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 يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  . َماَذا فَ َقَد َمنْ .ِقيَّة اهلل. بَ .اءْولِيَ يِه يَ َتوجَّه  األَ ِإل يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟. فَ َقَدكَوَجَد َمنْ 

  ..بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ك م ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 سنال   بنِ ة اجَّ نا ال  زمانِ  ام  إم) :تقدَّمت فيِه ح لقتان الَّذينوان املتقدِّم ت الع  حديثي ت   ال  ال ز  
 .!!(.وحنن م غرِّبون-الشِّيعةحنن حنن و -شرٌِّق وحنن  عليه م   اللِ  صلوات  

هي  يتال   م  ل  ا واية  الرِّ  ،ادقالعسكري عن إمامنا الصَّ لى ما جاء يف تفسرِي إمامنا ررت  ع  م   بعد أن  
ينيَّةِ الصل يف منظومِة الياِة  هتني ن جِ جهٍة مِ  رَّجت  علىع   عد ذلك  وب ،تك  ت وت ِر ل  هِ أ  الَّيت و الشِّيعيَّة  الدِّ

 :فيهما أتدَّث   كم أن  عدت  و  
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 نيل فيما ب  عام  و التَّ ات أخصية أو العالقصوٌر ولقطات من الوضاع والحوال الشَّ -األولى الجهةِ 
ينيَّة سة صوٌر من واقع املؤسَّ  ،لمائنا وخطبائنامراجعنا وع    !.!.ةمي  ا اليو من حياهتالدِّ

عكس  لنا ت   الَّيتالعقائدي و كري لفِ اقع اوٌر من الو  ص   ،سيأيت الكالم  عنها الحقا  الَّيت و -انيةالثَّ  والجهة  
 .!!.لمائنا وخطبائناع  اجعنا و وق العقائدي ملر الذَّ 

ينيَّةسة طباء املؤسَّ باِر خ  أمس إىل أجواِء كِ  يومِ  وصل  الديث  يف  ن حديثا مرَّ مِ لِة م  ومن ج   ،الدِّ
قلٍب ن م  جواد ش ّبَّ مِ السيِّد بِه  ام  وكذلك ما ق   ،واد ش ّبَّ ج  السيِّد زميلِه ائلي لِ الو  الشَّيخ نعها ص  الَّيت ب قالِ م  ـال

من  ا  امنتقواد ش ّبَّ اج  السيِّد ا قام  بِه قط بِ م ف  رك  ذكِّ ة علينا لكنَّين أ  صَّ مرَّت القِ  ،الوائليالشَّيخ قِّ زويٍر ِب ن ت  ومِ 
قيم اجملالس ي   د اعتاد أن  ق   كان    الَّذيقيم اجملالس يف املكان ي   سببِه أن  بِ  قلبا  ح رم  م   ع له  ن  الوائلي بعدما ص  الشَّيخ 
سبة نِّ ثمن بالنٌز ال ي قدَّر بِ ك  هي  ابق واآلن طباء املنِّب يف السَّ سبة خلالكويت بالنِّ  لت بأنَّ وكما ق   ،ة فيهالسينيَّ 

 ويتوسَّلون ،سيفايل والنَّ الغ   ويبذلون   ويتصارعون   واديد يتسابقون  عراء والرَّ والش   طباء  اخل   أنَّ ذا جتدون ولِ  ،إليهم
 الَّذيا ن م  ولكِ  ،ةال أريد اخلوض اآلن يف هذه القضيَّ  ،ات الكويت أحد يف سبيل الوصول إىل حسيني  لِّ بك  
 ّبَّ جواد ش  لسيِّد بالكيد لالوائلي  الشَّيخ  دأ عد أن ب  شيخنا الوائلي ب  ب كمٍ قلٍب م  ن م   مِ ّبَّ جواد ش  السيِّد له  ع  فـ  

جهاء ع جمموعة من و  الوائلي م  الشَّيخ  ،ة اجلعفرية يف الكويتيف السينيَّ  من جمالسهِ  وكان سببا  يف حرمانهِ 
ني عبد الكرمي ة فيما ب  شتدَّ م  و شحونة ت م  ان  ك  الَّيت  سبب الجواء يارة عبد الكرمي قاسم بِ هبوا إىل زِ جف ذ  النَّ 

د سيِّ ال ،سن الكيمم  السيِّد ل بب القيقي وراء هذه املشكلة هو ن  والسَّ  ،كيمسن ال  م  السيِّد ني قاسم وب  
بل عبد قاربة من قِ ما كانت هناك م  فكلَّ  ،اصركان مييل إىل عبد النَّ   ،ىو  اهل ن قوميَّ كاو م د رضا الكيم  م  

سن ال  اه النَّ جتِّ الكرمي قاسم با اه السيِّد م  على  ،اب خراب  سبِّ ي   ان ممَّد رضا الكيم هو الَّذيكيم ك  جف وباجتِّ
جف لتطييب جهاء النَّ من و  الوائلي مع جمموعة الشَّيخ فذهب  ،ةال أريد اخلوض يف هذه القضيَّ  ،حال أيِّ 

 ،املوضوع هو هذا ، مدح الزعيم عبد الكرمي قاسم يفلي قصيدة من نظمهِ ائالو الشَّيخ وهناك قرأ  ،الجواء
 فرةٍ الة ن  والكويتيون كانوا يف ح   ،راقالكويت إىل العِ  طالب بضمِّ اسم ي  ان عبد الكرمي ق  ن يف تلك اليام ك  ولكِ 

ال يريدون االنضمام إىل العراق وهذا كانوا اس  النَّ و ار الكويت جت َّ و حكومة الكويت و وجهاء الكويت  ،ديدةش  
ة ال عالقة با لقضيَّ قاسم زيارة عبد الكرمي فد لِ ع الو  لي م  ائالو الشَّيخ ور شرت ص  حافة العراقية ن  الصَّ و  ،همحق  
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السيِّد صف ور كما ي  وكان هناك بعض الص   ،املوضوعلي بذا ائيخ الو لة للشَّ ال صِ  ،بوضوع الكويت أصال  
عيم جنب الزَّ وهو جالس بِ -حافةيف الصَّ  ينيع-الوائليالشَّيخ ضت صورة رِ وع  ) :ريي يقولسن الكشمِ ح  

شرت ن  الَّيت حيفة  أخذ هذه الصَّ ّبَّ جواد ش  السيِّد  ،(قبٌل عليه بحفاوة يستمع إلى حديثهعيم م  زَّ لقاسم وا
ورة بطباعة ّب تت الص  من اخل  دخلها ضِ ابعة زو ر كتابة  أ  لة الطَّ الوائلي مع عبد الكرمي قاسم وبآالشَّيخ صورة 

 ؟:ماذا كتب تت الصورة ،زء من اجلريدةالكتابة املطبوعة هي ج  هذِه  ر أنَّ القارئ حني يقرأ يتصوَّ أن   حّتَّ 
 ،مها للكويتينيومحل اجلريدة وقدَّ  ،(الكويت بالعراقعيم قاسم بإلحاق طالب الزَّ أحمد الوائلي ي  الشَّيخ )

نتقال إىل إىل اال لذلك اضطرَّ  ،يف الكويت لسه  واصل جم  ي   ومل يستطع أن   ،الوائلي يخِ كويتيون من الشَّ ر الفنف  
الشَّيخ بحرين مل يكونوا يعلمون ملاذا انتقل لا أهل اربَّ و  ،يف البحرين ه  جمالس   دعق  ة سنوات ت  وبقي عدَّ  نالبحري

الذي  ّبَّ جواد ش  السيِّد له  نعه  ص   الَّذيبسبب هذا املقلب وأن  ذلك كان  ،الوائلي من الكويت إىل البحرين
 !فعلما  معهعل الوائلي أيضا  ف  الشَّيخ و  ،يخ الوائليزميل للشَّ أيضا راق وهو طباء العِ من كبار خ  هو 

د السيِّ ة ذكرها صَّ القِ  ،ّبَّ د ش  جواالسيِّد الوائلي وبني الشَّيخ بني  ة  خاصَّ  ليست حالة  هذه القضية و 
هاليز دو  ،ظلمةعلمية املدهاليز الوزة الهي هذه  ( يف دهاليز مظلمةجولةٌ )سن الكشمريي يف كتابه ح  

ينيَّةسة املؤسَّ   خرى يف نفس هذهِ يل ومطالب أ  فاصتوهلا  ،وما بعدها 177الِقصَّة  جاءت مذكورة  صفحة  ،الدِّ
ميد لوائلي ع  االشَّيخ  ل بهان ينهاكيت  الَّ باب تائم والس  يئة وعن الشَّ قة السَّ اللع  ث عن طبيعة افحات تتحدَّ الصَّ 

 .ّبَّ جواد ش  السيِّد املنّب السيين على 

 (عجم اخلطباءم  )قرأت  ما جاء يف كتاب  ائلي فقدة  يف حياة شيخنا الو  يمة ليست يتهذه القضيَّ 
ة قضيَّ وال ،ل من هذا الكتابوَّ زء الرجعوا إىل اجل  ت   أن   أشار إىل تفاصيل ميكنكم ،حسنالسيِّد د داخل للسيِّ 

يط هناك مشاحنات ومقالب وتسقِ  ،طباءني اخل  ب   ر  الوائلي هذه القضية تتكرَّ الشَّيخ ب ة  خاصَّ  ليست حالة  
نافسة سخيفة ووضيعة وحقرية إىل أبعد الدود بل هي م   !ريفة فقطا ليست شنافسة ال أقول أّنَّ م   ،نافسةوم  

 عراءاملنافسة بني الش   ،واديد أيضا  عراء والرَّ اء املنّب وبني الش  بار خطببني ك ،سيينفيما بني خطباء املنّب ال  
 ،طباء املنّبموها من خ  تعلَّ خيفة والوضيعة والقرية موا هذه املنافسة السَّ تعلَّ  ،طباءموها من اخل  واديد تعلَّ والرَّ 

ة أيضا  املنافسة مَّ مراجع ال   نَّ ل ،ةمَّ خيفة والوضيعة والقرية من مراجع ال  موا هذه املنافسة السَّ تعلَّ  والشعراء
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السيِّد و  يائلالو الشَّيخ إذا كان  ،ا بني اخلطباءاملوجودة فيما بينهم سخيفة إىل أبعد الدود وحقرية وأحقر م  
عودا إىل جمالسهم  يالكويت وال يستطيعا أن   يعة منشِّ لبل ادا من قِ طر   صنعوا املقالب لبعضهما كي ي  ّبَّ ش  جواد 

هم للبعض وشتائم كفري بعضهم للبعض وتفسيق بعضة هو تمَّ يدور بني مراجع ال   الَّذي فإنَّ  ،يف الكويت
ا اإلخباري ز املري  ة  صَّ ت علينا قِ ماء ومرَّ الدِّ  فكِ صل المر إىل س  بل ي   ،رمسي   قيل وبشكلٍ يار الثَّ باب من العِ وس  

ال جلرميٍة  هعائلت   وطاردوالوا جبسده ومثَّ قتلة  الكاظمية شرَّ  جف ومراجع كربالء ومراجع  مراجع النَّ  له  ت  وكيف قـ  
 الَّذي كل  ا هو  هذ ،ب  اص بالفكر النَّ رت  م قد تأثَّ ك  إنَّ  !عودوا إىل حديث أهل البيت لنَّه  قال هلمفقط ِاجرتمها 

وال زالت أكاذيب املراجع يف املدرسة الصولية إىل يومك هذا  ،ففعلوا فيه ما فعلوا ،قاله املريزا اإلخباري
 !على املريزا اإلخباري وعلى أمثالهِ  صب  ت  

 على بو مكتهو ا كبري كمع الللمرج (العبقات العنّبية يف الطبقات اجلعفرية)وقد مرَّ علينا يف كتاب 
الشَّيخ د جعفر وحفييخ الشَّ فيد وهو ح (طاءالغِ  ف  اشِ ني ك  س  مم د ال  الشَّيخ اإلمام  مة الكبريالَّ الع  )الغالف 
ة تنفيذ كن عملي  جعفر وللشَّيخ اام يَّ أ نذ  مات كانت ماملقدِّ  ،ريزا اإلخباريبا ملقتل املطا ورتَّ طَّ ذان خ  موسى اللَّ 

ب هذا هو كتا ،ءف الغطاى كاشالشَّيخ موس لعلى يف عصره آية الل العظمىذت على يد املرجع افِّ القتل نـ  
وردها أ   الَّيتكاذيب لة المن ج   ،ءكاشف الغطاد حسني  يخ مم  للشَّ  (يف الطبقات اجلعفريةالعِبقات  الع نّبية )

ف فعائلة كاش ،فةالطائع مراج ادِه مندا عن آبائه وعن أجهلقطعا  هذه الكاذيب ينق ،الغطاء كاشف  الشَّيخ  
كاشف   يخذكرها الشِّ  الَّيت فاصيلهذه التَّ و  ،على طول اخلط الغطاء عائلة كان فيها العلماء والفقهاء واملراجع

ا بَّ ر   ،يف كذب ذبٌ نقله ك ما كل  و  ،لماء اآلخرينعن املراجع والع  و وأجداده  نقلها عن آبائهِ هو الغطاء قطعا  
رت كِ يت ذ  لَّ افاصيل ر يف التَّ ولكن أدىن تفك   ،الكالمهذا ة عتقد بصحَّ ي لغطاءكاشف ا  د حسنيمم  الشَّيخ 

ين ة الدِّ هذه قضيَّ و  ،ئلتهعالله و ب لهكاشف الغطاء قطعا  يتعصَّ الشَّيخ  و  ،إىل تكذيبهيؤد ي  بمن دون تعص  و 
لبحث العلمي  وارد ايفسنا حنن ل ،وليلة ليلة هذه دعوها لساطري ألف ،هذه يف اخلياالت والبحث العلمي  

ينيَّة سة داخل املؤسَّ  ،يينوال يف قضية الورع الدِّ  عة تشويه مس مسألة  ف ،ىك  ت   ايةٌ تلك حك ييندِّ الورع ال ة  قضيَّ الدِّ
ينيَّ اسة ويف املؤسَّ  هون فيها يف مكاتب املراجعيتفكَّ  من الفواكِه الَّيتاس هي النَّ  ال أقول  أنا ،ليكموسأقرأ ع ،ةلدِّ

 ..وثائقستسمعون وبالدلة وال ،الكالم من عنديهذا 
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خ الشيفاق على مباهلة بني ثون عن االتِّ الطبقات اجلعفرية وهم يتحدَّ  بامن كت 93يف صفحة 
ين أذهب إىل لكنَّ  ،مةدِّ قوقد قرأت  ذلك عليكم يف اللقات املت ،وبني املريزا اإلخباري جعفر كاشف الغطاء

-جعفر خيشاليمة ع على خ  ا  واطل  لطان اإليراين القاجاري متخفيَّ فحينما جاء الس   ،اهد هنا فقطموطن الشَّ 
ليم ل السَّ تململ على األرض تملم  وهو يَ -شيخ جعفر-رابعلى الت  خدَّه  واضعًا الشَّيخ لوا وإذا بفتأمَّ 
 ،جع جيلس  -هبي وآلِ ل بالنَّ اله ويتوسَّ الوَ  زينه  مناجاة الحَ ويناجي ربّ  لحميمَ وا ه  د كفيلَ أنين الفاقِ  ن  ويئِ 

 فنظروا-ا ذهبوا إىل خيمة املريزا اإلخباريمَّ ولكن ل   ،وبتدبيج العبارات لغطاء معروف بالسَّجعكاشف االشَّيخ  
جل عنهما والرَّ  يرزا محّمد في حضن الولد وهو يمر  َل مِ جْ أمرد ورِ  ولد  في الخيمة من بين الستائر وإذا ب

لكن هذه  ،فحالة اللواط هلا صورة معروفة ولكن حّت هذا الوصف غريب ،لواطيعين كان يف حالة -نائم
 ؟نعتط  صايعين هذه الصورة كيف  ،فاصيلالتَّ  أدخل يف كلِّ  أنا هنا ال أريد أن   ،حالٍ  على أيِّ  ،صورة غريبة

-عنهما و يمر  َل ميرزا محّمد في حضن الولد وهجْ أمرد ورِ  وإذا بولد  -تستطيعون أن  تتخيَّلوا هذه الص ورة
 ،ولد المرد هو الَّذي يتحرَّكوهذا ال دد نائما اإلخباري كان م  ز يعين واملري -جل نائموالرَّ -يتحرَّك  فيما بينهما

الشَّيخ و  ،الشِّيعةة مراجع جلَّ املريزا اإلخباري كان من أ   !يكذبون على مراجع مراجع   ،هذا هو كذب املراجع
هو  وها ،والشَّيخ ممَّد حسني كاشف الغطاء من مراجع الشِّيعة ،الشِّيعةمن كبار مراجع كان جعفر أيضا   

روا معي يعين املريزا اإلخباري نائم وهناك ولد أمرد تصوَّ  ،خيفةشيعي بذه الطريقة السَّ  رجعٍ يكتب  عن م  
ولكن مع ذلك  ،صورة غريبة ينيع ،ك فيما بني رجليهد اإلخباري يف حضن الولد وهذا يتحرَّ ال مريزا مم  ج  ورِ 

نا سيأتيو  ،خباري كان يف حالة لواطا اإلز  املري ث عن أنَّ ه هنا يتحدَّ ولكنَّ   أدخل يف التفاصيلأنا ال أريد أن  
اس ال تستمعوا نرتنت وتقولون للنَّ ون اإلبالل عليكم أنتم متأل ،جعاسيأتينا الكالم فيما بني املر  ،أكثر من هذا
وين دلَّ  ،لماءالع   يسب   ه  نَّ إوتقولون  إيلَّ  ونال تستمعوا إىل فالن الفالين تشري و -ين ذلكوال يهم  -إىل قناة القمر

هم هؤالء يسب   ،بعضهم بعضا   هم املراجع يسب   ،لماءما  من الععالِ  مقطع من حديثي سببت   يف أيِّ 
ا ين إنَّ ف ،ما  ومل أكن قد فعلتعالِ   سببت   لو أينَّ فحّتَّ  ،بعضهم بعضا    لماء  يس ع  أل ،ةمَّ بعلماء ال  أقتدي إّن 

ر بعضهم على البعض ة يزوِّ مَّ هؤالء خطباء ال  ها هم ة و مَّ لماء ال  ا هم هؤالء ع  ه ؟نقتدي بم ة قدوة  مَّ ال  
القبيحة  روَّ هذه الص  مثل هم بعضهم البعض اآلخر ويرسم يتَّ و  ،ويكذب بعضهم على البعض اآلخر ،اآلخر
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ن الَّذي ،الشِّيعةسيأتينا كبار مراجع  ،سيأتينا ،تقف عند الد ة الوالقضيَّ  ،ةمَّ مراجع ال  هم هؤالء  !خيفةالسَّ 
 ،مربوطة ه ها علفها بيمةٌ  ه  ملرجع اآلخر بأنَّ محار واآلخر يصف ا ه  نَّ اآلخر بأ ف  صِ هم ي  د  أح ،دوّنمقلِّ ت  

راجع بعضهم هؤالء هم العلماء امل ،كمها بني أيديض  ر وتية سأعسجيالت الصَّ وبالتَّ  وبالوثائق والقائق والدقائق
ث على املنابر ويف وا يل كلمة واحدة وأنا أتدَّ جرِ ت   اكم أن  أتدَّ  ،وينهم دل  بت  أنا مّت سب   ،يسب  البعض اآلخر

 ،كلمة واحدة  يل رجوات   كم أن  ا دَّ نرتنت أكثر من ثالثني سنة أتاإلات وعلى احملاضرات والدروس والفضائي  
ما  فيها عالِ  واحدة أسب   كلمة  يل  رجوا ت   اكم أن  أتدَّ  ،تننرت موجودة على اإل يوأقوايل وأحاديث نشاطايت وكل  

م  ،م ينتقصون أهل البيتأنتقدهم لّنَّ  ؟أنتقدهم شيءٍ  وليِّ  ،أنا أنتقدهم ،الشِّيعةأو مرجعا  من مراجع  لّنَّ
جعوا ا يرت يفتخرون با وملالَّيت تبهم هم من ك  وآيت بكالمِ  ، يعتذرونتبهم إىل م  مٍَّد وآِل م  مَّد واليسيئون يف ك  

 ،اصبكر النَّ نا ويكرعون يف الفِ زمانِ  ون إىل إمامِ ئيسم ي  إّنَّ  ،دمَّ م    وآلِ  دٍ مَّ ح  م  لِ  هم انتقاص  فأنتقد   ،عنها
 يلبسهاالَّيت هذه العمائم  ،يطانالشَّ  ا عمائم  البيت بأّنَّ  وصفها أهل  الَّيت ة يهم الطابقمإىل عمائ فيه يغطسون

 ،وايات علينات الرِّ يطان ومرَّ الشَّ  ا عمائم  ّنَّ جاء وصف ها يف الكايف الشَّريف بأ مراجعنا وعلماؤنا وخطباؤنا واللِ 
مئات ومئات  يآليات وأحاديثابوايات و ث بالرِّ وأتدَّ  ،ها أهل البيتانتقد  الَّيت يطانية الشَّ  واهر  الظَّ  ين أنتقد  إنَّ 

ن انتقاصهم لهل مِ  طباء فيما يذكرونه  واملراجع واخل  ء االعلم ومع ذلك حني أنتقد   ،وا فيهابثاعات امن السَّ 
 ،مالءم ع  وال أقول بأّنَّ  ،ينون كما يصفونسوني  م ماّنَّ وال أقول بأ ،يطنةالشَّ ب هلم أعذارا  فال أصفهم البيت أجد  

عانون من هؤالء ي   !بركَّ م  ـن من اجلهل الم يعانو إّنَّ  !عليهم ضحوكٌ م  إنَـّه م أقول ا إّنَّ  ،نحرفونم م  ل بأّنَّ و قوال أ
نقل ف  الشِّيعة لماء على ع   ك  ح  ك عليه وهو ض  حِ الطوسي ض  الشَّيخ  ،معليه ك  هؤالء ض حِ  ،بركَّ م  ـاجلهل ال

 ين أحاول أن  م يعرفون ولكنَّ وأنا أعلم أّنَّ  ،ويعرفوا وايلتفت من دون أن  الشِّيعة  علماء  بِه ك افعي ومتسَّ كر الشَّ الفِ 
ال  ه  لنَّ  ؟يطنة واالحنرافصفهم بالشَّ أ   ق أم أن  م  وال   هم بالغباءِ ف  صِ أ   ضل أن  هما أفأي   ،مال  حسنا  م   هلم أجد
حينما ت سيء  إىل أهل  ،حينما تنتقص  من الزَّهراء ،سيء إىل اإلمام املعصومحينما ت   ،ثاحتمال ثال ديوج

ك أنَّ إمَّا ك شيطان و أنَّ إمَّا  ؟كر أهل البيت ماذا أقول عنكوترتك فِ  يف الفكِر النَّاصب وحينما تكرع   ،البيت
ل فأي  احملامِ  ،سنةمحلوا إخوانكم على احملامل ال  اِ  ،ة قالوامَّ ئِ ال   سن لنَّ احململ ال  على  أمحلك فإينِّ  ،غب

ك أنَّ ب ،ك نسأنَّ ب ،ك شيطانأنَّ أفضل من أقول ب ،بركَّ م  ـفاهة واجلهل الق والسَّ م  باء وال  ليس الغ  أ! ؟أحسن
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ِضكم مسعة بع ونهو   كما تشه مسعة أحدٍ شو  أنا مل أ   ،حتماال  ثالثا  وأنا أقول بهِ عطين اِ ا ،ك منحرفأنَّ ب ،ناصب
 !!بعضا  

ث عن يتحدَّ  وهو ،اءشف الغطد حسني كامم  الشَّيخ العظمى الل ال زلنا يف كتاب املرجع الكبري آية 
ا اإلخباري ولكن  وا با املريز لتقيت الَّ قة ثت عن الطريوأنا تدَّ  ،ها كذبوقتِل املريزا اإلخباري وكل   لِ اعملية اغتي

هو قطعا   ،ن الل تعاىل عليهرضوا ،186 املذكورة يف صفحة يبهِ اذالغطاء يف أك كاشف  الشَّيخ  كما يقول هو 
راجع العلماء وامل يقر طمن دِه و من طريق آبائه وأجدا ينقلها هذه الكاذيب ،ب ال من عندهِ ينقل هذه الكاذي

ري من م العسك اإلما تفسرييف ادقِ ام الصَّ مرَّت علينا الرِّواية  عن اإلم ،بعون عن الكذِ رَّ و ن ال يتالَّذياآلخرين 
قومون ي ،تعظيم أهال  وال انِ اإلحسو  لإلعزازِ  كان  بون عليه وإن  ن يتعصَّ ميقومون بإهالِك  ؟ونم ماذا يفعلأّنَّ 

كان   وإن   بون لهن يتعصَّ م على طفِ علاو  واإلحسانِ  قِ ينما يقومون بالرتف  ب ،يقومون بهِ  الَّذيوهذا هو  ،بإهالكهِ 
لَّذي وهذا هو ا ،ايةو الرِّ  ت علينامرَّ و كالمي بما هو و ادق الص   مام  كالم اإلهو  هذا  ،لإلذالل واإلهانة مستحقا  

 .اجعنا الكرامة ويف مكاتب مر نيَّ يسة الدِّ وجيري يف واقع املؤسَّ  ،جيري هنا

-يلاللَّ  صفَ يه نِ ار عللدَّ اروا روفين باإلقدام والبأس فتسوَّ عفاجتمع ثَلثة أنفار منهم من الم
ب االكت  أكاذيب هذايفكن كما ل ،رلظهه ج م  عليِه أهل الكاظمية وقتلوه بعد صالة ا ،هارل يف النَّ تِ الرجل ق  

ملدرسة ا راجعلكرام ماجعنا ابسب أكاذيب مر  ،ب أكاذيبهمبس ،(العنّبية يف الطبقات اجلعفرية العبقات  )
ر مراجع من كبا ء مرجعالغطا سني كاشف  د ح  مم  الشَّيخ هذا هو كتاب  !جف الشرفالصولية يف النَّ 

صف نِ  عليهِ  ارروا الدَّ س فتسوَّ لبأاإلقدام واوفين بِ ر عأنفار منهم من الم  ثَلثة  فاجتمعَ -املدرسة الصولية
فلم  باب دارهِ  ىلإهم أتوا ألنَّ -!م هوليودهنا أفال تتغلاش-إلى باب داره فلم يجدوهاهم أتوا الليل ألنَّ 

ات يت وحيَّ ا عفار و دب فوجا الباعو لقَ و هو فيها الَّتي أتوا إلى الحجرة  مَّ ث   ،هأعشاهم بسحرِ  ه  يجدوها ألنَّ 
 ،ة بكاملهاصَّ أقرأ القِ  ريد أن  أ  نا ال أ ،خافاتمن مثل هذه السَّ وفيها ة طويلة صَّ القِ - تبتلعهمريد أنْ فاغرة ت  

 !(؟فوجدوا عفاريت وحيَّات فاغرة تريد أْن تبتلعهم) :ذه العبارةهأقف عند 
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 ،بينالتنكا ا مم دز للمري  (لماءصص الع  ق  )هذا كتاب  :جعفر كاشف الغطاءالشَّيخ يف كرامات 
شيخ الن عشيء  ه  ن قد بلغاه اإليراين كاشَّ ال ،قاجار شاه أنَّ فتح علي   وهو يذكر حادثة   ،206صفحة 

يخ شاليَّام جاء من ال يوم ولكن يف ،خول عليهمن الد   نعه   ميفانزعج منه وأراد أن   ،كاشف الغطاء  جعفر
 هولكن   ،ال يقوم له   ن  أ نفسهِ  يفلشاه ار فقرَّ  ،ودخل اخلدم وقبَّلوا يديهِ استقبله فلمَّا وصل إىل الِبالط  ،جعفر

خ يضع للشَّ تواال تَ  أنْ  د أردتَ ق كنتَ  نفأمين الدولة يقول للس لطا-؟ملاذا ،ما  احرت اِ و  إجالال   ف جأة قام له  
 -هللا يا لمةكيخ  الشَّ عندما سمعت من  :فقال السلطان-!؟ملاذا قمت لهأي -!!نعكس األمريف افك

بيد  وأخذت  ختيار  بَل اِ  وقفت  فيواجهني يريد أْن يهِجَم على َصدري  يماً  ثعبانًا عظرأيت  -هدخولأثناء 
على  وجودةموهي ة صَّ لقِ اجعوا ار  ،تانهناك حي   ،چفچري" الَّ م  "ة رين هذا بقصَّ ذكِّ ي  -عبانفاختفى الث  الشَّيخ 

ل جل هَّاا اجملموعة من ،شريةلعفماذا حكمت ا ،ة شيخ سلمانوهناك حيَّ  چفچري" مالَّ "ة هناك حيَّ  ،نرتنتاإل
  نَّ شيخ سلمانأمع  ،سإبلي ةة شيخ سلمان هذي حيَّ حيَّ  بأنَّ  :قالوا ؟ا حكمواالغبياء من العشرية ماذو 

اء تعلى ال نقطتني ضعو وطة و وتاء مرب ،ءة على الياوضع شد  و  ءيامث  حاء  ،ابة صحيحةكت  ك ت ب كلمة حيَّة
سن القراءة والكتابةا  يَّ مِ كان أ  ف "چفچري"مالَّ مَّا أ ،املربوطة كذا كأنَّه  ر س م هعلى الرض  م بيدهِ فخطَّ هل   ال ُي 

سأل  أن  أأنا أريد  !!سة إبليذي حيَّ ان هة شيخ سلموحيَّ  ،ة اللهذي حيَّ  "چفچري الَّ م  "ة فقالوا حيَّ  ،اليَّة
 ،ة الليَّ حا يبدو أّنَّ  يخ جعفرش ةحيَّ و  ،ة إبليسا حي  املريزا اإلخباري يبدو أّنَّ  ةحيَّ  هذهكاشف الغطاء الشَّيخ  

ذه ما ه ؟ إبليسي ثعابنيابني ه الثععابني هي ثعابني الل وأي  ثَّ ال فأي   ؟س هنا ثعابني وهنا ثعابنيألي
 !!ةإىل مّت تبقون مسخرة ومهزل   ؟مضحكة إىل مّت يا شيعة تبقون !؟هاتالرتَّ 

لِّ يجب على ك  -يخ موسى كاشف الغطاءشَّ ال درت من املرجع العلى يف وقتهِ ص  الَّيت نقرأ الفتوى 
له  وال صيامَ   فَل صَلةَ فس والمال وإالَّ النَّ -ا اإلخباريز يف قتل املري -يبذل في قتلهِ  حبٍّ وموال  أنْ م  

بسب أكاذيب ما جاء يف هذا  ،خبارين جاؤوا لقتل املريزا اإلالَّذيوهنا هؤالء -هأ من جهنم منزلَ وليتبوَّ 
نت لنا نحن  فقد ض مِ مَّا أو -؟ث معه  قياء وهو يتحدَّ الش فماذا قال أحد   ،مراجعنا الكرامأكاذيب  ،باالكت

ن م  لِ فضمنوا   !ملٌك آلبائهماجلنة  وكأن   ،ةل املريزا اإلخباري اجلنَّ قت  نوا ملن ي  لنَّ املراجع ضم  -نانعلى اهلل الجِ 
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رضوان الل تعاىل املريزا اإلخباري هو ا  كض أهل الكاظمية فقتلوا مرجعا  شيعي  لذلك ر و  ،ةاإلخباري اجلن  يقتل 
 !فعلوا ذلكة إذا اجلنَّ  لو دخجع ضمنوا هلم ااملر  لنَّ  ،عليه

  !؟العلماء يسب   الَّذيمن  

 !؟يقتل العلماء الَّذيمن  

 ر  كفِّ ي   ةيعجع الشِّ ومراة الشِّيعهؤالء علماء  !؟يقتل بعضهم بعضا   يعةعلماء الشِّ هم ؤالء أليس ه
 ،إىل ذلك ال دعوت  و  لت  ذلكالل ال فعلكن و و  ،أقتدي بمأنا  إذا  فعلت  ذلك كنت  فإذا   ؟عضا  هم ب  بعض  
 لسجَّ م  ـوال دها موجو ع مناملطبو  ،ومكتوبة ومطبوعة سجلةأحاديثي أكثر من ثالثني سنة موجودة وم   وهذهِ 

ما  من لِ فيها عا ت  ب  سب   كلمةٍ بأو  عٍ يأتوين بقط ى اجلميع أن  أتدَّ و  ،ر بالفيديو موجودصوَّ م  ـوال ،منها موجود
اب ب  س   قل  أنا أن ،ءاعلم السب  أال  أنا ،العلماء هم يقولون لكم هذا يسب  لكنَّ  ،العلماء أو مرجعا  من املراجع

إذا   ،اجعنا أسأل املر أ ؟لكتبعون اإذا  ملاذا تطب ،تبيف الك   هو أنا أنقل ما ،رام لبعضهم البعضاملراجع الكِ 
 اس أن  النَّ  يدون منال تر أ !؟ملاذا تطبعون الكتب !؟ميذكم باتالويفتخر أوالدكم و ملاذا تطبعون الكتب 

ىل قراءة ت القراءة إلتوَّ  ،طو رتتلقراءة ن ااآل ،أنا أقرأ  هلم ،ونوقت يقرأ   اس ما عندهمالنَّ  ،هافأنا أقرأ   ؟هايقرأ و 
هل  ؟كتبون أنتمتملاذا ! لكراماراجعنا يا م ةتبكم املوقرَّ ما جاء يف ك   اسِ ريق وأقرأ للنَّ فأنا أختصر الطَّ  ،زةتلف  م  

أنا  ،كتبلا قرأت   ن حّتَّ تكتبو  ليس! أ؟هل أنتم جمانني! !شيء ال ي تصو رالوهذا  تبقرأ الك  تكتبون كي ال ت  
لع ن  ي !عضكم بعضا  بكفِّر  ي   !عضا  بيسب  بعض ك م الِكرام أنت م يا مراجعنا  ،أحدا   ال أسب  و أقرأ من الكتب 

 .؟!.يعيلشِّ ا اقع  وهذا هو الو  !يعيالشِّ  أريخ  هذا هو التَّ  ! بعضكم بعضا  يقتل   !بعضكم بعضا  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم

  :سةالمقدَّ  مّ في ق  الشِّيعيَّة لمية صورٌة ألتقطها من حوزتنا العِ  

الشِّيعيَّة من حوزاتنا  !قمة حوز ومن  !حوزة كربالءومن  !جفورا  من حوزة النَّ م ص  ك  ين ألتقط ل  إنَّ 
أمحد عبد الل أبو زيد  (،قائق ووثائقرية واملسرية يف ح  در السِّ مم د باقر الصَّ ) :بني يدي الَّذيالكتاب  !ةاملهمَّ 

هو ينقل عن كتاب و  ،67يف صفحة  ،العارف للمطبوعاتدار  ،ل بني يديهذا هو اجلزء الوَّ  ،امليالع  
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 ،الكتاب أكثر من عنوانذا هل لنَّ  ،تت عنوان (،انقالب اسالمي إيران يتاريخ شفاه) :باللغة الفارسية
زعيم  زندگانی) :ل أيضا  عن كتاب باللغة الفارسيةقنوي (علمية قم وتوالت حوزه پيدايشی) :تت عنوان

حدثت مشكلة كبرية بني  ،وينقل عن مواطن وموارد أخرى باجململ ،آية الل بروجردي (عامل تشيع بزرگ
يف زمان مرجعية  ،ةميَّ مشكلة معروفة يف تأريخ الوزة الق   ،لبة الرشتيني من مدينة رشتلبة التراك وبني الطَّ الطَّ 

مشكلة  ،تناقلت اخلّب يف إيران حافة الصَّ حّتَّ أن ه ة يف وقتها بيث وأحدثت ضجَّ  ،حسني الّبوجرديالسيِّد 
عبد اهلل آل الشَّيخ  د نقلوق-ا لكمهتاخرت الَّيت ورة أقرأ لكم ما جاء يف هذه الص   ،م  الوزوي يف ق   اخل اجلو  د
وفة يف اجلمهورية ر عخصيات املين موجود ومن الشَّ اوَّ الدَّ  علي   شيخال-انيوّ  الدَّ يخ عليّ غا الطهراني للشَّ أ

يحان رَ السيِّد ب مع اإلمام الخميني و هَ ذَ  أنَّه  -علي  الدَّوَّاينشيخ عبد الل آل أغا ينقل لشيخ الف ،اإلسالمية
يخ عبد الكرمي جل الكّب للشَّ ري هو النَّ مرتضى الائالشَّيخ -مرتضى الحائريالشَّيخ و  الگلبايگانیاهلل 

 الگلبايگانی الل رُيانالسيِّد يين و اخلمالسيِّد شيخ عبد الل آل أغا و الف ،وزة العلمية يف قمس الالائري مؤسِّ 
الَّيت وا حال  هلذه املشكلة  جيدي لجل أن  دالّبوجر السيِّد لوا وفدا  وذهبوا إىل مرتضى الائري شكَّ الشَّيخ و 

-ةميَّ بني املدارس الق املدرسة الهم  و  املركز هي عتّبيت ت  يف املدرسة الفيضية الَّ فيما بني طلبة الوزة  تفاقمت
هراني مديرًا للمدرسة الفيضية آل أغا الطالشَّيخ تعيين  االتفاق على مَّ ت تَ اواجتمعوا معه وبعد المباحث

بعد صَلة  فاَجأ  آل أغا ي  الشَّيخ   أنَّ إالَّ  ،البروجرديالسيِّد ومختومة من  عة  موقَّ  ب ذلك في ورقة  تِ وك  
 حه  نَ مَ  يتالورقة الَّ  طلب األخير تسليمه   غه  بلِّ وي   يأتيه بخادم السيِّد البروجردي اليوم التالي بح منالص  

 ،يعين الشَّيخ عبد الل آل أغاخصيات دي بعد ما جاءه هؤالء الشَّ ر الّبوجالسيِّد يعين -اهااها فيعطيه إيَّ إيَّ 
وهذه أمساء كانت معروفة يف ذلك  ،الشَّيخ مرتضى الائري ،الگلبايگانیالل  رُيانالسيِّد  ،السيِّد اخل ميين

ورقة  يدد الّبوجر سيِّ تب الك  بعد أن  باحثات و وبعد امل ،ة يف الوزةهمَّ شخصيات م  و عة أمساء الم ،الوقت
 يف اليوم التايل يأيت خادم بعد صالة الصبح مباشرة   ،شيخ عبد الل آل أغا مديرا  للمدرسة الفيضيةال بتعيني

عبد الل الشَّيخ  ،اهاأعطاه إيَّ  ،ةقيريد الور السيِّد  أعطين الورقة عبد الل أغا يقول له  السيِّد الّبوجردي للشَّيخ 
-يدر جالبرو  السيِّدَ  ه  فس  نَ  األخير   فيقصد الوفد   ،ذلكبِ  يمينغ اإلمام الخويبلِّ -ييناخلمالسيِّد آل أغا خيّب 

 ،شيخ مرتضى الائريالوالسيِّد رُيان الل و  ييناخلمالسيِّد عبد الل آل أغا و  ،اجملموعة ينالوفد الخري يع
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كم تريدون إنَّ  :قال لهم ؟فماذا قال هلم السيِّد الّبوجردي-الستيضاح األمر-الّبوجرديالسيِّد فيذهبون إىل 
من  ؟قطعا  هذا الكالم من أين جاء به السيِّد الّبوجردي ،يَّ ل  يعين تلعبون ع  -سحبوا األمر من يديتَ  أنْ 

شيخ لا  وأعطى املسئولية لعلى الورقة وأعطى توكيال  وتوثيقووقَّع  ملاذا اقتنع بكالمهم وكتب هلم وإالَّ  ،الاشية
أعضاء هيئة  دنا إنَّ سيِّ -ييناخلمالسيِّد فقال  ،قال تريدون أن تسحبوا مين المور ، آل أغاعبد الل

لورقة وكان الجميع أقاموا ِعدَّة جلسات وعملوا حتَّى استطعنا الحصول على هذِه ا المصلحين
فأجاب  ؟ماذا استجّد حتَّى سحبت م الورقة من الشَّيخ عبد اهلل ،هر العمل قد آتى ثما ين ألنَّ ر و مسر 

الَّيت  الاشية ،الوالد الصهار ،الاشية ؟من الَّذين ذكروا له-البروجردي لقد ذكروا لي بعض األمورالسيِّد 
مع وجود توقيعي  سوء الوضعيَ  جعلتني أخشى أنْ  يتاألمور الَّ  ضلقد ذكروا لي بع-حول املرجع

وقيع واملراجع والتَّ  ة اخلتمروها قضيَّ ة تذك  وهذه القضيَّ -ث مَّ إنَّ من الممكن العمل على هذا النَّحو ،وختمي
 ،من الممكن العمل على هذا النحو إنَّ  مَّ ث  -رارا  يف الوادثسيأيت ذكرها مِ  ،مّت ال خيتمونو مّت خيتمون 

السيِّد فقال  ،الب دَّ من وجود الورقة-السيِّد اخل ميين قال ال-من وجود الورقة دَّ الب   ،ال :إلمامفقال ا
ناً اكِ ك سَ حرِّ ي   عبد اهلل لنْ الشَّيخ  إنَّ -قال ؟ييند اخلمالسيِّ فماذا قال -ليس ذلك ضرورياً  ،ال :يدجر البرو 

 أنت ما عندك مؤهِّل له   سيقولون ،ن ذلكو فيعر  همو  لنَـّه م سيقولون له  -طالما أنَّ الورقة ليست بحوزتهِ 
بإصَلح  مونو من أين لي أْن أعلم بأنَّكم ستق-يدالّبوجر السيِّد إىل أن قال  ،لك إلدارة املدرسةيؤه  

ت فكرته  أساسا  بسبب ما ن ِقل له   الّبوجرديالسيِّد أن  يعين -؟الوضع من -ا  كان موافقالبداية  وإالَّ يف  تغريَّ
 عن السيِّد اخل ميين ئة يف ذهنهِ يعين هناك صورة سي  -؟أعلم بأنَّكم ستقومون بإصَلح الوضعأين لي أْن 

مامته أرضًا وهل نحن بغضب وهو يرمي عِ  فأجابه شيخ مرتضى الحائري-الشَّيخ مرتضى الائري والبقيَّةو 
 املرجعية كانت قبل باعتبار أنَّ -مفسدون نحن   الحوزة واآلن أبي قد أجاد في تأسيس هذهِ  إنَّ ! ؟فسدونم  

ين هنا حدث ضجيج وكالم من عي-ل بعض األصحابومع تدخ  -يخ عبد الكرمي الائريشَّ لل الّبوجردي
رض كان في يده عَ   الَّذيبفنجان الشاي -السيِّد اخل ميين-ينييضرب اإلمام الخم-يحاشية الّبوجرد

ي ويدخل إلى دالبروجر السيِّد ويقوم -يدالّبوجر السيِّد أمام -فيكسره  -ةهذا يف جملس املرجعي  -الحائط
هلا القص ة و  يدالّبوجر السيِّد اعتزل  مييناخلالسيِّد  ذلك قطعا  بعد-الدَّار غاضبًا بينما يقوم الوفد ويخرج
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ث كم عن تأريخ كلِّ شيءو  ،تفاصيل زور  ي بعد ذلك أن  ينياخلمالسيِّد  حينما أراد حّتَّ  ،أنا ال أستطيع أن  أ حدِّ
م  ،يدالّبوجر السيِّد اين ساين وجلس يف بر  االلو السيِّد وجاء مع  يدالّبوجر السيِّد  د للسيِّ  ا  ما أعطوا خّب فإّن 

من  هذه صورةو  ،ِقصَّة فيها تفصيلوال ،ميين عليهيعين ما مسحت الاشية بدخول السيِّد اخل   ،الّبوجردي
 ،الشَّيخ مرتضى الائري ،السيِّد الّبوجردي ،ةالشِّيعكبار فقهاء هم  هؤالء و  ،يعةلشِّ ا هؤالء هم مراجع ،الصور

إذا  أين  ،نياس العادي  النَّ  طريقة جتري بني كل  وهي  ،قاشطريقة الوار وطريقة النِّ هي هذه  ،اخلميينالسيِّد 
  .المور جتري بشكل عادي وطبيعيال وجود  لذلك و  ؟أين القداسةو  ؟يبالغ  

ينيَّةسة ملؤسَّ ا أنا ألتقط لكم صورا  من واقع  أريد أن   ،ةينيَّ سة الدِّ املؤسَّ مسعة ه شو  أ   ال أريد أن  و  ،الدِّ
 فيها أناسٌ  !ئونخيطِ  فيها أناسٌ  !عاديون ناسٌ ة فيها أ  يَّ نيسة الدِّ املؤسَّ  أنَّ وهي  ،أوصلكم إىل نتيجة واضحة

 !فيها أ ناس على حق   !ونفيها أ ناس طال !ناس صالونفيها أ   !فيها أ ناس أغبياء !فيها أناس أذكياء !محقى
املرجع  م يف أذنِ يأيت هذا يتكلَّ  ،مأحواهل   ب  واملراجع تتقلَّ  !ةة عادي  سة بشري  مؤسَّ فهي  !على باطل وفيها كثريٌ 

وأين النِّيابة  عن اإلمام  ؟وأين التسديد ؟فأين الغيب ! رأيا  آخرم يف أذنه فيتبّنَّ يأيت آخر يتكلَّ و  ! رأيا  فيتبّنَّ 
أعطوهم من  ،فقهاؤناو علماؤنا وهم  ،هملِّ حنرتمهم ن   ،نأناٌس عاديو هم  ،راءه ه  ل  هذا الكالم ك  ! ؟ال جَّة

 ،لس املراجعهذا هو حال  جم   ،صفة القداسة مال تسبغوا عليهو  ،تربطوهم بالغيبال  لكنما تشاء ون قاب الل
وسوسوا إليه  ،وا خرجد أن  رَّ جم   ،وأعطاهم الورقة ن وافقو إليه املوسوس سيوسو  وا إليه قبل أن  ا جاء  مَّ يف البداية ل  

السيِّد  فماذا كان رد   ،بم آخر وأساء الظن   م بديثٍ ثه  حدَّ وملـ ا جاءوا إليه  ،فس لب الورقة بعد صالة الفجر
هذه هي  ،يددار من دون احرتام للّبوجر اجل أن أخذ استكان الشاي وضرب بهِ ماكان منه إال   ؟ييناخلم

عا  هناك قط ،وال أقول بأنَّ اجلميع على باطل ،أنا ال أقول بأنَّ اجلميع على حق   ،جتري يتالطبيعية الَّ ة القضيَّ 
ليس  ،باطل ن هو علىم  و حق  على ن هوريد أن أحكم على أحد م  ين أنا هنا ال أ  لكنَّ  ،وهناك باطل حق  

عن الواقع الطبيعي البشري  ثكمدِّ ت   لقطاتعرض بني أيديكم هديف أن أورد لكم صورا  وأن أ ،هديف هو هذا
ينيَّة  ،يعة الكبارلشِّ ا تائم فيما بني مراجعباب والشَّ راعات والس  عن الصِّ  ثكموتدِّ  ،العادي هلذه املؤسَّسة الدِّ

ر بعضهم كفِّ ي   نالَّذيهم  !؟.. بعضهم بعضا  سب  ي   نالَّذيأم هم  بت  ب  س   الَّذيأنا هل  ،بعد ذلك كمحّت أسأل
 ،السن احململ  على م هنا ومع ذلك أمحل  تِ مَّ سئيون إىل أئِ وهم ي   ،صدرت منهم حاالتٍ  د  قأنت فقط أنا ،بعضا  
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م ض ِحك عليهم أو يعانون من غباء قٍ عانون من مح  ب أو ي  ركَّ م   هلٍ عانون من ج  ي   مأّنَّ وهو  م و  ،أو أّنَّ أّنَّ
م فأقول عنهم  !مضحكة م شياطني و ا أقول عنهم أفضل ِمَّ  مضحكةأّن  أهل البيت  م أعداء  أّنَّ  وأ ،رمونجم  أّن 

م و   هم احململ  أمحل  ولكن   ،نواصب هم إمَّاال و هَّ ج   هم إمَّافبيت لينتقصون من أهل ا ماحين ه  لنَّ  ،نواصبأّن 
وا إىل أهل موا فيها وأساءتكلَّ  يتال وأغبياء يف الالة الَّ هَّ ج  هم على القل  ،ال وأغبياءهَّ م ج  أّنَّ وهو السن 

وإالَّ كيف يسيئون إىل أهل  ،هل م وال تسديد  لب التوفيق منهم م قد س  على أّنَّ  دليلٍ  وذلك أدل   ،بيتلا
برعايته   يرعاهمهو و  وكانوا نـ وَّابا  له   ةجَّ م ال  دين وكانوا تت ألطاف اإلماسدَّ قني وم  إذا كانوا موفَّ  !؟البيت

ماذا تضعون هلم هذه اخلصوصيات لف ،كمكحالِ ايل و حاهلم كح ،عاديون ناسٌ ! إذا  هم أ  ؟ون إليهيئسكيف ي  
بؤسا  من إنساٍن  وال يوجد أكثر   ،تضحكون على أنفسكمهل  !؟ت وهذه القداسات الكاذبةاالوهذه اهل

ويف  ،يضحك على نفسه حنطاطا  من إنسانٍ اِ  وأكثر   فاهة  س   غباء  وأكثر   وال يوجد أكثر   ،على نفسه ضحك  ي  
هل  .!!.وم القيامةي الَّيت با ناته   يضحك  على نفسِه يف ديِن الل ويف عقيدتهِ  ؟يضحك على نفسه شيءٍ  أيِّ 

لماؤنا هؤالء ع   ،إىل املنطق العاديو  ،ليمتعودوا إىل املنطق السَّ  أن   دَّ ! الب  !من ذلك هناك أكثر سفاهة  
ينيَّة ستنا مؤسَّ وهذه هي ومراجعنا  وهنا نأيت  ،ةجَّ هلا باإلمام ال   ال عالقة  و  ،ةيعالشِّ  يناها حنن  حنن ارتضالَّيت الدِّ

هذا العنوان هلذه  ت  علذلك وض ،نااكم أنفس  حن  و  ،مام أو الاه اإلجتِّ سري باسة فنراها هل ت  فنحاكم هذه املؤسَّ 
ينيَّةسة ملؤسَّ اأنا وأنتم و -ق وحننزماننا مشرِّ  إمام  وهو ) اللقات نا على أنفس   ما نقيس  حين وذلك ،(بونغرِّ م  -الدِّ

 .وآل علي   على منطق علي  و ة ابن السن جَّ ال   منطقِ 

 :جفأعود بكم إىل النَّ  ،ىل صورٍة أخرىإأذهب بكم  

قصٌص )ي لكتابه هذا ري حسن الكشمالسيِّد عنوان جيل وضعه  (،قصٌص ذات  أنياب)وهذا كتاب 
صة فلنذهب إىل هذا ولكن قبل القِ  ،ذات  أنيابهي الَّيت القصص  ة  من هذهِ قصَّ  نأخذ   (،ذات أنياب

 ANNز على قناة تلف  حسن الكشمريي يف لقاٍء م  السيِّد  ،وِت وبالصورةستمع بالصَّ شاهد ون  الفيديو ن  
 ،ريف زائرا  ملدينة لندنام ظله الشَّ  دينالسيستاالسيِّد جاء فيها  يتهذا اللقاء حدث يف اليام الَّ  ،اإلخبارية

 نا اخلوئيد  قام با سيِّ  وزيارةٍ  ،دنا السيستاينسيِّ  زيارةِ  ،يارةفيما بني هذه الزِّ  ري مقارنة  جي   هنا الكشمرييالسيِّد و 
 .معا  نستمع ونشاهد الفيديو  ،لندن ىلته يف السَّبعينات إيف أيَّام مرجعي  
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  :اريةاالخب ANNناة للسيِّد حسن الكشميري في برنامج عرب هذا الزمان على قمرئي فيديو  

 ضاحية يفالبلد  يف نفسشيخ من شيوخ العشائر يف الديوانية و  أنَّ .. :.السيِّد حسن الكشمريي ]
ام  مندوب صد  و  ،عزاء لس فاتةجم ،كان فاتة  ،مندوبا  لضور الفاتة وفدأام كان صد    ،ديوانيةالمن ضواحي 

 :ه  ل قالوا ؟اآلن ُيدث ذيالَّ ا مسأل  ،انقلبت فلم يشعر إالَّ وبالدنيا ة سياراتعدَّ  كان حاضر ومعه محايته  
قبال تسي والري جلماهالهيجان عق لهذا الرجل ص   ،در جاء ليحضر إىل الفاتةد صادق الصَّ مم  السيِّد  نَّ أ

حد كيف رف الواه باللوقال  ،ا حدثبام ليخّبه بذيك الليلة ذهب إىل صد   ،اس اجلموع الاشدةالنَّ 
ج أو توجد انزعا  يتالَّ املرجعية  ،ادق الصدرد ص  مم  السيِّد تل ق   د مرور عشرة أيَّامبع وسأل !؟تسكت عن هذا

كون رجعيات تب برح  ام ي  صد   ،نعم على كل   ،أنا أقوهلا إطالقا   ،يف العراق إطالقا  هذا ال وجود هلا  ،تزعج
 .ت كما قلتمام هلم اخلددِّ ويق يف ها القطاع هذا مقتصرة يف حركاهتا ونشاطها

ة ال عالق يعين نيف لند يستاينوجود السي د علي  السأن   نستطيع أن  نقولة لذلك يجنت ينيع :املقدِّم
عا  إذا كان عندنا طب ،د الصَّدرر السيِّ تيا ،غادر النَّجف لنَّ هناك قرار بتصفية السيِّد الصَّدر بأنَّه   له كما قيل

 .شفى املستهو يفو وصلتنا صور  ه  لنَّ  تاينالسيس د علي  للسيِّ  صور مكن الخ املخرج يفرجيها

 .الصور ضمن الّبنامج أي هذي :يالسيِّد حسن الكشمري 

 .لعراقور يف اسيد عادا  عماتإبنعم فهو وجوده فعال  لسباب مرضية ليس كما قيل  :املقدِّم

ائب دام ن  كان ص    ،71يف عام  ،ة الوىلهذه ليست املرَّ  ،كث  حدِّ أ   يندع :السيِّد حسن الكشمريي
ف جيف النَّ  وكان ،جفنَّ يعي والوجود العلمائي يف البداية التصعيد مع الوجود الشِّ  توكان ،لمحد حسن البكر

بة يف والبقية طل   ،أساتذة 1500فيهم حوايل  ،جمتهد 180فيهم  ينيع ،س وجمتهدمدرِّ و  طالب 7500آنذاك 
نت ترفع اك القيادة   أنَّ إالَّ  ،ذا العدد الكم الكبريه فريوكانت اخلطة بدم هذا الوجود وتس ،خمتلف املراحل

من  ةومرَّ  ،ما يرجتل عنده وعي لألمورئة او عشرة باملئة كان مخسة بامل  أمحد حسن البكر ،أخرى قدم وتؤخر
 ،ا الوجود هذاة هجلكيف تتم معا  ه  حاوره ساعة كاملة أنَّ  ،إذا سامع عنهموسى املوسوي  رو ات طلب دكتاملرَّ 

 ،بكطبعا  صدام كان يرت ،فقررت القيادة ،ر صدام حسني تصفية هذا الوجودقرَّ  ،72على  ،71يف سنة 
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 659 هالقرار رقم ،فقرر قرارا  سريا   ،وهذه من مآسي الشعب العراقي ،باسم الشعب ه  نيتخذ اإلجراء ويعنو 
ذلك اليوم  ،بالءفظ الكر ما ؟يل منتبه ،دت هلذا شهرا  واحدا  القيادة حدَّ  ،بتسفري هؤالء بأجعهم ،قيادة

عدنا  ،بناء السر العلميةوالقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أ ،يةمافظة كانت قائم مقام النَّجف مل تكن
ومافظ   ،وهو صديق إيل أيضا   ،مسهيب اِ عبد الرزاق البو  ،بأنَّ مم د علي  باشا قلت يتإىل نفس الركيزة الَّ 

صديقي كنت ألتقيه وهو أيضا   ،أيضا  من الشِّيعة جابر حسن حد اد إداريا  له  جف تضع النَّ  الَّذيكربالء 
 ح لَّت الزمة ،واجه حرجا   اخلوئيالسيِّد  وأكثر من ذلك أنَّ  ،الء حرجا  واجهوا هؤ  ،صديق شخصي ،أحيانا  

 ،مرج للمرجعيةهذا يعين عمل  ؟ر هذا العدد من الطلبة واملرجع بينهمسفَّ ق كيف ي  ائعائق من العو  ه  لنَّ 
ما فوجئنا ومل نكن نعلم  ،هذا المر من سيكون يف عسرٍ  ه  وبنفس الوقت احملافظ أيضا  كان يشكو للقيادة بأنَّ 

 فوجئنا أنَّ  وإذا فجأة   !املصائب الاشية هي أم  و  ،لاشيةا ب معرتِّ وراء الكواليس كانت القيادة ت  من  بأنَّ 
هو رئيس مكتب  الَّذيمن حاشيته وعلي رضا  جمموعةٌ  ؟طار برفقته الَّذيمن  ،نطار إىل لنداخلوئي السيِّد 

 600حوايل  أعدمتالَّيت باحملكمة  ووهو عض ،رضا علي  النائب آنذاك السيِّد ة يف مكتب العالقات العام  
 هذا ليس بخالفو اخلوئي قالوا للعالج السيِّد طبعا  ملا جيء ب ،اجلزراوي شخص من وجوه العراق مع طه

 فقط ل مَّا يسألين سائل أقول له ،ما يف فد مشكلةأدخل مستشفى  )چيکاپ(أعمل اآلن أزور لندن و  ،يعين
فهذا ليس بالمر  ،معّن من معاين سفري هو أن أسوي جيكاب ،جئت لتعاجل وأنا غري كاذب يف هذا

فور  ،أرسل إىل الصني دادوطبعا  جابر حسن ح ،اخلوئيالسيِّد  ،مسألة عادية هذه ليست املسألة ،الصَّعب
 ،أيَّاممهلت سبعة الوزة العلمية أ   وت بأنَّ جف بكّبات الصَّ اين أعلنت السيارات يف النَّ إرساهلما يف اليوم الثَّ 

 أن يقدم والء رادالقيادة قررت شهر لكن احملافظ القائم مقام استغل فرتة غياب السيِّد اخلوئي واحملافظ وأ
  رضا ويف تلك الزمة العسرية علي ،جفمن النَّ نسمة ألف  120وإخالص للقيادة يف أسبوع واحد ت تسفري 

 ة إعالمية يف العامل على التسفريفى ويف مأكله وبعدما صارت ضجاخلوئي يف املستشالسيِّد كان ال يفارق 
 كهل أنَّ  ،يف قم منها جودة عندي نسخةسالة مو والرِّ  ،ي يسأله فيهائو اخلالسيِّد من  انتزع رسالة   ،و ،و ،و

بكل  ،وبذا ح لَّت أحد وتدريسي مستمر ينبأنَّه  مل يضايقالسيِّد ! فأجاب ؟صحيح أنَّ النَّجف والوزة وأنَّ 
 .اآلن نفس العملية ،بساطة وانتهى وابتلع
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قدِّم
 
 ؟ريقةالط يعين اآلن قد يكون تصفية تيار السيِّد مقتدى الصَّدر بنفس :امل

مشكلة  ،بوهمي  غملراجع السيستاين وحده بقية ا هو السيِّدمل يكن  مثَّ  :سيِّد حسن الكشمرييال
على  ث مع املرجع تتحدَّ نت أن  أنا اآلن أراهنك على قطع يدي إن  متك ،رونالذين يقر   هم الواشي والواشي

 ،يديهملقرار ليس بأفا ،لمةككلمة    عند رأسك ويصغي إىل بنه  ما مل يقف إمَّا صهره  أو اِ  ،انفراد خلمسة دقائق
  ؟اذاملئم والوالئم العزا عم بلدأخرى هنا يف ال اآلن وشخصيات مسئولة لد ُيرتقب البالتنسيق مث َّ  وهذا يتم

 أن سامراء تم قصفيأن جف أن يتم قصف الفلوجة أمر مستغرب أن يتم قصف النَّ يعين  :املقدِّم
يقتل  ه  اتل وكأنَّ مق 350من  رقتلنا أكث :ناطق رمسي أمريكي يقول ،ينة الصَّدر يوم أمسمد ،تم قصف بغدادي

 ..وجدي ذبح وال ي ي فعال  لعراقعب االشَّ  ،انفجارات أيضا   ضحايا ،قتلنا يوم أمس قالوا قتلنا مخسني ،حشرات

الصنم  ليك سقطعكرت انتكاسات مؤملة افت ا  والشعب العراقي يواجه جدَّ  :السيد حسن الكشمريي
فت شِ كت  ا   ،تما مسع !؟مسعت أنت! ؟هل مسعت بذا ،املرجعية هتنئ الشعب العراقيسطر واحد .. ..هذا

ليش  ،ىلوالثكا لضحاياعوائل اعزاء لتقدمي ال ،با  وال بيان واحدا  كئيوعاش العراق وشعبه جو  املقابر اجلماعية 
ة مرجعية يعمعّن املرج ما مث َّ رجعية امل أين هل أنَّ  مثَّ  ؟يعين ليش أنا ال أعرف ؟تفسريه امما معّن هذا و  ؟ينيع

صال  أ ،عرف المورامِل وأنا عأأقولك  أنا أكثرها ،ى هذه القدسية وهي طبعا  مصطنعةعد وتعط  ى هذا الب  تعط  
خ وال وال بالتاري عةالشريبال  ه  ة وهذا كله ال نطفة لاملرجعية هذا البعد وهذا اهلالة من القدسي ي ت عطىج

 ء الواشيها هؤالستكّب يالقدسية  رف إليه وتبقى هذهِ ال يقرتب الط هذا كله يعطى من أجل أن ،بالرتاث
 ناتذهم أسات ،اجعر ات املذا بذبطبعا  حنن ال ّنس   ،ويشبعون رغباهتم ويبقى املرجعوات واللصقاء ويبنون ثر 

شي والوالد اة والو ار إلدالكن مشكلتنا الساسية هم يف  ،ونقدسهم حنرتمهم هم أمناء الل على أحكامهِ 
 .[.....؟!..والحفاد

د حسن الكشمريي صفحة لسيِّ ل (يابذات أن قصصٌ ) :عنوانه   الَّذيكما قلت يف هذا الكتاب 
هذا  ،الفيديو يوين ونعتذر عن عدم جودةز لفالت ث عنه يف هذا الّبنامجدَّ ت الَّذيتقريبا  نفس املضمون  ،194

نجف األشرف هناك في تأريخ ال ،فرة العَلجية األولىالسَّ -194ينا يف صفحة ر بني أيدهو املتوف  
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رحلة الوىل رحلة ليقصد ا-العَلجيةب فتارحلتان وصث عن الحوزة والمرجعية يدالمعاصر وفي إطار الح
السيستاين دام ظل ه الشَّريف بعد سقوط  السيِّدبعينات والرحلة الثانية هي رحلة يف السَّ اخلوئي إىل لندن السيِّد 
 كلَّ   جدًا أنَّ  وطبيعي   ،عاليٌة للتغطية طريقة مهنيةٌ و يون ع في اليذر   هو خير رماد   وعنوان العَلجِ  -الن ظام

ه  إذا كان في أحسن ماة و يحوص روتينخمسين فصاعدًا يحتاج إلى إجراء ف  إنسان حينما تجاوز عمره ال
ولنعد إىل الديث  ،احنا قاعدين بنص بيت أبو ناجي ههو  -ناجي بو من أة  عاصمة الضباب وعلى مجاور 

إليَّ مدير  كنت في لندن وطلب  ،2003ففي عام -انيةفرة العالجية الوىل ونرتك الديث عن الثَّ عن السَّ 
ثت مباشر باسم عرب هذا الزمان وهناك تحدَّ  في برنامج حيّ  أن أحضر لمقابلة   ،ANNفضائية 

 إنَّ  ،ياتهامقصود منها وما معطها وما الءَ ار و ومن ينظر لها ومن  ،فراتمسهب عن هذه السَّ  بشكل  
 الَّذيكان هو   ه  آنذاك ولكنّ  حينما كان صدام حسين نائبًا للرئيس ،1971عام  تفرة األولى كانالسَّ 
وهو  ارة عجز عن تحقيقها العثمانيون وعبد السََّلم عارفجبَّ  عملية  أن يقوم ب ،أمور العراق عملياً  رييد

رفيين ة والحتذجار واألسابل وحتى الت   ،يرانيإيرانياً وغير إوي جف األشرف من الوجود الحوز إخَلء النَّ 
ه معَ جَ  حضر خاصّ وفي م إالَّ أنَّه  تحدَّث مرًَّة خاصَّةًا ووقحًا ئيرغم أنَّ صدام حسين كان جر  ،وغيرهم

د حسن الدكتور موسى املوسوي هو ابن سيِّ -والدكتور موسى الموسويجمال الدين مصطفى السيِّد مع 
لف ح يف صالة املغرب أثناء صالة اجلماعة خ  بِ ذ   الَّذيد حسن والده سيِّ  ،يند أبو السن االصفهاابن سيِّ 

والعداء  صبالنَّ  لواء رفعتالَّيت بار المساء وهو من كِ  ى املوسويموس ،ِه يوم أمسليإت اإلشارة مرَّ  الَّذيأبيه 
والدكتور موسى -حدة المريكية يف الواليات املت اآلن تويف  تويف  ب معروفة وله سلسلة من الكت !لهل البيت

وهو -رضا مستشار صدام اخلاص علي  -رضا ن الحوزة عليّ لشؤو  الموسوي وبحضور مستشارِه الخاصّ 
يف العراق آنذاك بثور  ىسم  حسن العامري معروف كان ي  -حسن العامري عضو قيادةو  شيعٌي كردٌي فيلي

جف األشرف جود األجنبي في النَّ ل للو  سفير شامِ ملية وتَ العَ  ث إليهم عن إجراء هذهِ تحدَّ -الزب والثورة
ومن الصَّعب على  للشاه وأمريكا الحوزوي الواسع يضم خَليا تجسسية هذا الوجود واشتكى بأنَّ 

  أنَّ ت الكاملة عن ذلك إالَّ ام لديه المعلو د على أنَّ وتشخيص هؤالء وأكَّ األجهزة األمنية معالجة ذلك 
كما عارض ،في صالح العراق حالياً  جمال الدين والموسوي أبديا مخالفتهما لذلك وأنَّه  ليس السيِّد
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جف األشرف عبد الرزاق ائم مقام النَّ لكن ق ،ي محافظ كربَلء آنذاككلهذا اإلجراء شبيب الما
 (أبو ضمياء)عبد القادر ومدير أمن النَّجف األشرف إبراهيم خلف ومدير مخابرات النَّجف  الحبوبي

وهو أنَّه  من  ،ي كان على هذاكلشبيب الما لكن تركيز م حافظ كربَلء ،هاحِ دوا بإنجَ وتعهَّ  رجَّحوا ذلك
ظر ض النَّ غب ،المرجع األعلى اإلمام الخوئيبوجود مراجع وبالذَّات الصَّعب إجراء عملية َتسفير شاملة و 

أخيرًا وبعد مداوالت سرية للغاية ولقاءات مع بعض منتسبي اإلمام الخوئي  ،فاصيلالتَّ  هذهِ  لِّ عن ك  
وهكذا إعطاء إجازة ألسبوعين للمحافظ  ن بعنوان فحوص طيبةإلى لند لإلمام م سفرةنظَّ ًا أن ت  رَّ ر سِ قرَّ تَ 

لقد  ،ن عن السَّاحةليكون هذان القطبان بعيدي عبيةين الشَّ الصِّ  كي ليقضيها في سفرة إلىلشبيب الما
د لذلك شهٌر دِّ اإليرانيين وح   جف األشرف بإخراج كلِّ ة كربَلء وقائم مقام النَّ ظفأ عطيت األوامر لمحا

ن من خَلل لدام والحزب فأعأراد إثبات وفائه لصزاق الحبوبي لكن القائم مقام عبد الرَّ  ،واحد
اإليرانيين ترك العراق في   علىأنَّ  جف األشرفجوب شوارع كربَلء والنَّ كانت تَ الَّتي  مكبرات الصوت 

 رقّاه إلى د الحبوبي أنْ وكانت مكافأة صدام للسيِّ  ،وحدثت أزمة م روِّعة في تاريخ العراق ة أسبوعمدّ 
يرازي شِّ لعبد اهلل االسيِّد ك المرحوم تحرَّ هذا وأثناء وجود اإلمام الخوئي بلندن  ،كربَلء  محافظجة ر د

بكر الحسن يادة وإلى أحمد ا برقيات إلى القِ لو م الخميني وأرسوالسيِّد محمود الشاهرودي واإلما
جميع أ سرة آل فير لكن صدام دخل في لعبة  أخرى حيث  استثنى من التس ،لكن دون جدوىبالذَّات و 

وهكذا السيِّد  ،ى أيضًا نفرًا معدودًا لإلمام الخمينينثواست ،شخص 150هم بقائمة الخوئي وأقرباءَ 
جري في العراق ما يَ  العالمي دد نشرت وسائل اإلعَلمفي هذا الصَّ  ،الشاهرودي والسيِّد الشِّيرازي

وأبرق اإلمام موسى الصَّدر  لبنانبيعي األعلى واستنكرت جهات في العالم ومن أبرزها المجلس الشِّ 
ام صدَّ مَّا أ ،وإلى مكتب الفاتيكان وغيرهم العربية إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى جامعة الدول

وذلك بأن أرسل م ساعده  علّي  عائيةحسين فقد كان أذكى من ذلك واستطاع إسكات هذه الحملة الدِّ 
ه ه وهذا نص  بخطِّ  ث مَّ وجَّه لإلمام الخوئي سؤااًل كتبياً  الخوئي رضا إلى لندن ليمثله  في عيادة اإلمام

السيِّد األعلى  ماحة المرجعسَ " :رة ذلك عندي موجودة في األرشيف والسؤال هوو الجواب وص ونص  
من حكومة البعث في العراق ما ي نافي هل رأيت م  ،وبركاتهَلم عليكم ورحمة اهلل السَّ  ،القاسم الخوئي بوأ
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 فقد ذكر أو إلى الحوزة العلمية أو إلى اإليرانيينأو اإلنسانية بالنسبة إلى شخصكم الكريم  نالدي
  "25/12/1971علّي رضا في  ؟أفتونا مأجورين سيئة لهم معاملةً الحكومة تعام   المغرضين أنَّ بعض 

بِة إلى الحوزِة مَّا بالنِّسأ ،راً  خيرة إالَّ ي لم أرى من الحكومة الموقَّ إنّ  ،باسمه تعالى شأنه :الجواب
 ،توفيقاهلل ولي الو  حسنة عاملةً مالحكومة تعاملهم  قات أنَّ واإليرانيين فقد سمعت من بعض الثِّ العلمية 

 ."باركمالختم ال" ،ريهج 1391ذي القعدة /  /8الخوئي  ،َلم  عليكم ورحمة  اهلل وبركاتهوالسَّ 

 يتحَّدث عن رواية يف كتاٍب من الكتب وكأنَّه   ماخلوئي يتكلَّ السيِّد ت على أرض الواقع و مرِّ اس د  النَّ 
تعاملهم الكومة  من بعض الثقات أنَّ  فقد مسعت  يقول  !الجات علم الرِّ ر و ث عن سندها بسب قاذيتحدَّ 

أنا ما أستطيع أن آيت بكلِّ صغرية  ،والادثة موجودة يف املصادر صادق الطباطبائي رو الدكتو  !!معاملة حسنة
هو ابن و  ،رزقي   هو حي  ئي باطدكتور صادق الطباال ،ادرهاة معروفة وهلا مصولكن القضيَّ  ،رية باملصادروكب

لرئاسة من جلة املرشحني هذا وكان  ،د موسى الصدر يكون خالهسيِّ اليعين  ،درموسى الصَّ سيِّد الأخت 
السيِّد بعد الادثة زار بأن ه  يقولدكتور صادق الطباطبائي هو ال ،اجلمهورية اإلسالمية يف الدورات الوىل

و اخلوئي وهالسيِّد ي وجواب ئو د اخلرضا للسيِّ  ه من علي  عن السؤال املوجَّ  ،اخلوئي وسأله عن هذا اجلواب
اخلوئي واضح السيِّد روا يف العراق وكالم مِّ رت يف العراق واإليرانيون د  مِّ اس د  النَّ  ،واضح فيهفيه جواب الكذب 

كما كذب   ،بيضاء ها كذبةٌ لكنَّ  ،يكذب بشكل مستقيم هنا يئو اخلالسيِّد  نَّ أنا ال أقصد بأ ،الكذب فيهِ 
سن   ،علينا يف اللقات الوىل طالب الرفاعي ومرَّ السيِّد  كما ك ذ ب  كذبة  بيضاء على مرجعنا السيِّد م 
ب  ذ  طالب الرفاعي ك  السيِّد ية الل أليس آ !موجودة بني املراجع وبني العلماءبالنتيجة الكذبة البيضاء  ،الكيم

سن الكيم وكتب السيِّد مسن الكيم برقية  إىل كذبة بيضاء والكذب  ،عبد الناصر وضحك على السيِّد م 
 ال ندري الكذبة هنا أم الَّيت سيكذبا ،دنا اخلوئيبيضاء من سيِّ  يضا  كذبةٌ فهذه أ ،البيض موجوٌد ما شاء الل

 له   ت  قل ،بار اخلوئي وكان قادما  من أو السيِّد صادق يقول سألت  رو دكتالف ،الطباطبائيصادق السيِّد على 
السيِّد صادق  أن  ة وخصوصا  سألون عن هذه القضيَّ هناك يف أوربا ي ،يف فرنسا ،يف أملانيا ،يف أوربا بأنَّ النَّاس

على  هكذا أجاب اخلوئيالسيِّد  ح أنَّ اإليرانيون يسألون هل صحي ،ي من مدينة قممِّ ق   إيراين  هو الطباطبائي 
ي لم إنِّ ) ؟هل صحيح أنَّه  أجاب بذه اإلجابة مسئويل مكتب صدام سؤال علي  رضا الَّذي كان مسئوال  من
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 بالنِّسبة إىل الوزة العلمية-ينأمَّا بالنِّسبة إلى الحوزِة العلمية واإليرانيخيرًا  رة إالَّ كومة الموقَّ حأرى من ال
يا  ،هو ال يدري ماذا جيري يف الوزة ؟اخلوئي موجود يف الوزةالسيِّد س ألي ،قاتيقول فقد مسعت من الثِّ 

أمَّا بالنِّسبِة إلى الحوزة العلمية واإليرانيين فقد سمعت  من بعض -؟هو موجود أو غري موجودت رى 
 ه ثقةٌ بأنَّ مثال  ل فقال النجاشي عن فالن جاورجعنا إىل كتب الرِّ  !!حدَّثين فالٌن عن فالن عن فالن-الثِّقات

تعاملهم  الحكومة أنَّ  أمَّا بالنِّسبِة إلى الحوزة العلمية واإليرانيين فقد سمعت  من بعض الثِّقات-!!عني
هذا اجلواب  :قال ؟ما هو هذا اجلواب سيدنا ،السيِّددكتور صادق سأل الف- التوفيقولي   واهلل   حسنة معاملةً 

دكتور اليريد أن  ي ورِّط  ،الكالم عين هذا أنت أنقل ،ال :قال ،بذلك دنا أكتب يل ورقةسيِّ  :قال ،ي  ل  فرتى ع  م  
  ب  ذ  ومن ك  وكأن  هناك رواية تقول ) ،دكتور صادق حّتَّ يكذب كذبة بيضاءالأيضا   ،صادق بذه القضي ة

وتغفر له ألف ألف  !ةجَّ ح   ذلك ثواب ألف ألفبِ  كتب له  كذبة  بيضاء يف إصالح حال الوزة العلمية ي  
 عاد بعدها-!!ماذا تقولون! ؟عليكم أو ال ضحوكٌ م  أنتم بالل عليكم  (!حى له ألف ألف سيئةمت  و  !معصية

ات وقضت بذلك سالة أكثر من عشر مرَّ الرِّ  ة هذهِ اعإذ ت اإلذاعة والتلفزيونعلّي رضا إلى العراق وتولّ 
وبعد انتهاء المهمَّة  له   ال مثيلَ  وه جِّر اإليرانيون بشكل  مأساويٍّ  على الحملة العالمية ضد نظام البعث

ولم نعرف إلى اآلن شيء  جف األشرف وعاد شبيب المالكي وانتهى كل  يد اإلمام الخوئي إلى النَّ عِ أ  
مَّا أ-إىل أن يقول-أم من حولهم هل هم أوالده  أم أصهاره   ،من هم الثِّقات الَّذين يعنيهم اإلمام بجوابهِ 

وتتقبل الحديث عنها تهضم  الحالية الظروف ا ذو شجون وال أعتقد أنَّ ديثهانية فحة العَلجية الثَّ حلالرِّ 
 .يري حسن الكشمالسيِّد ويستمر يف حديثه -عةروِّ م  عنها فصوالً رهيبًة وَ  بصراحة لكنَّني دوَّنت

ذكر كالما  يبتدئ من  ،46يف صفحة  ،لواقعةا با يرتبط بذه (،ز مظلمةجولة يف دهالي)يف كتابِه مَّا أ
ال خيتلط عليكم المر قائم  ،أمحد البويبالسيِّد ث عن وهو يتحدَّ  (،انيةالدنيا الثَّ ) :تت عنوان ،44صفحة 
ر س  من ال   ،املعروفةنفس السرة النَّجفية من  ،من نفس السرةوها  ،السيِّد عبد الرزاق البويبجف مقام النَّ 

السيِّد ممَّد سعيد البويب ينتمي  أو أنَّ  بويبال د سعيدمم  السيِّد ي إىل تنتمالَّيت سر املراجع العلمية ومن أ  
ال أريد أن   راقياسية املعروفة يف العِ خصيات السِّ د أمحد البويب أيضا  من الشَّ سيِّ وال ،العريقة إىل هذه ال سرة

ت به  السيِّد  اعةوفي السَّ -ق باملوضوعلكن أقرأ سطورا  تتعلَّ  ،ويبب  أمحد الالسيِّد الكشمريي عن  أقرأ كلَّ ما ك 
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 ،قابلتهريد م  ي ه  البويب أنَّ  أمحد السيِّدإىل بيت  ام حسني أرسل خّبصدَّ -التليفون حادية عشر وربع رنَّ ال
التليفون  رنَّ -ياو ث العزَّ فون فتحدَّ ليالت شر وربع رنَّ وفي الساعة الحادية عَ -د أمحد البويبسيِّ الذهب 

التفت إليَّ وقال سيِّدنا تفضَّل واستغربت  قليًَل ث مَّ -السكرتري-اويث العزَّ فتحدَّ -داخل مكتب صدام
السيِّد -؟؟!!!؟لعقَّ كت ألدخل فخرج من غرفة صدام رجل م  شخصين قبلي وتحرّ لهذا ألنَّ ه ناك 

أعرفه  -تة للنظريعين القضية هنا م لفِ وعدَّة عالمات تعجب ستفهام عالمات اِ ة دَّ الكشمريي وضع عِ 
أعرفه -م عقَّل يعين يرتدي الِعقال والكوفية ،بشكلهِ  أعرفه   املعقَّل د أمحد البويب يقول هذا الرجلسيِّ -بشكلهِ 
 وينتقل في مجالس الفواتح ق اهلليترزَّ  ه  بل إنَّ  ،أبداً  فة له  جف األشرف وال صِ وهو من أهالي النَّ  بشكلهِ 

 تِّ هِ ب   األمر الَّذي-ويقول السيِّد البويب-على باب اهلل ه  وأنَّ  ءاوفي الحرم وفي بيوت العلم سينياتوالح
أنا أضرب أخماس و  صدام ولهذه الفترة الطويلةركني بحيرة وجود هذا الرجل عند وأدهشني وت له  

إىل أن يقول يف -رحيِّ م   بينهما وما هذا الوضع الما صلة هذا الرجل بصدام وما السنخية  بأسداس إلهي 
سمعت  باألخبار أنَّ اإلمام أبو أيام تواجدي في القاهرة -ويقول ه  البويب حديث  السيِّد ويتابع  ،48صفحة 

فرتّبت  صديقي ه  أنَّ  وحيث   ج في المستشفى الجامعيوصل إلى لندن للعَلج ويعالَ القاسم الخوئي 
هشت بوجود ني فوجئت ود  طيبة لكنَّ  وكانت فرصةً  فىشسفري إلى لندن ووصلتها واتَّجهت إلى المست

جل اإلمام فهمست في أذن نَ  يّ لَ م عَ لَّ ناك وسَ رج من مكتب صدام جالسًا ه  خَ  الَّذيذلك الرجل 
ي ف اسمه ولكنّ ال أعر  :فقال ؟جلن الرّ مَ -اخلوئيالسيِّد د جال ابن يعين سيِّ -ر أبو عمادبيكالخوئي ال

يرتدي  إنَّه  ورجٌل آخر ،نعم :قال ؟فسألته  كيف حضر هنا ،والفواتحجف بالمجالس أراه في النَّ 
ويقول السيِّد الحبوبي  ،ن ألغراض تجاريةهم يسافرون إلى لندن كان معنا على الطائرة وقالوا إنَّ لو البنط

وبعد -إىل أن  يقول ،إىل آخر الكالم-يفتعجب وبعد التحرّ  فذكرت للسيِّد أبو ِعماد سابقتي عنه  
 اآلخرمَّا أحسون كرماني ي سمه الحقيقاسٌم مستعار واِ  ه  ولكنّ  ّي انكشَف أنَّ اسمه  مسعود جابرالتحر 

ة في رضا مسئول العَلقات العامَّ  واسمه الحقيقي عليّ فاسمه سلطان عبود وهو اسٌم مستعار أيضًا 
 الرَّجل حيث أنَّهماأنَّهم م ستغربين من وقد أخبرني آنذاك من كان مع اإلمام الخوئي  ،مكتب صدام

م مستغربونواملف-هم مستغربين من الرجلينأنَّ  ،يتناوبان أنَّهم مستغربين من -على أي حال ،روض أّنَّ
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هما غاب هذا واتضح أنَّ  كذا رضَ حَ  لك وإنْ ذَ  ابَ غَ  الرَّجلين حيث أنَّهما يتناوبان فإْن َحَضَر هذا
هذا ما جاء مذكورا  يف جولة يف -صدام حسين ه من شخصة استخباراتيّ يصحبان اإلمام الخوئي بمهمَّ 

 .دهاليز مظلمة

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل الديث

دار  ،لمحد عبد الل أيب زيد العاملي (،رية واملسرية يف حقائق ووثائقالسِّ ) درد باقر الصَّ يف كتاب مم  
-د باقرممَّ السيِّد يعين -درالصَّ السيِّد كان -443صفحة  ،اجلزء الثاينهو وهذا  ،العارف للمطبوعات

من أجِل إقناعِه باتِّخاِذ تدبير يحول  -جفيف بيته يف النَّ  هر  يزو يريد أن  -الخوئيالسيِّد عازمًا على زيارة 
وبعد  ،ي يومهوقد قرَّر أْن يزوره  في صباح اليوم الَّذي يلفغانيين من الحوزة واألَ  دون َتسفير اإليرانيين

فلبس ثيابه وخرج من  ،يراكإنَّ السيِّد يريد أْن  :الخوئي وقال له  السيِّد بل شخص من قِ  ه  الظهر أتا
السيِّد موجود يف -؟ولماذا :له   فقال ،هما سيذهبان إلى بغدادإنَّ  :خصشَّ ذلك ال فقال له   ،البيت

لماء والع   الحوزة العلميةَلب فر وكان ط  السَّ  بِ االخوئي في بغداد على أعتالسيِّد  فأجابه ألنَّ -النَّجف
الَّذي وجَّهته  الحكومة -يعين إنذار الكومة بتسفري الطالب-فرنذار بالسَّ من موقفهم اتجاه اإل في حيرة  

-الخوئي نهض األخيرالسيِّد الصدر على  السيِّد وعندما دخل ،يارةالسَّ  عن طريِق م كبِّرات الصَّوت
على  بقوادنا أنت مريض اِ سيِّ  :ولالقَ ل بِ األوَّ  فبادره   ،ِعمامته  الستقبالهِ من السَّرير وارتدى -يعين يف بغداد

السيِّد قل نَ -جمامالت آخوندية-كيف ال وأنا أستقبل النَّجف بكاملهِ   :فأجابه  السيِّد الخوئي ،راحتكم
الحوزة  أنت زعيم :جف وقضية تسفير الطَلب وقال له  جمل األوضاع في النَّ د الخوئي م  در للسيِّ الصَّ 
ول ماذا ي مكننا أْن نفعَل من أجِل الحؤ  نت أريد أن أتداول معكإليك في محنتهم وك   َلب بحاجة  والط  

أبدا   ،السيِّد مل يكن مريضا   ؟وملاذا يريد أن  ي سافر-نريد أْن تسافر إلى لندوبدل ذلك ت  ! ؟دون تسفيرهم
 من مرضهِ  ِفي  ش  لكن ه ذ إىل مدينة الطب و خِ مريضا  وأ  كان أن ه  صحيح  ،قبل هذه الفرتةالسيِّد مل يكن مريضا  

صدام وهي  ،ا  ة جدَّ قضية مهمَّ  ،لكن هناك قضية ،ة وما كان يعاين من شيءصحَّ  لى أتِّ جف عورجع إىل النَّ 
فيها من و  وفجمموعة كتب عادل رؤ  وا تراجع نكم أن  كومي ،ةد وثائق على هذه القضيَّ جوتو  ،والبعثيون
ت القائق املوجودة ام لكن املعلو ويف وجهات نظرهِ  وف يف تليلهِ قد أختلف مع عادل رؤ  ،الكثريةالقائق 
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قد اختلف معهم  ،ن الكشمرييحسالسيِّد كتب   ،عادل رءوف ،هناك جمموعة كتب خمتار السدي ،حقيقية
كرت أرقام ذ   يتالَّ رقام الو  ،ةمعلومات صحيحلكن القائق واملعلومات الَّيت ذكروها  يف التحليل ويف التقييم

نحت ا لو س  ربَّ  ،تبهذه املعلومات هلا وثائق وك   ل  قوا ك  شيء ولكن ثِ  لَّ أغطي ك   أستطيع أن   أنا ال ،صحيحة
ال أجد لينِّ  ،إذا سنحت يل الفرصة ال أعدكم بذلك ولكن إذا وجدت  وقتا   ،ا  كامال  فرصة سأفتح ملفَّ اليل 
قع يف ت رو هذه المو  ،عليه اللِ  ماين صلوات  مام ز  إِ هو يشغل بايل  الَّذيين و يهم   الَّذي ،هلذه املوضوعات ة  أهيَّ 

لن  أوردها إلجل  ين أضطر يف بعض الحيانلكنَّ  ،هلا  ال أهية  يل سبةبالنِّ و ي الاشية بل يف حواشي الواش
ب نسِ ت   ماحين ،ساحة إمامي ه  نزِّ أن أ  أريد  ،ليهع وسالمه   اللِ  إثباِت مطلٍب مهم  يرتبط بإمام زماين صلوات  

 ب إلينا حنن  نس  ت   ،عادية مشحونة بالخطاء بشريةٌ  سةٌ ؤسَّ وهي م   ،سةاملقدَّ  هِ ة إىل ساحتِ يَّ نيسة الدِّ هذه املؤسَّ 
نسب إىل اإلمام ت   أن   لكن ،أمثالنا سة تستأهل  وهذه املؤسَّ  ،سةمثل هذه املؤسَّ  ن نستأهل  حن ،نعمالشِّيعة 

 اللِ  زماننا صلوات   نسب إىل إمامت   تناسب مع جهةٍ ال ت   لنَّ هذه الوضاع والحوال !كبري  ة فذلك افرتاءٌ جَّ ال  
  .عليه وسالمه  

كانت توصيات املخابرات   ،سن الكيمم  السيِّد يقة بعد وفاة ر ط الفكر بذهِ أعود فأقول صدام كان ي  
  ه  اخلوئي بأنَّ السيِّد م أنا ال أهتَّ  ،اخلوئيالسيِّد ييد مرجعية العراقية وتوصيات صدام وتوصيات البعثيني هو تأ

مه   كان على تعاون وعلى علم ط طِّ كانت ت    ،ططِّ ت   الكومة العراقية هكذا كانت ،بذا المر والل ال أهت 
ا سريهت  أنسب شخصية تتماشى هو اخلوئي السيِّد  وثق بأنَّ مو ل عنه وموجود قِ ن   الَّذيكالم صدام   وهذا نص  

 وإذا طلبنا منه شيئا   ،ال تتدخل يف السياسية ،فهو شخصية هادئة ،يريده  حزب البعث الَّذيها مع وطبيعت  
حفاظا  على مسعة السيِّد ف ،كضا  آنذاومل يكن مري ع بالسفر إىل لندنقنِ أ  حني ولذلك  ،ناقشيوافق وال ي  فهو 

 بأنَّ  :تقول ؟اس ماذا ستقولالنَّ واإلساءة فلنَّه  لو كان يبقى يف النَّجف وتدث عملية التسفري  ،تهِ مرجعي  
إذا صارت  لن ه ،اخلوئيالسيِّد تكون حول ريد أنَّ هذه النَّظرة والس لطة ال ت   لطةيتعاون مع الس   اخلوئي السيِّد

 ا املرجع اآلخر يكون مثال  ورب   ،رآخ إىل مرجعٍ  ميلاس ستلنَّ ا اخلوئي فإنَّ السيِّد حول  هذه النَّظرة عند النَّاس
 ميكن التفاهم معهم بالطريقة هؤالء ال بأنَّ الس لطة البعثية تعلم سيِّد ممَّد باقر الصَّدر و أو ال ييناخلمالسيِّد 

م وأنا هنا ال أهت   !همملصلحتِ  يئو اخلالسيِّد افظون على مرجعية فهم ُي   !اخلوئيالسيِّد يتفاهون با مع  يتالَّ 
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اخلوئي السيِّد سليقة و  ،ولكن لكلِّ إنسان سليقة ،أبدا   ،على ذلك بالتعاون هممالة أو أهت  اخلوئي بالع  السيِّد 
السيِّد ه  ات  لذلك حني ف   ،بشكل واضح وصريح الق   ال يريد أن يقول قولة   ،ام بأحدداالصط دريال ي  أن ه هي 

 ؟اخلميينالسيِّد اخلوئي عن السيِّد يعي أتدرون ماذا قال اه وحول الوضع الشِّ اخلميين حول مواجهة الشَّ 

السرية )در د باقر الصَّ تاب مم  اين من كمن اجلزء الثَّ  40يف صفحة  ،اينهذا هو اجلزء الثَّ  ،إذا أردنا
ميين إىل اخليِّد السبعد جميء  يئو اخلالسيِّد يين يزور اخلمالسيِّد  ،40صفحة  (،ائقيف حقائق ووث واملسرية
السيِّد يارته ز لدى مَّا أ-وئيد اخلالسيِّ  السيِّد اخلميين هنا يزور ،السيِّد اخلوئي زار السيِّد اخل ميين ،النَّجف

 ة هذه ينقلهاالقصَّ -ابهماعن أصح ل  ادية بمعز ر انف الخميني منه عقد جلسة  السيِّد الخوئي فقد طلب 
 د املظفَّريشيخ ممَّ وال ،ريد املظفَّ شيخ مم  الري نقال  عن الشكو  ين نور الدِّ السيِّد عن صاحب الكتاب 

وئي اخلالسيِّد يها نعزل فالَّيت اوقت اجللسة -وقد طال وقتها-اخلوئيالسيِّد عالقة خاصة ب يعرفه اجلميع له  
رتياح وعدم  اال-لسةتهاء اجلد انبع-هادان بعد فضِّ وقد طال وقتها ليخرج السيِّ -اخلميين لوحدهاالسيِّد و 

ن سبب عدم ع يئو لخايِّد السل ئِ الخميني س  السيِّد انصرف  وبعد أنْ -مل يتفاها-ماباد  على وجهيه
اذا قال م  ،يِّد اخلميينئي للساخلو  هذا تقييم السيِّد-وَلمَّا ألح وا عليه  قال لهم ،ارتياحهما فلم يجب

هذا -اخلوئيد سيِّ لاتقييم هو هذا -علفَ العالم لَ  حرقي   إذا كان باستطاعته أنْ السيِّد هذا  :قال-؟هلم
 ته  شخصي   له   ينياخلمالسيِّد  ،واضح اختالف املنهجني-تطاعته أن يحرق العالم لفعلسإذا كان باالسيِّد 

 ،ةهذه املنهجي افظ علىانت ت  ة يف العراق كطلولذلك الس   ،اخلوئي كذلكالسيِّد و  ،مواصفاته  ومنهجيته  و 
السيِّد ان كوإن   ،عتهمس   ظا  علىفاحِ  رالسَّف فرتَّبوا له   ،منهجية وروحية السيِّد اخلوئي على ،الروحيةعلى هذه و 

 أن   ه  وأقنعوه بأنَّ  ،الصهارو  لوالدالاشية واهذه التَّفاصيل جرت يف كواليس  ،ذه التَّفاصيلبال يعلم اخلوئي 
ك باجة أنَّ قولون بيلطباء ابأنَّ  :قالوا له   ،خدعوه تك وهكذاد من صح  نتأك   لعالج وأنن لتذهب إىل لند

 .للعالج

 :الصَّدر للسيِّد الخوئي مجمل األوضاع في النَّجف وقضية تسفير الطَلب وقال له   نَقل السيِّد  
 تداول معك ماذا ي مكننا أْن نفعلريد أن أإليك في محنتهم وكنت أ   أنت زعيم الحوزة والط َلب بحاجة

 ،بناتهو  ،أصهارهو  ،أوالدههو و  ،ال ي سفَّر ا  مطمئن   د اخلوئي كانمع أنَّ السي  -ول دون تسفيرهممن أجِل الحؤ 
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لكن بسب ما نقل  ،عائلة 250وأنا مسعت  ،عائلة150مايشك ل حوايل  ،القرباءو  ،الاشيةو  ،أحفادهو 
جف ا يف قم نسمع أخبار النَّ نَّ أتعلمون ك   ،اخلوئيالسيِّد ن هلم علقة خاصة بِمَّ  ،عائلة 150 الكشمرييالسيِّد 

 بنيالسيِّد اخلوئي يف النَّجف و  فيما بني بيت د اخلوئيصدام للسيِّ  كان هناك خط ساخن فتحه    ؟ملاذا ،يوميا  
 ،كان هناك خط ساخن  ،والخبار كانت تأتينا ،يف مدينة العلمالواقع م اخلوئي يف مدينة ق  السيِّد مكتب 

 ،ركيا وعّب تركيا يأتون إىل إيرانيذهبون إىل ت ،"يرِّ ي مِ رِّ خِ " وئي أيَّام الرب العراقية اإليرانيةوحاشية السيِّد اخل
حّتَّ ال  خارج اجلواز إىل تركيا والس فارة العراقية تتم هلم على الورق ن يف إيران يذهبونو وحّت حاشيته املوجود

لو كان  الَّذيقت يف الو  ،ن هلم علقة بذه الوساطذيالَّ ل ها ك  يعرف وهذه القضايا ،تكون أختام يف اجلواز
على إذاعة  الراديو فتحو ة ميَّ يف عائلة أ  أو  ،ةميَّ يف قرية أ  أو  ،اريف الهو  ،هناك شاب صغري يف جنوب العراق

د در يقول للسيِّ الصَّ السيِّد ف ،على أي حال ،ا  موجودكان لكن اخلط الساخن   ،م هو وعائلتهعد  سي  فإن ه إيران 
يت بجماجم نِ ب   يت الحوزة الَّ إنَّ -!؟حال يف أي   حنن  -ريد أْن ت سافر إلى لندنوبدل ذلك ت  -اخلوئي

يت إنَّ الحوزة الَّتي ب نِ -أقرب إىل املنطق الرومانسيوهو در د باقر الصَّ مم  السيِّد هذا منطق -العلماء
األطباء  لي الخوئي أنا مريض وقد قالالسيِّد فأجابه  ،هكذا م  لَّ سَ ماء الشهداء ال ت  ودِ  لماءبجماجم الع  

على طالب الرفاعي السيِّد ل ما ضحك مث ،يهضحكوا علو خدعوه -ناكللعَلج ه  أنَّه  يجب أْن أخضَع 
سن الكيم يف قضية الرسالة والّبقية خبصوص ماذا  ،اخلوئيالسيِّد أيضا  ضحكوا على  ،د قطبسيِّ  السيِّد م 

ا موجود هذا يف الحاديث ،فمن كذب كذبة  بيضاء ،بيضاءالكذبة ال ،صنعن هذه أيضا  كذبة بيضاء أنا  ،ر بَّ
من كذب كذبة  بيضاء يف خدمة مراجع الطائفة بني  ،أنا أيضا  أكذب كذبة بيضاء ،اجلميع يكذبون ،أكذبا

ْن أخضَع أنا مريض وقد قال لي األطباء أنَّه  يجب أ-!!يدي املراجع الِكرام فله مئة ألف ألف حسنة
اعي لتصطحب الدَّ  امو  :درالصَّ السيِّد  فقال له  -ا  دَّ ة جِ همَّ سفريات قضية م  تخصوصا  أيام ال-للعَلج هناك

وما الدَّاعي -لكن مكتوب هكذا ؟ا ال أدري هذا العدد صحيح أو الأن غريب-شخصاً  90معك 
 ،ثنان أو ثالثةللعالج اِ نت ذاهب إذا ك  -يرافقونك اثنان أو ثَلثة يكفي شخصاً  90لتصطحب معك 

-رياملظفَّ  الشَّيخ ممَّدوهو الكالم منقول هنا عن أقرِب النَّاس للسيِّد اخلوئي  ؟ملاذا 90صطحب معك ت  
السيِّد -ةالقضيَّ  خذ موقفًا واضحًا من هذهِ تَّ ي د الخوئي أنْ در للسيِّ الصَّ السيِّد وأثناء الحديث رجَّح 



 

 3شّرق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا م84ي              الحلقة )للشيخ الِغزّ  /الكتاب الناطق  :3الجزء  –والعترة  ملّف الكتاب
 

   - 26 - 
 

وكبرية هذا  صغريةٍ  بالحداث ويهتم لكلِّ  رهِ ة تأث  ة عاطفتِه وبقوَّ روف بقوَّ هف ومعاملر   هِ در معروف بس  الصَّ 
أثناء الحديث رجَّح السيِّد الصَّدر و -اخلوئي فهو يعيش يف جو  آخرمَّا السيِّد أ ،درالصَّ السيِّد معروف عن 

-فراالمتناع عن السَّ وهو الطلب من الحوزة  للسيِّد الخوئي أْن يتَّخذ موقفًا واضحًا من هذِه القضيَّة
يف السيِّد اخلوئي أن  يعود إىل النَّجف وأن يتَّخذ موقفا  ضدَّ الكومة  ال أمل   ه  ا رأى أنَّ مَّ در ل  الصَّ السيِّد  ينيع

الطَّلبة ليس بأيديهم  مع أن   ،فرأصدر فتوى متنع الطلبة من السَّ  :قال له   ؟ومة ماذا قال له  كأو يطلب من ال
وهو -اخلوئيالسيِّد جه من رِ خي   يستطيع أن   الَّذيما  ؟رهم ولكن ماذا يصنع السيِّد الصَّدرالكومة ت سفِّ ف

-لبة الطَّ ستصدار حكم إىلواقتنع بإ اخلوئي على ذلكالسيِّد وافق -رفَ لب من الحوزة االمتناع عن السَّ الط
 وذلك بعد أنْ  وإكمال دراستهمإلى الطَّلبة بالبقاء في النَّجف واقتنع باستصدار حكم  ووافق على طلبه

وقد جاَء في  ،هذا الحكم مثل لى إصدار عحملهِ باشر لباشرًا وآخر غير م  در ضغطاً م  الصَّ السيِّد ارس مَ 
  حنن   ، أحكامناال أدري هو حّتَّ  ،سحله إذا ي  أنَّ -" سحَلً إالَّ  ال يجوز الخروج من النَّجف" :هذا الح كم

 إذا أو إالَّ  ،" سحَلً جف إالَّ ال يجوز الخروج من النَّ "-غريب حّت فتاوانا غريبة عندنا شيء يف العراق كل  
 الَّذي در هذا كل  الصَّ السيِّد من  اخلوئي بعد اإللاح الشَّديدالسيِّد هذه فتوى -ى ذلكالب علجبر الطَّ أ  

رجه  السيِّد الصَّدر من السيِّد اخلوئي إذا سحلوه  ،حال   س  إالَّ  من النَّجفال جيوز اخلروج  أنَّه   ،استطاع أن  خي 
أكت ب  :فقال له   ،فجروا النَّ غادِ ال ي   َلب أنْ للط   الخوئي أنت أنقل عنِّيالسيِّد قال  ثمَّ - خيرجأن   جيوز له  

كتور لد ل قاله   الَّذيو مر  الَّذيمثل نفس الكالم  !نقلجمر د هذا يكفي -فأجاب أنت أنقل عنِّي ،لي ذلك
السيِّد رجع  وفعال  بعد ذلك ل مَّا-ب ذلك فسيكذبوننيدر إذا لم تكتالصَّ السيِّد فقال -لطباطبائيصادق ا

دري هذا ي صنَّف على وال ن ،هباء   وراح هذا الكالم ،روا منهخِ وضحكوا عليه وس  حاشية اخلوئي بوه در كذَّ الصَّ 
 .جرتالمور هكذا جتري وهكذا ف !!على الكذبة المراء ال ندريأم  الكذبة البيضاء

  :السؤال هنا 

أم هم  ؟ةجَّ اب اإلمام ال  وَّ ث عن علماء هم نـ  رجعيات وتتحدَّ ث عن مهل هذه الوضاع تتحدَّ 
إىل إىل الشيعة أم ؤالء نسبون مثل هت   ؟هما أفضل يا شيعةأي   !؟اختارهتمالشِّيعة م فقهاء أجالء كراو علماء 

سن االختيار يف اختيار نوَّابهِ  ،كمة فتسيئون إىل إمامِ جَّ اإلمام ال    !؟يعين هل أنَّ اإلمام ال ُي 
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ى جرى علجرى ما  يالَّذد وبع اخلوئي من لندن بعد أن تَّ ما ت   السي د رجعو  ،طويلة ة طويلةصَّ القِ 
لسيِّد ا وجودِ  عدم   واستغل  لبعثيني اا إنَّ كانوا يقولون   ؟يقولونالشِّيعة ماذا كان  ،جفشيعة أهل البيت يف النَّ 

خلوئي إىل جع السيِّد ار ل مَّا و  ،ذال م ا حدث ه ا  لو كان السيِّد اخلوئي موجودو  !اخلوئي ولذلك فعلوا ما فعلوا
ة هي القضيَّ و  ،صار يالَّذ جف صار وصاربت عن النَّ نا حني غِ د  سيِّ ويقول ذهب إليه البعض يبكي  النَّجف
أنا  ،م سلوا أنفسكمأنت! ؟م عليكال بالل مضحكة أنتم أم !الشِّيعةولكن هذا هو حال  ،طةوخمط   بةرتَّ أصال  م  

نف س كم أنت م سلوا أ لكنعيد ب منٍ واضح ومنذ ز  يل سبةبالنِّ  اباجلو  ،أنا أعرف اجلواب ،ريد منكم جوابا  ال أ  
  ؟ال مضحكة أنتم أم

كوفة غري البيوت يف عندهم بيوت يف ال واملراجع ،ذهب إىل داره يف الكوفةاخلوئي و  السيِّد جع ر  
لنَّ الجواء يف الكوفة  ،احة واالستجمام يف الكوفةوت الرَّ بيو  ،جفموجودة يف النَّ  البيوت الرمسية ،النَّجف

لة  ،زاروهء فاب إىل داره يف الكوفة وجاء العلماخلوئي ذهالسيِّد ف ،أفضل من الجواء يف النَّجف ومن ج 
 وابدأ  ا جلسوا مَّ ول   ،نصر الل اخللخايلالشَّيخ و  ،السيَّد عبد الل الشِّريازيو  ،العلماء الَّذين زاروه السيِّد اخل ميين

ماذا يقول هنا  ،ثوا جيعا  تدَّ و  ،اخلميين بالتفصيلالسيِّد ث وتدَّ  ،جفت يف النَّ لَّ ح   يتثون عن املصيبة الَّ يتحدَّ 
اخلميين السيِّد بعد انتهاء و يقول  ،عن مصادر عديدة وهو ينقلها متقدِّ املصدر امل من نفس ،453يف صفحة 
يني الخمالسيِّد وبعد انتهاء -وعلى طلبة الوزة  عن الَّذي جرى على الشِّيعة وعلى أهِل النَّجفمن حديثهِ 

 في تلك المدينةندن وعن التنظيم السَّائد الحديث عن َسفرِه إلى لإلى  الخوئيالسيِّد بادر 
 وقد أزعج هذا الموقف ،وما فيها من مظاهر الطبيعة هاها وأشجارَ فياتها وأطبائها واصفًا متنزهاتِ شومست

 يبدو أنَّ  :وصعد إلى السيارة قال ا خرج من البيتمَّ ر شيئًا من ذلك ولَ هِ ظلم ي   ه  الخميني ولكنّ السيِّد 
 اطمئن ه  بذلك ولكنَّ  لم  على عِ  ه  ئد حزب البعث أو أنَّ طات ومكاخطّ الخوئي ال يعلم شيئًا من م  السيِّد 

زاء ما ديد إأشعر فيه بالقلق الشَّ  ي الوقت الَّذيفولذلك ف ،عتمد عليهمإلى ما يقوله  هؤالء البعثيون وا
ه على ما وصل إليه ع لتوّ اطلّ  ث عن أوضاع لندن وإذا كان قديتحدَّ ة وبكل راح ه  جري حاليًا فإنَّ ي

ية إليه من إنجازات في األمور المادّ لوا بما توصّ  على علم   فأنا ومنذ  سنوات ر  وتطوّ  قٍّ ترَ  األوربيون من
نا في كَل نا ال نعمل لدنيانا وال آلخرتنا وأنَّ هو أنّ والدنيوية وما يدعو إلى األسِف في هذا المجال 
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ط أسلِّ  ريد أن  فاصيل وال أ  التَّ  بكلِّ  ين ال أعبأ  لكنَّ  ،ة فيها تفاصيل كثريةالقضيَّ  هذي .؟!.فونالحقلين متخلِّ 
ا  ،صغريٍة وكبرية الضوء على كلِّ  مرجعية  جع وخصوصا  ااملر  أنَّ  وهي ،أوصل إليكم هذه الفكرة أريد أن  إّنَّ

الواقع  اء الوزة وأنَّ  زعيم الوزة العلمية وأنَّ ع لموأنَّ  ،عي املرجعية الكّب والعظم يف تأريخ التشي  ئو اخلالسيِّد 
 باملكائد مشحونٌ  باملطامع مشحونٌ  بالخطاء مشحونٌ  مشحونٌ و ا  جدَّ  عادي   بشري   واقعٌ يعي هو الشِّ 
 ،ينكروّنا مث َّ يصدرون فتاوى و  ،هونبيضاء ويقولون شيئا  وينكر  عليهم ويكذبون كذبة   ب  كذ  واملراجع ي   ،عد  باخل  

حنن  ال ن ريد أن   ،عادي هذا هو جو  بشريٌ  ،و ،و ،و ،ا ِشفاها  روها باخلطِّ ي نكروّنوحني ي طلب  منهم أن  ي نكِ 
مِّل مراجعنا ا أريد أن  أقول ،اخلوئيالسيِّد حاكم أ   أريد أن   الهنا أنا  ،لوايتحمَّ  أكثر ما ميكن أن   حن  يا  :إّنَّ

ولذا  ،أيضا  ئحهم وهلم ماسنهم ابهلم سيئاهتم وهلم ق اؤونخط  ون وبشٌر لماؤنا أناٌس عادي  ع  و مراجعنا جاعة 
 ،أحواهلمهي أقواهلم وهذه هي كتبهم وهذه هي   هذه ،هممت  هم وال ذ  بت  ب  قد وأنا ال س  هم ليس فوق النَّ 

  .اصب  النَّ  كرِ هم يف الفِ لكروعِ  نتقادٌ ه يف براجمي هو اِ ذكرت   الَّذي ل  ك  و  ،عنهم ّب  ت  الَّيت أحواهلم هي و 

 تدل  ل ه !؟ةي  لى ق دستدل عهل  !؟على كمال تدل  هل هذه الحوال  :يا شيعة أنت م أنا أقول لكم
ث لوضاع تتحدَّ او  هذه الحوال ،قولوا لنا ؟كيف تفكرون  ؟أنتم ثوالن أغبياء ؟زماننا على ارتباط خاص بإمامِ 

ن و يكون ملاذا هم ؟قدوق النَّ نتم فهل أ ؟قدهل أنا فوق النَّ  ،هلم ال خصوصية   ،ومثلكم يني مثل عادي  ناسٍ عن أ  
 ، أهل البيتسيئون إىلي ،لبعضايسيئون إىل بعضهم  ،الشِّيعةيسيئون إىل  !؟همت  ما هي خصوصي   ؟قدفوق النَّ 

م مقدِّسون منزَّهون  !؟اٍء هذاي غبأ ! ؟أعوج هذا منطقٍ  أي   ،وتريدون منَّا أن نقول بأّنَّ

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم بعض الفاصل

منة اهلروب من ) وذكرياتهِ  ل جتاربه  حسن الكشمريي وهو يسج  السيِّد ضا  من كتب كتاٌب آخر أي
ففي -سما  من الكالمقِ  ،سما  من الديثأقرأ قِ  (،زوجات شاه إيران)تت عنوان  ،173حة يف صف (،الواقع

-انير زوجة شاه إِ  ،يباث عن فرح دِ وهو يتحدَّ  ،اهيعين اهتز عرش الشَّ -زوجها  عرش  ات اهتزَّ يأواسط الستين
ها قادالَّيت املظاهرات العارمة  هذه-زوجها بسبب المظاهرات العارمة ففي أواسط السِّتينيات اهتز عرش  

ي ذوالَّ  الروتينية ليوم الغدير األغرّ  الزِّيارة حت غطاءتجف األشرف افرت إلى النَّ فسَ -مييناخل  السيِّد 
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طر ه اهتمامًا أكثر من عيد الفِ نعطو وي  الوطني  يون بالعيديه اإليرانسمّ ي   الَّذين مع يوم النوروز امتز 
ضيفًة على كريمِة المرجع -اهيعين فرح ديبا زوجة الشَّ -واستغلَّت المناسبة حيث  نزلت واألضحى والغدير

ها كاظم اليزدي وفي وقتها انتشر بأنَّ السيِّد  إبراهيم حفيد السيِّد الحكيم وهي زوجة السيِّد  الرَّاحل
حيث  جاء بها المرحوم -سيِّد حسن الكشمريياليعين -جف األشرففي النَّ كنت  مااًل وفيرًا و  له  ملت حَ 

 خادم الحرم المخصوص بعائلة الشَّاه ومن حوله حيث  سلَّمت على السيِّد د حسن شمسةمحمّ الشَّيخ 
وكان يرافقها آنذاك  ،هذا اللقاء في اسكات الحركات الداخلية في إيران الحكيم وقد استفادت من
اء وعلماء بطإليراني ببغداد فريدون مشايخي وأحد خفير ااس آرام والسَّ وزير الخارجية اإليراني عبّ 

ة كما سافرت مرَّ  ،التَّابعين للبَلط وهو الشَّيخ عبَّاس مهاجراني-للبالطالتابعون -ابعين للبَلططهران التَّ 
جف األشرف عام إلى النَّ  كما سافرت مرَّة أخرى-الكيمتِلك السَّفرة كانت يف زمان السيِّد -خرىأ  

ست يف بدايات اجلمهورية اإلسالمية انتصرت ثورهتا وتأسَّ  لنَّ  ،ام وجودهم يف إيرانيعين يف آخر أيَّ -1978
عام  جف األشرفة أخرى إلى النَّ كما سافرت مرَّ -1978لغت الذورة يف ّنايات ورة ب  والثَّ  ،1979

يصحبها ولداها ووفٌد من لكن هذه المرَّة كان وروز ناسبة النَّ زيارة الغدير وم  وتزامن فيها أيضًا  ،1978
على  ة ضيفةً ت هذه المرَّ وحلَّ  وهو الشَّيخ محمَّد الغ روي الكمبانيَلط بِ َلط ومعهم أحد علماء الالبِ 

ة اإلمام الخوئي في حًا لخَلفكان مرشَّ   الَّذيالمستنبط و  اهلل ابنة اإلمام الخوئي زوجة المرحوم نصر
 ندة ودفعت بولديهاعصرًا بمنزلِه في الكوفة حي كِ -فرح ديبا-المرجعية وقد التقت اإلمام الخوئي عرش

هذا -"اهلل فوق أيديهم " يد  عليه  خاتم عقيق ثمين مكتوبٌ -اخلوئيالسيِّد -م لها اإلماموقدَّ  لتقبيل يده  
رت الصور في وسائل اإلعَلم اإليرانية المرئية شِ ون   رت معه  وصوَّ -اخلات العقيق كان هدية للشَّاه

يدعو األ مَّة اإليرانية إلى الهدوء وِاحتراز إراقة  كما استطاعت استصدار بيان من اإلمام الخوئي،غيرهاوَ 
موجودة يف كتب تتحدَّث عن تأريخ هي و  ،ال أم رةمزوَّ  هل هي ريال أدهذه املعلومة وأنا رأيت -الدِّماء
م على اإليرانيني مهاجة البنوك والدوائر رِّ اخلوئي أصدر فتاوى ت  السيِّد  اإليرانية باللغة الفارسية من أنَّ الثَّورة 

ة كانت ور والبيانات الصادرة من قيادة الثَّ باعتبار أنَّ السيِّد اخل ميين  ،املؤسَّسات التَّابعة للحكومة مسية وسائرالرَّ 
وهذا الكالم هو نفسه  يشبه الكالم الَّذي صدر  من السيِّد اخلوئي  ،سات الدولةاس بهاجة مؤسَّ طالب النَّ ت  
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يل  ال شأن   ،سيجد نفس هذا الكالم نتفاضة الشعبانيةأوراق االِ  من أراد أن  ي راجع ،يف االنتفاضة الشعبانية
كما استطاعت استصدار بيان من اإلمام الخوئي يدعو األ مَّة  -بذه التَّفاصيل الَّيت تذهب  ميينا  وِِشاال  

وقد و زِّعت ص ور هذا البيان  ،وِاحتراز إراقة الدِّماء-وهي كانت يف حالة من اهليجان-اإليرانية إلى الهدوء
  ،حيث  األمور كانت قد أ فلتتبتر على رؤوس المتظاهرين في طهران ولم تنفع أبدًا و كيلبطائرات اله

بالنِّسبِة للَّذين  كانوا مع السيِّد -ة لمرجعية اإلمام الخوئي رحمه اهللقويَّ  ربةً كما َشكَّل هذا البيان ض
مع اإلمام  يارتين ومعطياتهما وبعد لقاء الملكة فرحاهدًا حاضرًا على هاتين الزِّ شَ  كنت   إنَّني-اخل ميين

حيث كانت لي معه   ،جف األشرفامعة النَّ نتر أمين جكَل  بالسيِّد محمَّد الخوئي بيومين اجتمعت  
 عصيب كهذا ة على اإلمام الخوئي في ظرف  كلل المو صداقة حميمة وجرى الكَلم حول كيفية دخ

ط قبض باهلل المستننصر السيِّد  إنَّ  :كَلنتر قال  وما يرتبط بِه من تداعيات فصرَّح لي السيِّد محمَّد
 ،مهندس املرجعية-والنَّقشواني-دسيِّ صهر الهو  للمرجعية و عد  كان ي    هذا الَّذي-بعة أالف دينارمنها أر 

  بوا لها هذا اللقاءبض منها ثَلثة أالف دينار فرتَّ قَ والنَّقشواني -الرابط ما بني املرجعيات والسَّفارة اإليرانية
 إىل أن  -د هذا المعنىفأيَّ  الشَّيخ محمَّد حسن شمسة وكان يصحبها في حينها عن ذلك كما سألت  

لكن سماحة الَعَلم  أنا لم أكن حاضرًا في إيران آنذاك-د حسن الكشمرييلسيِّ لبالنسبة -طبعاً -قولي
من العلماء املعروفني ومن الشخصيات و واآلن هو موجود يف لندن -السيِّد فاضل الح سيني الميَلني

لحسيني فاضل ا دالسيِّ م لَ لكن سماحة العَ -رزقي   حي  وهو موجود  ،الـم شرفة على مؤسَّسة السيِّد اخلوئي
ذَكَر لنا بعض -فاضل امليالينالسيِّد د حسن الكشمريي متزوج شقيقة سيِّ ال-الميَلني وهو خال أوالدي

ث لمجموعة  من حينما كان يتحدَّ  ،لبيان اإلمام الخوئي رحمه  اهلل-لنَّه  كان يف إيران-التَّداعيات
افات التابعة لسَلح الجّو الشاهنشاهي هذا أْن ألقت الطوّ  بأنَّه  بعد وريين العراقيين في لندنلشباب الثَّ ا

ميدان و  ،أكّب ميادين طهران وهو ميدان الثَّورةهو ميدان آزادي -لإلمام الخوئي في ميدان آزاديالبيان 
اه وهي وراً لزوجة الشَّ ص   ث مَّ َعَكست وسائل اإلعَلم اإليراني ،في ميدان آزادي-زادي يعين ساحة الريةآ

وخرجت  ديد عند اإليرانيينخط الشَّ السَّ  من ت حالةٌ إلى توجيهات اإلمام الخوئي رحمه اهلل عمَّ  تستمع
 ،فرح جون ،فرح جون-؟ماذا ي ردِّدون-دونردِّ جارحة فكانوا ي  ة وهي تهتف بأهازيج مظاهراٌت شبابيّ 
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مضمون  ،يتبفرح يا حبي يتيعين فرح يا عزيز  -ره يگ را مي  و خوئي ت  ر بميرهگشاه ا ،ر فرح جونو غصه نخ
-ال هتتمي ال يصيبك الغم-جون ور فرحغصه نخ ،جون جون فرح فرح-فرح يا عزيزيت ،عار هو هذاالشِّ 
أنا مسعت  ،فال هتتمي وال تغتمي ،اخلوئي سيتزوجك- يرهگمي   را و خوئي ت-اهإذا مات الشَّ -ر بميره گا شاه

أوائل تأسيس اجلمهورية اإلسالمية يف أوائل الثَّمانينات  إيرانل ذهايب إىل ده بعض طلبة الوزة يف أوَّ هذا يردِّ 
يف حرارة أحداث الثورة وأحداث تأسيس اجلمهورية  ،ذهبت إىل اجلمهورية اإلسالمية ،1980بدايات سنة

يهم فت عللبة تعرَّ ة جمموعة من الطَّ جتيَّ ن كانوا يبيتون يف املدرسة ال  لبة ِمَّ  كان بعض الطَّ حّتَّ  ،اإلسالمية
إالَّ أنت س بحانك إينِّ كنت  من  ال إله) الذكر اليونسي   ،ةه اليونسي  كر  فالن ذِ  م يقول يل بأنَّ فكان أحده

 ،ةفالن هذا ذكره  اخلوئي  و  يل قال ،ةيسم ى بالذكر اليونسي أو باليونسي   معروف يف كتب الذكار (الظَّاملني
يقول و  دها دائما  كان يرد    (جون فرح جون فرح)ات مهذه الكلهي فذكر يل  ؟ةفقلت ما معّن ذكره اخلوئي  

ر فرح و غصه خن)جون( عزيزتنا فرح  فرح جون فرح)بة لقضاء الوائج ا جمرَّ ة فإّنَّ ا مئة مرَّ كرهت  ذ  إذا خريةللسَّ 
را و خوئي ت) اه ماتذا الشَّ إ (ر بريهگا شاه)ال يأخذك اهلم ال تغتمي  يا عزيزتنا فرح يا حبيبتنا (جون

ار جَّ جع الكثير من ت  اوكان من آثار هذا أيضًا أن تر -!هنيئا  لفرح جونأقول  ،سيتزوجك اخلوئي (ـريهگميـــ
بيانات استنكار وعتاب شديد من بعض   صدرت مَّ ث   ،عن تقليد اإلمام الخوئي آنذاكفي إيران  البازار

 :ةأرسل برقية شديدة اللهجة وافتتحها بهذه اآلي الَّذيالصدوقي كبار علماء إيران منهم الشَّيخ 

نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعت م ِبَها} عبد اهلل السيِّد المرحوم  كذلك احتجَّ  ،{َأْذَهْبت ْم طَيَِّباِتك ْم ِفي َحَياِتك م  الد 

أمَّا في النَّجف األشرف  ،وهكذا العديد من المراجع والشخصيات الشيرازي من مشهد في إيران
إلمام الخوئي وجهًا لوجه وبلهجة  عبد األعلى السبزواري شفهيًا مع االسّيد   رحومج المحتجا فكان ا

 ،ح جونفر  فرح جون)كثرية وتفاصيل أخرى  -رحمه اهلل كذلك الشَّهيد السيِّد محّمد باقر الصَّدر  ،حاّدة
 .(ـريهگميـــ راو تخوئي  ر بريهگشاه ا ،ر فرح جونو غصه خن

 .إليكم بعد الفاصلنذهب إىل فاصل وأعود 
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جيل سهذا التَّ  ،يلفاصلتَّ  اوأدخل يف ترجم لكم الكالمويت وبعد ذلك أ  سجيل الصَّ نستمع إىل هذا التَّ 
ضائيات ى الف  يان كثرية عليف أح ث  بت  يت الَّ اباتِه و ط  طاب من خِ خِ وهو  ،الل عليه د اخلميين رمحة  ويت للسيِّ الصَّ 

بعد ذلك ِه تمع إىل كالموال  نسأ ،يةارسد اخلميين باللغة الف  ويت للسيِّ لصَّ سجيل استمع إىل التَّ ن   ،اإليرانية
 .نستمع سوية   ،سأذكر لكم املصادر املطبوعة وأترجم لكم الكالم

 (:ره)مقطع صوتي للسيد الخميني  

 يرانيهااد كه ـفته بو گ ،يكـ شخص سرشناس از اين اشخاص ،در آن وقّت كه اول ّنضت بود] 
 يكي از ـىگوانـديعبري با ت .ـي در مقابل ظلم راگوايستاد ،قيام در مقابل مـمد رضا را ،اندديوانه شده 

ـفته بود  گ ،ين رايد ااو شن آن كاسب يا تاجرى كه در منزل او بود و از ،اشخاص سرشناس معرىف كردند
رشناس سآقاى ن آ ،ندواينها بعضيشان هم شهيد شده ا ،كه آقا، بعضى ازاينها مردم كذا وكذا هستند

هان آقاى و ايستد! بسلسل مـفته بود: اين از خريتشان بوده است! آدم كه ّنريود در توى خيابان مقابل گ
شرت ـگانـ ،ده اندشته ميشاّنا كوآن وقّت كه جواّناى ما در خياب ،ـرونده اش از ساواكـ بريون آمدهپسرشناس 

 ز اينها تعبريا عليه م اللكه حضرت امري سال  ،يكـ دسته اين طورند ،براى سالمت ممـد رضا فرستاده بود
 ،ري بشودشان سمثل حيواناتى كه هشان اين است كه شكم ،كه اينها هشان علفشان است  ،ميكند

امى رعى را هم جببادات شوع ،دـرينگّناز هم ميخوانند وروزه هم ميـ ،ـيز مقدم ميدارندچشهواتشان را برهه 
كـ ير معرض د ،طرىدر معرض يكـ خ ،كه انسان نبايد خودش را  ،ن اين طور است وضع تفكرلك ،آورند

 .وده است! [بن آميز ر جنو اين كار يكـ كا ،واين كارى كه اين ملت شريف اسالم كردند ،ـيزى قرار بدهدچ

 ،ابهذا اخلط ،وطن الاجة لضيق الوقتم  ب إىل هذولكن سأ ،هكلِّ ترجم اخلطاب بأ   ي أن  بود  
لنا حصَّ  ،ثنا مل ند الفيديو عّب التليفزيون لكن حني بث  وهو خطاب ب   همحة الل عليد اخلميين ر  طاب للسيِّ خِ 

كنت يف   ،ألقاه الَّذيمن التلفزيون يف الوقت  أنا مسعته   وإالَّ اخلطاب يف أصلهِ  ،فقط على التسجيل الصويت
لكن  عّب القنوات الفضائية اإليرانيةأكثر من مرَّة وأنا يف لندن هنا  ون ومسعته بعد ذلكيز إيران مسعته من التلف

  (نورصحيفه )بني يدي  الَّذياملصادر املطبوعة هذا الكتاب و  ،الصويت مل نعثر على الفيديو فجئنا بالتسجيل
ك مركز مدار  ،اخلميينالسيِّد خطابات وبيانات  عت فيه كل  ج ِ  ،لدكتاب يتألف من أكثر من عشرين جِ 
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وهذا كتاب مرتجم للغة  (نورلد اخلامس عشر من كتاب )صحيفه هذا هو اجل ،ـي انقالب اسالميگفرهنـ
اإلرشاد يف  ارةز ترجته و  ،ت رجم بعنوان صحيفة النور ،العربية لكن هذه النسخة الصلية عندي باللغة الفارسية

 الَّذياملقطع  ،44اخلطاب يبدأ صفحة  ،شرعاخلامس  هذا اجلزء ،غة العربيةرجم باللَّ ت   ،اجلمهورية اإلسالمية
ويوجد كتاب آخر أيضا  وهذا الكتاب  ،يف النصف الثَّاين من الصَّفحة ،45 مسعتموه موجود على صفحة

ابع د الرَّ اجمللَّ  ،ابع عشرهذا هو اجللد الرَّ  (ييناثار إمام مخ جمموعه ،امام صحيفه)نرتنت عنوانه ود على اإلموج
صفحة  موطن الاجة يف ،بايبدأ اخلط ،518يف صفحة  ،ونشر آثار اإلمام اخلميينعشر مؤسسة تنظيم 

هذا  يف ماذا قال السيِّد اخل ميين ،نرتنتموجود على اإل ،ماما ايصحيفة  كتاب  من ،14من جلد  ،520
فيها  نواجهك نَّا   الَّيتام يَّ ليف ا ةهضة أيام الثور ام النَّ يف أيَّ  :الصة وبشكل سريع يقولاخل   ؟خطابهِ  املقطع من

يك  شخص - هذا التعبريّبَّ كان هناك أحد العالم هو ع    ،ب اإليراينعشَّ قـ وَّات الشَّاه وكانت الق وَّات تفتك بال
در -هوصاف  ولكن ذكر أ مسهومل يذكر ا وفنير عأحد العلماء الكبار امل ،العالم يعين أحد ،سرشناس-سرشناس

ورة وحينما احتدم المر كان ت أيام الثَّ قو يف ذلك ال-يك  شخص سرشناس ،آن وقتى كه اول نهضت بود
اه وة الشَّ كيف يقفون أمام ق    ،أحد العلماء الكبار يقول بأنَّ هؤالء اإليرانيني هؤالء جمانني ،هناك أحد العالم
يف  ا  موجودثرياء الجار الت  ! كان أحد ؟كيف يكون ذلك  ؟كاافبالسَّ و يصطدمون باجليش و  ينزلون إىل الشوارع

الَّذين هم يف مواجهة ولكن هؤالء  :فقال له   ،الكبريةهذه الشَّخصية العلمية  ،بيت هذا الع ل م من العالم
هو  ييناخلمالسيِّد  ر أنَّ ااخلميين باعتبالسيِّد هو يشري إىل و  ،ات وناس أهل معرفةفيهم علماء وشخصي  الشَّاه 

 (رونهؤالء مستحم   ،هؤالء محري :لقا) ؟ماذا قال الكبري هذا العامل ،فماذا قال هذا املرجع ،قائد هذه الثَّورة
اين از خريتشان بوده -؟ماذا قال ،اهالشَّ صاص ويف مواجهة اجليش و ا وقفوا يف مواجهة الرَّ م  ل   عقالءلو كانوا 

ة وَّ واجه هذه الق  ارع وي  يف الشَّ  لن يذهبالعاقل اإلنسان  وإالَّ  ،هؤالء محري ،هذا من استحمارهمأي -است!
مَّا يقول بعد الثورة ل   ،نفس الكالمو طاب يف نفس اخلِ  اخلميينالسيِّد ق علِّ ماذا ي   ،فهؤالء محري ،حةاملسلَّ 
هذا  وجدنا يف ملفِّ ومن الدوائر المنية من دائرة املخابرات أي افاك جت الفايالت من دائرة السَّ خرِ است  
وآن وقتى كه -،وراعيف الشَّ  ونلنا ي قت  باب  كان ش    الَّذياه يف الوقت م هدية  للشَّ د قدَّ ق   ه  م الكبري أنَّ ِـ العال

-يف ذلك الوقت الَّذي كان شبابنا ي قتلون يف الشَّوارع-جوانهاى ما در خيابانها كشته ميشده اند
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أرسل خامتا  لسالمة - شتر براى سَلمت محم د رضا فرستاده بودگان -يعين خات ،شرتگانـ- شترگان 
قيقا  امتا  ع  ه أهدى إليها خ  د اخلوئي وأنَّ ة زيارة فرح ديبا للسيِّ صَّ علينا قبل قليل يف قِ  مرَّ  ،اه آنذاكوحفظ الشَّ 

خص الشَّ  قال حني أخرجنا ملف  هذا ،اخلوئيالسيِّد  ِاسم اخلميين ما ذكرالسيِّد  ،اه لفظِه وسالمتهللشَّ 
لفظ وسالمة شاه إيران يف الوقت  أنَّه  قد أرسل هديَّة  عبارة عن خات وجدنا م الكبريل  م الع  ِـ العال (السرشناس)

كه حضرت   ،دسته اين طورند کي)-اخلميين يقولالسيِّد فماذا يعلق  ،وارعيف الشَّ  ونذب  كان شبابنا ي    الَّذي
أقوله فيهم هو ما جاء يف تعبري ل هؤالء أفضل شيء ث  يقول م  -امير سَلم اهلل عليه از اينها تعبير ميكند

مثل حيواناتى كه همشان اين است كه شكمشان سير  ،كه اينها همشان علفشان است-أمري املؤمنني
 كالبهيمةِ ) نفس املضمون املوجود يف كتاب أمري املؤمنني إىل عثمان ابن ح نيفحاهل م هو هؤالء -بشود

ث يف حبيعين ت ،مهاتقم   ،طةغري مربو يعين  ،رسلةم   (،مهاتقم  ها غل  ش   لة  رسَ ها أو الم  ها علف  م  هَ  المربوطةِ 
كه حضرت   ،يك  دسته اين طورند)-ينيمد اخلسيِّ لهكذا يقول ا هو ،كالبهمية املربوطة  ،يف القمامةو  املزابل

مثل حيواناتى كه همشان  ،كه اينها همشان علفشان است  ،امير سَلم اهلل عليه از اينها تعبير ميكند
ملربوطة كما جاء يف ّنج البالغة يف الكتاب املشهور كالبهيمة ا-(اين است كه شكمشان سير بشود

فَ َقد يف نَ ح   يا ابن   د  عَ ب َ مَّا أ-ثمان ابن حنيفإىل واليه على البصرة ع   املعروف الَّذي أرسله  أمري  املؤمنني
يك لَ ل إِ نقَ ت  ان وَ وَ لْ األَ  كَ لَ  اب  طَ تَ سْ ا ت  يهَ لَ إِ  عتَ رَ سْ أَ فَ  ة  بَ د  أْ لى مَ إِ  اكَ عَ دَ ْهِل الَبْصَرة بَ َلَغِني أنَّ رَج ََلً ِمن ِفِتَيِة أَ 

َهم َها َعَلف َها  ةوطَ ب  ر الم ةِ يمَ هِ البَ ات كَ بَ يِّ الطَ  كل  ني أَ لَ شغَ يَ لِ  ت  قْ لِ ا خ  مَ فَ -الوصياء د  إىل أن يقول سيِّ -انفَ الجِ 
إىل -اً ثَ ابِ عَ  لَ مَ هْ دًى أو أ  سَ  كَ ترَ ا أو أ  هَ بِ  ا ي راد  مَّ عَ  وله  تَ ها وَ فِ ََل عْ ن أَ مِ  ش  رِ تَ ا َتكهَ م  م  قَ ت َ  اهَ ل  غ  ش   أو ال م رَسَلةِ 

  .هاف  ل  ها ع  ة املربوطة هَّ يهمكالب  .آخر كالم أمري املؤمنني

ذا يف ملفِّ ه ،ملِ العاذا  ملفِّ هالَّيت و جدت يفو  السيِّدث عنها دَّ تالَّيت  الوثيقةأو  سالةهذه الرِ 
 ،عليكما هنرضها نع ،لكبريايف ملفِّ هذا العل م العامِل أي  (،ناسسرشبأن ه ) عنه عّبَّ  الَّذيالشخص 

 ..ئيوج هها الشَّاه إىل السيِّد اخلو الَّيت ضوا علينا الرسالة الكنرتول فليعر 
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 حينما  سخة يف مكتبيتعندي ن   كانت  هذه الوثيقة أنا ،ميينالَّيت يتحدَّث عنها السيِّد  اخل  هذه الوثيقة 
نية يف يراإللوثائق امركز ا قة منموثَّ و سالة وخمتومة الرِّ  رة بشكل مباشر على نفسِ نسخة مصو   ،كنت  يف إيران

د لسيِّ اث عنه تدَّ  يالَّذ لى اخلاتعاخلوئي يشكره فيها السيِّد هة إىل اه موجَّ رسالة من الشَّ  وهذه هي ،طهران
زب حشناخت  رد) ابمن مصادر الرسالة باللغة الفارسية على سبيل املثال هناك كت ،حسن الكشمريي

 (ين زمانزب قاعدحشناخت در )عرضوا الكتاب ا ،ا الكتابعرضوا لنا هذا ،عماد الدين باقيل (قاعدين زمان
 :ن سخة واضحةوهي هذا كتاب باللغة الفارسية موجودة فيه هذه الرسالة 
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يضا  نفس هذه ألن سخة ا انلعرضوا لعادل رؤوف، ا (عراق بال قيادة)باللغة العربية أيضا  يوجد كتاب 
موجودة يف و  ،578ة حيف صف موجودةالرِّسالة  ،وفعادل رؤ  (عراق بال قيادة)عرضوا لنا الن سخة النسخة، ا

 :مصادر أخرى

 
وحنن ة مطالب موثَّقي هر هنا ذك  ت  طالب الَّيت أنا فقط أوردت  هذا على سبيل املثال كي تعرفوا بأنَّ امل

 .ال نتحدَّث  ج زافا  هكذا

ا مكتوبة خبط   النسخة سالة يف الرِّ  كتوبلنا املعرضوا غري واضح بسبب كثرة التصوير االرسالة ربَّ
 :مطبوعةالـ
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 كما  هذه هي نفس الرِّسالة الَّيت ،هذه الن سخة املطبوعة أمامي ن سخة منها سأقرأ عليكم س طورا  منها

ه فيها على اخلات اخلوئي يشكر  السيِّد هها شاه إيران إىل وج  الَّيت سالة هذه صورة من الرِّ  ،تالحظون هي بيدي
حضرت ايت اهلل العظمى حاج سيد أبو القاسم -؟ماذا جاء مكتوبا  يف هذه الرِّسالة ،ه إليهأرسل   الَّذي

هات توج  ية اخلالق املتعايل وتت ألطاف و مل برعاآ)-م لكم باللغة العربيةأترج-دامت بركاتهالخوئي 
يد ) رآنيةين باآلية الق  زَّ قيق م  نك خات عفقد وصلين مِ  ،ة وعافيةتكون بصح   الم أن  صاحب المر عليه السَّ 

ت كرديم زيار  را (يد اهلل فوق أيديهم)انكشتري عقيق مزين بكَلم مقدس  حلقه يك )-(يديهمالل فوق أ
يعين هديتك هذه يل -(براى ما بود بزرگ آنحضرت بشارتى ه خاصتوجّ  ،وموجب كمال امتنان گرديد

سالة الرِّ  ،سالةإىل آخر الرِّ -(براى ما بود ه خاص آنحضرت بشارتى بزرگتوجّ )-هي بشارة عظيمة وكبرية
هذا التأريخ -(شمسي 1357 ماه هارم ديچ بتاريخ)-امللكي  وهو قصر الشَّاه -(كاخ نياوران)-من صادرة
 ،يوم 22اه من إيران فيما بني تأريخ هذه الرسالة وبني خروج الشَّ ويكون  ،24/12/1978سيكون  طبالضَّب

فس الكالم الَّذي قاله  السيِّد ن ،16/1/1979 يف اه خرجالشَّ و  ،24/12/1978سالة تأرخيها يعين هذه الرِّ 
ة لفظ  هديَّ ات  ل خ  رسِ الكبري ي  ون يف الشَّوارع كان هذا املرجع ي ذب  اخل ميين يف الوقت الَّذي كان شبابنا 
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أنتم ال تعرفون التواريخ اإليرانية سأذكر لكم  ،بالتواريخ اإليرانية رو ا مذكسالة تأرخيهالرِّ  لنَّ  ،اهالمة الشَّ وس  
 السيِّد اخلميينو  ،1/1979/ 16 يف شاه إيران خرج من إيران ،24/12/1978بالضبط  ،التواريخ امليالدية

بني  ا  يوم 38 ،تاريخ الرِّسالة وخروج الشَّاه من إيرانبني  ا  يوم 22 فهناك ،1/2/1979 يف جاء إىل إيران
هل كان السيِّد اخلوئي  ،اخلوئيالسيِّد ة يل بنيَّ  أنا ال شأن  هنا  ،إىل إيران تاريخ الرِّسالة وجميء السيِّد اخلميين

هل كان السيِّد  .؟!.اخلميينالسيِّد اخلوئي وال على السيِّد ال على   أريد أن  أحكمأنا هنا ال ،أم ال م صيبا  
 باطلعلى  مييناخلالسيِّد أم هل كان  !؟أم ال هل كان السيِّد اخلوئي على باطل !؟أم ال اخلميين على حق  

خمصصا  للخوض يف هذه  الّبنامج ليسو  ،يل بكلِّ هذه التَّفاصيل ال شأن   ،وكان السيِّد اخلوئي على حقَّ 
 .القضية

  :هو أنا كَلمي هنا 

خلوئي ايصف السيِّد  خل ميينسيِّد اوال الماريةبيين باالستحمار و اخلمالسيِّد ف صِ اخلوئي ي  السيِّد  أنَّ 
  .؟!.لفهاها ع  مربوطة ه   بأنَّه  بيمة 

، ف  ؟قلت  ذلك الَّذيأنا  بَّ س   لَّذيامن  ،ادرصملاهي هذه و  ،ائقالوثهي هذه و  ،الكتبهي هذه كال 
ون يا ابوكالء كذ  ال هؤالء ؟لوكالءاقون أكاذيب صدِّ ! ملاذا ت  ؟ما  ببت  عالِ س   يمن حديث عٍ طقيف أيِّ مأنا  ؟من

يب اذكون أاذا تصدق  مل ،ونلا تقو وال أعبأ ب ،شيئا   أنا ال أطلب ،أنا ال أريد منكم شيئا   ،بيتأهل ال شيعة  
أنا  ،العلماء ب  يس ون لكم هذايقول ؟مكاذيبهالوكالء اجل هَّال الغبياء ملاذا ت صدِّقون أ ،الهؤالء اجل هَّ  ؟الوكالء

 ،كالموسيأتينا ال م بعضا  بعضه رونكفِّ لماء هم ي  الع   ،ون بعضهم بعضا  العلماء هم يسب   ،العلماء ال أسب  
أيت تغد يوم حلقة  يف ،كثرأث أتدَّ  كان يف بايل أن    ،ج انتهىوقت الّبنام ،الكالم ما انتهى عند هذا الد  

بط ر من  دَّ ت الب  ااملطب   فيف ،اتال زلنا يف املطب   !بقوا الحزمة مشدودة مربوطةأ !وا الحزمةشد  فالبقية 
 .ات القادمة أكثر وأكثراملطب   ،والَّذي سيأيت أكثر وأكثر ،الحزمة

 ..رمَ اية القَ عَ م في رِ ك  ترك  أَ 
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نا وهِ ج  ن و  عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ إ ،يِّيناِشمِ يا َقَمر الهَ  ،ينسَ الح   يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ ح  ال يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  وَ 

 ريد أنْ ن ي  مَ لًة لِ هز ومَ  مسخرةً وَ ضحكًة مَ  كوننَ  جعلنا أنْ رنا في أمورنا وال تَ ة اهلل بصِّ قيَّ دي يا بَ يِّ سَ 
 ..ينح سَ  ين  وآلِ سَ حقِّ ح  ا بِ هقيقتِ ى حَ ق علائِ قَ نا الحَ رِ أَ  مَّ ه  اللَّ  ،رنا بحقائق األموربصِّ  ،ضحك علينايَ 

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعاً 
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