 إالَّ  شيئاً  طرحتُ  وما الر واية، هبذه الفكرة ىذه أزن فإنٍَّت الر واية، ىذه ىو ميزاين وأقول بالرَّواية آت فإينّ  أزنُ 

 وُأِحب   ُأحب وُ  فإين   للشَّيطان منطقاً  اؼبنطق ىذا كان وإذا منطقي، ىو ىذا روايٍة، أو آيةٍ  على ُمعتِمداً  وكنتُ 
 صبيلٌ  شيطانٌ  إنّو لُو؟ أفعل ماذا والعًتة، الكتابِ  حبديثِ  إالَّ  ينطقُ  ال الَّذي الشَّيطانَ  ىذا أحب   الشَّيطان،

 وسي د عريب وابن الرَّازي والفخر والغزَّايل والطربي الشَّافعي عن ينطقُ  الَّذي الرَّضبن ذلك أحب   وال ُأِحب ُو،
 إالَّ  يتكلَّم ال الَّذي الشَّيطان حِبُبّ  مريضٌ  إنٍَّت أصنع ماذا مريض أفعل، ال الرضبن، ذلك أحب   ال قطب،
 واؼبعتزلة األشاعرةِ  حبديث ينطقُ  الَّذي الرَّضبن ذلك أحب   ال توفيق، سوء لعّلو والعًتة، الكتابِ  حبديثِ 

 اهلل لعلَّ  رجاءاً  يل ادعوا أدري، ال أحب هم، ال قطب، وسي د عريب وابن والغزّايل والرَّازي والطربي والشَّافعي
 .والعًتة الكتابِ  على كثَتاً  يعتمدُ  الَّذي الشَّيطانِ  دبنطقِ  النَّاطقِ  ىذا حبق   دعاءَكم يستجيب

 إىل أوصَلكم أنْ  البُدَّ  فاطمة، أجواءِ  ح وكبن طويل اغبديث بقيَّة، للحديث زال وال انتهى الربنامج وقتُ 
ينيَّة اؼبؤسَّسة أنَّ  كيف واضحة، صورةٍ   بشيء، تُعد   ال ؽبا ُعَمر ُظبلمةَ  أنّ  حبيث ِبُظبلمةٍ  فاطمة ظلمت الد 

ينيَّة اؼبؤسَّسة  ىذه اغبسنة، احملامل على أضبُلهم أنا نّية، حُبسن بل نّية بسوء أقول ال الكرام، ومراجعنا الد 
 َّناية ح تقريراً  لكم سأقد مُ  زىرائّيون، إنَّنا تقولون الَّذين أنتم أنتم، أنتم، تقريراً، لكم وسأقد م كتُبهم،

 ُمفصَّبلً  تقريراً  لكم سأقد م الش يعي، الوسط ح فاطمة ُظبلمةِ  عن تتحدَّث الَّيت اغبلقات َّناية ح اغبلقات،
ينيَّة، اؼبؤسَّسةِ  نظر وجهةِ  عن ينيَّةُ  مؤسَّسُتكم ىذه أقول الد   ىذه، ىي واألدلَّةُ  مةفاط عن ىكذا تقول الد 

 .كامبلً  تقريراً  لكم أُقد م ذلك وبعد التفاصيل لكم أعرض التفاصيل بصدد اآلن أنا كامبًل، تقريراً  لكم أُقد م
 عند وقفت القضيَّة ىل وصلنا، أين أتعتقدون فيها، وفكَّرمتُ  وظبعتموىا رأيتموىا الَّيت التفاصيل ىذه ُكل   بعد
 !! أبداً ! اغُبسينيات؟ ح  يبلتگاألر

 اظبها الشَّريف، ظلو دام السيستاين السي د مرجعيَّة مؤسَّساتِ  من وىي سابقاً  عنها ربدَّثتُ  الكوثر، مؤسَّسة
 ووكيُلو السي د صهرُ  الكشمَتي، مرتضى السي د السيستاين السي د صهرُ  عليها ُيشِرفُ  والَّذي الزَّىراء باسم
 الثَّاين وِصهرُه قم، ح الشهرستاين جواد األول صهرُه السيستاين السي د عند لُتوكي أكرب الغرب، ح العام

 اؼبؤسَّسةُ  تَؤجَّر طوال ولسنوات وبأمرهِ  اؼبؤسَّسة ىذه على يشرف الَّذي وىو لندن، ح الكشمَتي ُمرتضى
 إىل دعوى فلَتفعوا كاذباً  كنت إذا سابقاً  وقلتُ  لندن، ح ىنا وأنا الكبلم ىذا أقول وأنا والِغناء، للّرقصِ 

 الدعوى رفع أجور لكم أدفع أنا واهللِ [ ِعدُكم خلصت اػبُُمس فلوس] إذا ؽبم أيضاً  سابقاً  وقلتُ  احملاكم،
 ليس الكبلم ىذا كان إذا احملامي وأجورَ  احملكمة أجورَ  لكم أدفع وأنا ضّدي دعوى ارفعوا ضّدي، ىي الَّيت

 لكم أعرض أنْ  قبل ولكن الرقص، فيو واضح فيديو مقطع الفيديو لكم سأعرض الوثائق عرضتُ  أنا صدقاً،
 :قضيَّة إىل تلتفتوا أنْ  البُدَّ 
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 قطعة بقيت ولكن الِقطع صبيعَ  ورفعوا اجمللس، قطعوا الزَّىراء، ؾبالس أيَّام ح كان جرى الَّذي الرقص ىذا
 ولدٌ  ىناك وكان موبايل تصوير التصوير انتبهوا،! تفضَحهم أنْ  تريد الزَّىراء زىراء، يا عليها مكتوب واحدة
 واضحة واضحة، الصور ولكن بيده يرَتعش اؼبوبايل فكان خائفاً، وكان أرسلو أبوه صّور، الَّذي ىو صغَتٌ 
اً، ا سوداء قطعة زىراء، يا عليها مكتوب نسوىا موجودة طويلة يافطة قطعة فهناك جدَّ  شهادة أيَّام ألَّنَّ

 على ويُغّنون يرقصون راقصة، حفلة عندىم وكانت األتراك هبؤالء وجاءوا القطعَ  ورفعوا اجملالسَ  أوقفوا الزَّىراء،
 أعرض فقط اآلن لكن القضيَّة ىذه إىل سأعود اؼبراقص، ح ُيستعَمل الَّذي اعبهاز ىذا( جي دي) ال  أنغام
 . الفيديو ىذا لكم
 ىذه فتؤجَّر اؼبؤسَّسة، على نصرف أموال عندنا ما: يقول الكشمَتي مرتضى السي د ذلك؟ يفعلون ؼباذا

 يّدعون ىكذا! الزَّىراء ؾبالس إلقامة اؼبؤسَّسة على يصرفون األموال ىذه ومن الراقصة، للحفبلت اؼبؤّسسة
 اؼبقابل وح ويُغّنُت، يرقصن واؼبغّنيات بالراقصات يأتون حىتَّ  الِقَطع يرفعون الزَّىراء، ؾبالسَ  دينعون ىم بينما
 زىراء، يا قطعة إىل التفتوا الفيديو سنعرض!! البيت أىل أمرِ  إلحياء تُنَفق األموال وىذه أمواالً  وَّنميعط

[! ُخُبزَتو ؿبّلل يبدو ىذا يعٍت يعٍت، مرّتب يبزخ خوش واحد] ىناك الرقص، ساحة وسط ح انظروا وأيضاً 
 ح الفيديو تفاصيل إىل بدّقة انظروا[! ُخبَزتْ ُهم ؿبّللُت] يبدو ىؤالء عارية، نصف صبيلة فاتنة أخرى وتوجد

 كان السيستاين والسي د عديدة لسنوات استمرّ  األمر وىذا ىولندا، وح الىاي مدينة ح الكوثر مؤسَّسة
 السيستاين رضا ؿبمَّد السي د يد إىل وصل إليهم، وصل الفيديو وىذا شيئاً، يُغَّت  ومل باؼبوضوع علم على

 ىو الكشمَتي مرتضى السي د اآلن وإىل لسنوات، ومستمرّة معروفة والقضيَّة ذلك، يُنكروا أنْ  وأربّداىم
 ذكرتُ   بالوثائق عنوان ربت الربنامج ىذا حلقات من ثبلثة حلقات ومّرت حاؽِبا، على والقضيَّة اؼبسئول

 . أخرى جهةٍ  من القضيَّة ىذه عن سأربدَّث آخر موطن ح وأيضاً  بالتفصيل، األمرَ  فيها
   !؟..اآلن الفيديو ُنشاىد
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 وقت من القريبة القليلة الدقائق ح كبنُ  االنتهاء، على قارب الربنامج وقت تعليق، إىل حباجة اؼبأساة ىذه
 األمر ىذا يهم هم ِلمن أقول فقط لكنٍَّت غد، يوم حلقةِ  إىل التعليق سأتركُ  لذلك لندن، مدينة ح األذان
 أفهم أنا ،(زىراء يا: )عليها مكتوب بقيت سوداء واحدة قطعة شاىدمت أنُتم: الربنامج يُتابعون كانوا وِلمن
 تابعة شيعيَّة ىي الَّيت اؼبؤسَّسة ىذه ح وحيدة القطعة ىذه ما مثل وحيدة الزَّىراء الرَّمز، وىذا اإلشارة ىذه

 بال ُمغن ُت تأت العام السي د ووكيل السي د صهر وبإشراف اؼبؤسَّسة ونفس السيستاين، للسي د تابعة للمرجعيَّة،
 ولكن اؼبعلومة ىذه صّحة مدى أدري ال باػبمور، يأتون بأَّّنم يقول من أيضاً  وىناك وبالفساد، والرَّاقصُت

 ُىم ما وىؤالء اعبموع، ىذه بُت بقيت الوحيدة السوداء القطعة ىذه أنَّ  كما ىذا، يفعل ىذا يفعل الَّذي
يانات ُكل   من أُناسٌ  ُىم الش يعة، من اىات ُكل   ومن الد   ىو صحيح للتأجَت، مكان فهو يأتون، االذب 

 . األموال مقابل ح ؽبم يؤج روَّنا أصحاهَبا ولكنّ  دينيَّة مؤسَّسة
 : صبيعاً  لنا واػبطابُ  زُباطبنا الَّيت وىي وآلو، عليو اهلل صلَّى ؿُبَمَّد وديعةُ  ىي بيننا، وحيدة وحيدة الزَّىراء

 ..!!. (ُظََلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما)
  ... َقَمر يا.. . الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُككم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 .. . احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... المَوَس شَبشَتِ على غَداً الْوُلْخمى ... جَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُ  ّدِم  نِالتنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ويِالبرن  امبِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  وعِالِ
يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  امبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاِلوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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