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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   الثَّاِلث زء  الج  

 م17/5/2016األربع ون و  عة  ة  التَّاسِ قَ لَ الحَ 

 4 ج –م َغرِّب ون  الشِّيعة  م شرٌِّق و إمام  زماننا  
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 يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  َد َمنْ َماَذا فَ قَ  ..ِ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 

 

مة  م عنونًة بهِ ت ارَّ مَ الَّذي العنوان  فسِ حتت نَ م تواِصاًل  ال زَال َحديثي يتدافع   إمام ) :حللقات  املتقدِّ
 ،ضيضنانا وقَ بقضِّ .؟! (.بونرِّ غَ ن  م  وحنَ  -الشِّيعة  حنن   -ٌق وحنن  رِّ شَ اهلل عليه م   لوات  ن صَ سَ ة ابن احلَ جَّ زماننا احل  
ينيَّة وأحزابنا وحنن  مؤسَّستنا مبراجعنا و   احلقيقة  هي تلك  !!بونغرِّ م   ن  وحنَ  قٌ شرِّ ماننا م  زَ  إمام   ،عًا أنا وأنتميمج الدِّ

ق ْل ك لٌّ يَ ْعَمل  َعَلى } ، راجٌع إليكمذلك األمر   ،ال تقتنعون ،وننعتقت ،أنتم أحرارو  ،هبا أقتنع  الَّيت 

 يعني يعمل   ،هتِ لَ اكِ ى شَ لَ عَ  ل  مَ عْ ي َ )-عليهم أمجعني وسالمه   اهللِ  صلوات   تييف أحاديث أهل الب ،{َشاِكَلِتهِ 
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ل ه  د أَ لَ خَ وَ -العرتة األطهر كما يقول صادق  -هماتِ يَّ نِ ان بِ نَ ي الجِ ان فِ نَ الجِ  هل  أَ  دَ لَ ما خَ إنَّ وَ ) (،تهعلى نيّ 
وأهل   ،اعةهم البقاء على الطَّ ت  كانت نيَّ لنيا دوا يف الد  لِّ لو خ   اعةِ الطَّ  فأهل   ،(مهِ اتِ يَّ ن َ بِ  انِ يرَ ي النِّ يران فِ النِّ 

يف هذه  عليٍّ  الءِ وِ  فمن كان على ،داء  لعليٍّ الء  لعليٍّ والعِ وما املراد  من الطَّاعِة واملعصية إالَّ الوِ  ،املعصيِة كذلك
ومن كان عدواً لعليٍّ  فارقه،ي   أن   طيع  ال يست ه  ألنّ لعلّي َّ  مع والئهِ  د  يخل  سَ فإنّه ٌد فيها لَّ ك م  إنَّ  يل له  و قِ ل نياالد  
كلمات األمري و  ،ي على صفحِة الوجودقِ ًا ما بَ ليَّ عادي عَ يبقى ي  سَ فإنّه نيا الد   د يف هذهِ بأنَّك ستخل   َل له  وقي
ا ي مَ نِ ضَ غِ بْ ي    ى أنْ لَ يف عَ السَّ ه بِ ومِ يش  ى خَ لَ عَ  نَ مِ ؤْ م  الْ  ت  بْ رَ و ضَ لَ )-اً دَّ جِ  عليه واضحةٌ  ه   وسالماهللِ  لوات  صَ 
 -ينِ ضَ غَ ب ْ أَ 

 بترِ نَّه         ا َش         ي إِ مِّ         أ   ب اهلل  ذَّ ال َع        
 

 نِ بَ لَّ      ال يِف       ي      هِ نِ تْ ذَّ غَ  ف َ يِّ ِص      بَّ الوَ ح        
 ن  َس     ا حَ ى أبَ     وَ ْه     ٌد ي َ الِ     ي وَ لِ      انَ َك     وَ  

 
 نِ َس  حَ ا بَ  ى أَ وَ ْه  ا أَ ذَ ي وَ ن ذِ ِم   ت  رْ ِص  فَ  

 يت  طَ عْ ني أَ نِّ و أَ لَ وَ  بْ َغَضِنيَضِني َما أَ ي  ْبغِ  َلى أنْ بِالسَّيف عَ  َضَرْبت  اْلم ْؤِمَن َعَلى َخيش وِمهِ أنَّني َلو - 
تلك هي  ،(ينِ بَّ حَ ا أَ ي مَ نِ بَّ حِ ي   ى أنْ لَ اء عَ رَ مْ حَ  ة  بَ هْ ا ذَ يَ ن ْ ه الد  يت  طَ عْ أَ  (اً يَّ لِ عَ  ض  بغِ ي  الَّذي ) قافِ نَ م  و الْ ر أافِ الكَ 

 .ليهع مه  وسال اهللِ  بعليٍّ صلوات  عليٍّ وَ   مع عليٍّ وإىلن  وحنَ  ،الواضحة احلقيقة  

 ه  موسال اهللِ  لوات  صآِِلا و مة اطِ فَ بذكر  تعبق   ةٌ يَّ و مهد ةٌ أجواؤنا علويَّ  ،األجواء يف هذهِ هو  واحلديث  
 ،بونغرِّ ن م  حنَ وَ  -نا معهقنا شرَّ ليت ايو  -قٌ شرِّ إمام زماننا م  ) :حتت هذا العنوان ال زال احلديث   ،عليهم أمجعني

طها من قِ صوٍر ألتَ  ندال كالمي عِ ز ال و  ،ةينيَّ الدِّ  ةِ ؤسَّسامل يف أجواءِ  ال زال احلديث   (،بنيغرِّ ن م  ك  نَ  ليتنا مليا وَ 
فٍق ويف أ   ،ةؤسَّسامل هِ هذ ليسِ  كواقرييب ماذا جيري يفس  لنا بنحٍو تَ عكِ وعند حقائق ووثائق تَ  ،نا ومن هناكه  

كثريًا يف   قغرِ ي   ِه أن  تاختصاصاليس من  الربنامج ألنَّ ذلك ريد ًا وال أ  دَّ بعيدًا ج هبت  ين ما ذَ إنَّ و  ،من آفاقها
ياماتنا زع ساطِ يف أو و نا ري فيما بني مراجعنا وعلمائِ جيلنا ما   تعكس  ورٌ ا هي ص  إّنَّ  ،صيلالتفا  .نيَّةالدِّ

ل اس اخلوئي نَ د عبَّ اشة مقاطع فيديو للسيِّ ض  على الشَّ عرِ اجلهة سوف أَ  احلديث من هذهِ  أبتدئ  
تسجيالت  احلياة وله   على قيدِ  اس اخلوئي ال زالَ د عبَّ سيِّ ال ،رزقي   وهو حي   ،عليه اهللِ  اخلوئي رمحة  السيِّد 

ببعيدة ام ليست وقبل أيَّ  ،ةنوات الفضائيَّ ديد من القَ العَ  ا استضافته  نرتنت ورمبَّ وفيديوات كثرية موجودة على اإل
اً بعيٍد جدَّ  وقتٍ  بقة ولكن ليسَ ر بالدِّ هر أو أكثر من ذلك ال أتذكَّ ا يف حدود الشَّ صال رمبَّ كان يل ات  حقيقةً 
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ه قد رأى ربين بأنَّ تليفونيًا وكان ي   جف أحادثه  ضالء النَّ ن ف  ضالِء مِ أحادث  أحد الف   قبل فرتة قصرية كنت  
قبل فرتٍة جف وجودًا يف النَّ اخلوئي كان مَ  اسعبَّ السيِّد  فيبدو أنَّ  ،جفيف النَّ  ل  اس اخلوئي يتجوَّ عبَّ السيِّد 

ل  من اضِ ما نقله يل هذا الفَ  حبسبِ هذا هو لكن  ،اآلن هناك أو ال هل هو موجودٌ  ريدليست ببعيدة وال أ
 .جف األشرفالنَّ 

 ملرجعي عن والدِه اس اخلوئابَّ ع دث السيِّ ل حيث يتحدَّ أو إىل الفيديو األوَّ  لنذهب إىل املقطع األوَّ  
 :احللرَّ ا

ة اسقت لدر اقة أي و طأي رف والدي ما ص ه خايف على الرأي العام أنَّ نَّ قال ألت   أن  احلقيقة جيب ] 
وق عفري وبس تفلفقه اجلاصول أ ،بس أصول ،ماذا ،ة كاحملاسبة كاالقتصادار ياسة كاإلدسِّ الالعلوم األخرى ك

 .[يضاً أ هلو مثمكان مثله أو الطوسي  الشَّيخ  ،ألف سنة ما اجا مثله لفرتة يگولونبيها حبيث 

 :دهِ وال يةِ عباس اخلوئي عن مرجعالسيِّد فيه  ث  قطٍع آخر يتحدَّ ن إىل مَ ونذهب اآل 

 ن  أيم د إبراهحممّ و  د عليّ يه حممّ ريازي واضطرار ولدالشِّ  وفاة مريزا عبد اِلادي هو :لبب األوَّ السَّ ] 
من  ،مبوه هم وغريهوا حيار للي كانالزم تصري مرجع وقت ا ولوا له تعال أنتاويگ وهويغش  السيِّد لتجئون إىل ي

مريزا  ،ناخلوئي بلند ةمؤسَّس يفاعة البوجنردي وبعدين ابنه صار إمام مجام تلك األيَّ  ة اللي كانوا حياربوهلمج
انوا چ ،اخلوئيسيِّد الكالء ابنه و هسه نسيبه و  ،يلعلي اخللخاالسيِّد التربيزي و  عليّ السيِّد و  حسن البوجنردي

ال ية من حيث املرجع ت عليهضفاخلالصة والدي ف رِ  ،كذاو وكذا  وإىل آخرهِ  دسيِّ  ويقولون عنه مو هحياربو 
 .[دين وا وفاسا فسدعتنقسم من مجا ه  ستغالل حبيث أنَّ ت مرجعيته أبشع اغلّ شغلته واست   يدري ومو

خلوئي خبصوِص السيِّد اتلفون مع يَ الَّذين شيعه  ما ي  وهي عباس اخلوئي السيِّد هناك قضية أشار إليها 
  .ةلقضيَّ ا ذهِ هوسأقف عند  ،ليس هبامشي ه  يب وأنَّ يب وآل النَّ نتسابه احلقيقي للنَّ عدم اِ 

 .مع ونشاهد معاً نست ،الثاملقطع الثَّ إىل  ،الثونذهب إىل الفيديو الثَّ  
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دون ذكر ب ،م شيبيه أو يصري مإذا أمهل أوالده ي الط هب  مو بعيدة واحدمثالً  هو واحد ] إذا
ر أحكام دِّ صي   ،لةرسا رصدّ ؟ يمفهَ تِ  ،مرجع أو متمرجع هذا اللي ي الط بِه وبعدين يصري يل ،األسباب

  .[ !!يشتغل مع اإلنليز وى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاهوفتا

ينيَّة ة ؤسَّسب إىل املنسِ ب ما يَ نسِ يَ الَّذي أنا أقول من  ينيَّة  ة  سؤسَّ لو املتَ  فعالً الو اسد فَ من املالدِّ من الدِّ
الَّذي ا فهل أن ،خلوئيالسيِّد او ابن لكن أنتم تالحظون هذا ه ،أفتح هذا امللفّ  ريد أن  وأنا هنا ال أ   ،املفاسد

جيالت ومتام ام التسكم متلأعرض  ثلة وّناذج أنا بإمكاين أن  هذه أم ،هذه أمثلة ؟هبذا احلديث ثت  حتدَّ 
  .لكن هذه ّناذج ،اس اخلوئيعبَّ السيِّد ث هبا حتدَّ يت الَّ األحاديث 

 .عباس اخلوئيالسيِّد شاهد نذهب إىل أّنوذج آخر إىل مقطع آخر نستمع ون   

 ن بأفكارهميلعبو و  ونريَّ سهم م   ،ين يدري أو ما يدريا السيستنَّ ما يدرون أدون اليوم فاملقلِّ ] 
ما  اليوم يرأسها احدني و ن مخسمصابة تتكون ون األموال عِ بهين ،ما أنزل اهلل هبا من سلطان ون فتاوير ي صدِّ 

يا أخي  ،ينلشهرستاواد اج أم السيِّد د رضا السيستايند حممّ سيِّ الأدري يا هو الرئيس األكرب هل هو 
وابن  ،ينار نصراصراح  شياملرع جعفرالسيِّد وأخو ي راح صار نصراين ه ما لنا شغل عمّ هسّ  ،يإ ،عصابات

على  يتحچما  بخو  ا،لنا شغل بيههاي ما  ؟تفِ رَ ع   ،ويسكيغل بامللهى وبنت عمي تشرب ي يشتعم
 .[ !!زوجةتزوج وحدة متخ موعمي الال ،على قراييب حچيت ،اخرين

وين دلّ  ،يثه  أحادِ  وهذهِ  ،اخلوئيالسيِّد  هذا هو ابن   ؟من بينهمواحد أليس  ؟ث عنهمحتدَّ الَّذي من 
يف أيِّ  ،ثِل هذه املضامنيبشيٍء بعيٍد من مِ  ،ريبٍ ال أقول قَ  ،فيه بشيءٍ  ثت  ي حتدَّ اجمٍج واحد من بر ماعلى برن

هناك املئات  ،اسنتشرة بني أيدي النَّ نني وهي م  أنا عندي أالف من احملاضرات واجملالس يف سابق السِّ  ،مكان
بشكل أوديو  جودةمئات من احملاضرات واجملالس والدروس مو  ،وقع زهرائيونممنها موجودة اآلن على 

ماً فيها عالِ  ت  بَ هل هناك من عبارٍة أو من كلمٍة سبَ  ،تبحثوا فيها وأن   اراجعوهت   م أن  تسجيالت صوتية ميكنك
 يقال هذا ًا أن  مهتمَّ  خائفًا أو لست   حزينًا أو لست   ا لست  نلماء وأالع   ين أسب  قال بأنَّ ي  حَّتَّ  ،من العلماء

  حاجزاً فيما بيين وبينكميكون  فإنّه  عينِّ  أنَّه  حينما ي شاع هذا األمر علمين ألكنَّ  ،اً مهتمَّ  لست  أبداً واهلل  ،ينِّ ع
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مانينات لقيها يف الثَّ أ   نت  ك  الَّيت  فهناك املئات من جمالسي ودروسي  ،إليكم هذه احلقائقَ  لَ وصِ أ   ريد أن  وأنا أ  
 ،هران أو يف أصفهانم أو يف طِ خرى يف ق  أماكن أ  مر بين هاشم أو يف يف التسعينات يف إيران يف هيئة قَ و 

عوا ابِ تَ  وت   نيتدخلوا إذا كنتم مهتمِّ  كنكم أن  مي   ،قع أخرى عديدةون وعلى موارائيّ هع ز وهذه موجودة على موق
يث دوات واألحادجمموعة من النَّ أيضاً هناك و  ،فلن  ََتدوا كلمًة واحدًة أ سيء  فيها إىل عالِ ٍم من علماء الشِّيعة

وهي  ،نرتنتوقع واحسيناه يف بداية انتشار اإلوديو ن شرت يف حينها على ملة بطريقة االسجَّ اضرات م  واحمل
 الفضائية ةِ ت على قناة املودَّ ثَّ ب   الَّيت لة من براجمي فصَّ هناك جمموعة م   ،ونزهرائيّ  موقعأيضًا موجودة على 

قوله  ير أن  فيقول شيئًا مل يكن قد قرَّ  سانه  لِ  سبقَ يَ  يف البث املباشر ميكن لإلنسان أن   وعادةً  ،املباشر بالبثّ و 
اً دَّ وهي برامج كثرية جِ  ،بع ساعاتبعض احللقات تتجاوز السَّ و  ،سنتني لومع ذلك براجمي موجودة  على طو 

 وناالوديو على موقع زهرائيّ  موجودة بكاملها بصورة الفيديو وبصورة ،سنتنيطول يوميًا تقريبًا على ت  َبّث 
أو  مٍ  ِ فيها إىل عال أسأت   ففتشوا عن كلمةٍ  ،موجودو  والعديد منها أيضًا مطبوع طباعةً  ،عوهااجتر  ميكنكم أن  

الفضائية من براجمي الَّيت قدَّمت ها على قناة األنوار هناك جمموعة كبرية أيضاً و  .الشِّيعةإىل مرجٍع من مراجع من 
وهي  ،املباشر والبعض منها تسجيل على قناة األنوارم برامج أيضًا بطريقة البث قدِّ وأنا أ   ملدة ثالث سنوات

 فيها إىل أحدٍ  ت  أسأ أو كلمةِ  هل هناك من عبارةِ  ،ظر فيهاالنَّ ودقِّقوا  راجعوها ،وكثريةومتنوعة  برامج متلفة
ة ثالث سنوات على موقع  ها ملدَّ ت  ملة وواسعة من امللفات والربامج قدَّ فصَّ هناك جمموعة م   ،من العلماء

 لفهراجعوها واحبثوا  ،وديو والفيديوموجودة بطريقة اال ،ة موجودة أيضاً يتبو كبكة العنون على الشَّ زهرائيّ 
اعات ما بني جمالس وحماضرات وندوات من السَّ  والعشرات هناك العشرات والعشراتو  شيئاً من ذلك؟ َتدون

 ،ديمنها ما هو يف السو و  ،يف بلجيكا ما هو منهاو  ،يانمنها ما هو يف أملاو  ،ا ما هو يف لندنمفتوحة منه
 راجعوها أيضًا هل َتدون ،يف مناطق أخرىمنها ماهو و  ،يف الكويت ما هو منهاو  ،يف العراقما هو منها و 

من براجمي على  اً ساعات طويلة جدَّ و  لةهناك جمموعة أيضًا مفصَّ و  ،ٍم من العلماء ِ بابًا أو شتيمًة لعالفيها س  
 الربامج الكثرية وبطريقة البثِّ  ة وأنا أضخ  رها أكثر من سنة وطيلة هذه الفرت ممر صار ع  ناة القَ وقَ  ،رمَ قناة القَ 

 حلقاته   ،بعنيالتاسعة واألر  ةوم وصلنا إىل احللقالي ،ي نفسههذا برناجمو  ،راجعوا هذه الربامج ،املباشر أيضاً 
واهر الظَّ  أنتقد   ينإنَّ  ،أحداً  بت  بَ هل سَ والحظوا راجعوا هذا الربنامج  ،ساعة ئةزت املاو ساعاته َتَ و ًا دَّ طويلة جِ 

ها على طلق  ين ال أ  أو أمثال ذلك فإنَّ  (أمحق أو غيب)ة ر بعض العبارات القاسية كعبا أستعمل  وحينما  ،ةالعامَّ 



 

 4شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 94طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   - 6 - 
 

حني أذكر العلماء أذكرهم بألقاهبم  ،طلق هذه األلفاظ على أشخاصال أ   ،واهرأطلقها على ظبل شخص 
هناك دروس وأحباث  ،تبهناك ك   ،هناك املطبوعاتو  ،أدعوا ِلم ،م عليهمأترحّ  ،روا هباذكَ ي   ون أن  بّ حي  الَّيت 

هل َتدون  ،ثوا فيهاحباذهبوا و ا ،ونرائيّ هأالف الصفحات موجودة على موقع ز  ،هناك برامج مطبوعة ،رةقرَّ م  
ون زهرائيّ هذا هو املوقع الرِّمسي  !واهلل ما فعلت  ذلك ؟الشِّيعةمن مراجع  فيها إىل مرجعٍ  واحدة أسأت   عبارةً 

 ،منتقدت  أنا انعم  ،ٍم وال إىل خطيٍب وال إىل مرجعٍ  ِ إىل عال طبوعايت ال أسأت  أحاديثي وبراجمي ومَ  فيهِ الَّذي 
م دهبَِ انتقدت  سوء أَ  ،م ألهل البيته  نتقاصَ نتقدت  اِ ا ؟فيهم انتقدته    شيءٍ ي  م وأانتقدت   ،قدهم ليسوا فوق النَّ ف

الذي م يف حديث أهل البيت ه  انتقدت  تشكيكَ  ،اصيبكر النَّ هم يف الفِ انتقدت  كروعَ  ،دمَّ حم َ  ٍد وآلِ مَّ مع حم َ 
 مل أحتامل شخصيا   ،هانتقدت  الَّذي هذا هو  ،أهل البيت لتعاليمِ  الفَ خامل كَ انتقدت  السلو  ،ابتالثَّ هو القول 
لوا ومثَّ  ،كبار املراجع  !تل بعضهم بعضاً قَ املراجع لماء الع   الربنامج أنَّ  وأنتم الحظتم من خاللِ  ،على أحد

 !ق بعضهم بعضاً سَّ وفَ  !بعضهم بعضاً  رفَّ وكَ  !بوا بعضهم على البعض اآلخروكذَّ  !م البعضهِ بعض بأجساد
وأنا هنا ال  ،اخلوئيالسيِّد  وهذا مثاٌل واضح هذا هو نل   ،م يرجيف داخل بيوتم ومن بيوت يدور   ديث  واحل

 أساساً ال شأنَ و  ،يل بكم ال شأنَ  ،بوهكذِّ ت   ن  ريدكم أعباس اخلوئي وال أ  السيِّد  ما قاله   لَّ قوا ك  صدِّ ت   أن   ك مريد أ  
ال و  ويّ وال دني ال ديينّ  ليس يل من ارتباط بهِ  ،يل به نَ ال شأ ،عليه اهللِ  املرجع الكبري رمحة  يل بالسيِّد اخلوئي 

بالسيِّد وال شأن يل  ،مشكلة شخصية ه  ا عندي معوم ،نيا وال يف اآلخرةال يف الد   ه  جالن أحت ،يل بهِ  عالقةَ 
اس د عبَّ سيِّ الكذيب ال أدعوكم إىل تَ  ،احلقائق نا يف مقام بيانِ أنا ه   ،أيضاً وال شأن يل ِبك م  ،عبَّاس اخلوئي

  ل  ال يوجد أحد ك   ،ليس صحيحاً  كالمهِ   لَّ ك    ل بأنَّ حيح وال أقو صَ  كالمهِ   لَّ ك    أنَّ بال أقول  ،وال إىل تصديقهِ 
 ،هو هذا فقط ،ة ابن احلسن العسكريجَّ احل   صحيح امسه   كالمهِ   ل  ك  الَّذي  الوحيد  خص  الشَّ  ،حيحصَ  كالمهِ 

 نكون يف وضعٍ  حنن حناول أن   !؟ه صحيحل  مه ك  كالالَّذي  من هو هذا  ،ه صحيحل  ك    ال يوجد أحد كالمه  
هناك و  ،بركَّ م   نا حمفوف باجلهل الكالم  ف ،احملاولة نجح يف هذهِ نَ  نا لن  قينًا إنَّ صحيحًا ولكن يَ  نايكون كالم  

 ،سيانبالنِّ  ،يطباجلهل البسو  ،بركَّ م   كالمنا حمفوف باجلهل ال  ،هاهل  نا نها ونهل بأنَّ هل  الكثري من األشياء نَ 
رج على يح ولكن تَ حص ها بشكلٍ ف  ر يت أقول هذه اجلملة وأعيَّ يف بعض األحيان أنا يف نِ  ،هوبالسَّ  ،بالغفلة

نسى ومهما حاول الغفلة وي صيبه  البشر يطئ ويشتبه وت   ،هو هكذا البشرو ن بشر حنَ  ،اطئخَ  لساين بشكلٍ 
من و  ،كاملني  لن  َنستطيع أن  نكونو الَكَمال الوصول إىل حنن  نفشل  يف  ،يفشل فإنّهنضبطاً وم رتَّباً يكون م   أن  
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بهة وقع يف ش  قد أو  ،ا جمنون أو مريضه سيكون كاماًل يف يوم من األيام هذا واحد من اثنني إمَّ أنَّ بر يتصوَّ 
 به،مي ال تقبلوا راراً أقول لكم إذا مسعتم كالراراً وكِ ومِ  ،صحيح لذلك ال يوجد أحد كالمه   ،يف خلٍل فكريو 
إنَّين لن  فد االشتباه واخلطأ بعِ  أ  أن   لو حاولت  حَّتَّ و  ،كالمي فيه اشتباه وفيه خطأبأّن  أنا أقول لكم  ،قوا فيهقِّ دَ 

ولو افرتضت  ،البشرية وتلك هي الطبيعة   خارٌج عن استطاعيت هذا ،هذا أمٌر خارج عن قدريتألّن  أستطيع
حة يف  تضبط الصّ الَّيت ين أمتلك الوسائل أنَّ  لو افرتضت ،حيحهم الصَّ أضمن الفَ كيف فعلى ذلك  قادرٌ  ينأنَّ ب

لفهم اهذا  هم كيف أضمن بأنَّ ة الفَ حَّ صِ  ين أضمن  لو أفرتض أنَّ حَّتَّ وَ ! ؟همة الفَ حَّ كيف أضمن صِ   ،كالمي
من  ،حيحاً لو كان صَ حَّتَّ  يتطوَّر اإلنسان وفهم   ،الفهم على طبقات وعلى درجات ألنَّ  !؟هو األفق األخري

 ألنَّ  !؟مانيت هبذا الضَّ آ أين من ،تغريَّ ي سوف لنو هذا الفهم هو يف األفق األعلى  أنَّ مان بأين آيت بالضَّ 
ما وصل إليه  قول بأنَّ  يال يستطيع أن  فهو اإلنسان ليس كاماًل  باطنإذا كان و  ،اإلنسان ليس كامالً  باطن

كن  ذلك ،الَّذي ليس بعده  من أ فق لىاألفق األعهذا حيح هو من الفهم الصَّ  هي  هذه املواصفاتف ،ال مي 
  لَّ ك    قول بأنَّ لذلك أنا ال أ ،هذاة هو جَّ حتياجنا للح  اِ  سر   ،ليهإ انحتياجِ  اِ ر  سِ  ة باإلمام احل جَّة وهذا هوخاصَّ 

 صحيحٌ  ،قائقمن احل يف كالمهِ  هناك لكن ،أبداً  ،حيحصَ  كالمهِ   لَّ ك  أّن   اخلوئي خاطئ أو عباس السيِّدكالم 
 ؟وملاذا ي قال عن السيِّد عبَّاس بأنَّه  جمنون ،حنن نعرف مصدر هذا الكالمو  ،كالم  هذا ،جمنون ه  بأنَّ عنه  ن و قولي

 من حال صوصياته فهو حاله  ث عن خ  تتحدَّ  ا تريد أن  مبَّ ر   ،زنتَّ رجل عاقل وم  هو  ،هم حيزنونال جمنون وال 
أنتم أّنكم كما   ،ييعين جزء من هذا الواقع الشِّ كما أنَّ   ،يعيالشِّ  اقعبالنتيجة هو جزء من هذا الو  ينيع ،القوم

 هذه اجللود ،ودنال  من ج   جر نَ  أن  ال نستطيع ولكن  فنحن  حَّتَّ لو انتقدنا هذا الواقع  ،يعيجزء من الواقع الشِّ 
ات جل وخصوصيّ وما  شأننا بالرَّ  ،حالٍ  على أيِّ  ،ت من هذا الواقعجسِ ن  و  ععلينا هي من هذا الواقالَّيت 

ومع ذلك أنا  ،نتجاهلها كن أن  كن هناك يف كالمه حقائق ال مي  لو كان جمنونًا كما يقولون لحَّتَّ  ،جلالرَّ 
مثااًل على  وردته  أنا أَ  ،أبداً  ،ث عنهاحتدَّ الَّيت االستدالل باملضامني  بصددِ  ولست   ،حتليل كالمهِ  بصددِ  لست  

هو من  ،هو من داخل بيوتملماء وإىل املراجع وإىل عوائلهم وإىل بيوتم إىل الع   ب  سِ نيَ ما  نسب  يَ الَّذي أنَّ 
عباس اخلوئي وهناك السيِّد ذكرها الَّيت املقاطع  هذه من خاللِ  بهِ  تدلَّ سا أن   أردت  الَّذي هذا هو  ،أوالدهم

ملثال من كالمِه ا للنستمع إىل هذا املقطع على سبي ،كالمهِ   ريد أن آيت بكلِّ ال أ   وأنا ،ما هو األسوأ يف كالمهِ 
 .أو األس
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 :للسيِّد عباس الخوئيفيديو مرئي  

 ءعمال ي يكونوند أو تق جميقّ احل مِل نو ورمبا يك ،على أنَّه ذوال ع مالء ] يعين هذا الكتاب هو يدلّ 
يعين  يو وبني عمر أب مر أمهم ع  فرق شاسع بني ،يًا حمرومنيمادّ  ،اً زوجة سرّ تم ألهنم حمرومني أمهم ،وأمثاِلم

 وز ال مسح اهللجي ،يهايصري بت ما منتبه شكِر إذا ت   هاي املرأة فقه وأصول، ما يدري أنّهأبوي بس  قلت لك
 ،1963من  يبأ رهاسفّ و ت فشِ ك  الَّيت  صدر منها بعض القضايا  بس أقول أنه   ،عليها شي أحچیوانا ما 

صار كل شي و عوا جر و روف ظدوا واجت رِ ب إذا ذوال ط  طيّ  ،طردها إىل األبد هي وأوالدها ،إيران إىل ،64
 .[ االمريكان مع ،يتعاملون مع االنليزيتعاملون مع صدام  ،يدهمبإ

ينسب ما  د أن  ريي   ه  كأنَّ اس اخلوئي و د عبَّ أحاديث أخرى للسيِّ  ،هناك مقاطع أخرىو يف هذا املقطع 
يقوله  ن  يريد أالَّذي ا هذهو  ،أخوتهما هم ب أبيه وأنَّ السيِّد تقي اخلوئي والسيِّد عبد اجمليدينسب إىل زوجة 

ريد أ   أنا ال ،لكالماهذا  ض   أرفيل بالنسبةِ  م حقيقةً أنا أرفض هذا الكالو  ،ه يف مواطن أخرىم قال  وهذا الكال
 لو فعلت   ،ه  عيبَ أَ  ن  أ ريد  ين أ  أنَّ  درَّ ء جملاألجال لمائنامن ع   مٍ  ِ عال إىل أيِّ  ي أوئو اخلالسيِّد أن  أنسب شيئًا إىل 
د عبَّاس قاله  السيِّ  الَّذي لكالمهذا ا ،على وساديتغمض عيين أ   ما استطعت  أن   إىل بييت ذلك واهلل لو ذهبت  

 أترك ين لن  كنَّ باس اخلوئي لعلسيِّد االم د كريد أن  أطيل كثرياً الوقوف عنال أ   ،وال أقتنع به ال أقبله اخلوئي أنا
 ..اإلجابة عليه

ه واضح بَ الشَّ  ،بد اجمليدعلسيِّد اقي و تالسيِّد وصوراً لولديه  د اخلوئي يف أيام شبابهِ صوراً للسيِّ  تأنا مجع
اً ه واضح بور الشَّ ًا سأعرض لكم الص  دَّ ًا واضح جِ دَّ جِ  اس يشبه د عبَّ يِّ سالكما أنَّ   ،قيقةً ح هم أوالده   ،جدَّ

ر ثأكومها خلوئي السيِّد ايد أوالد عبد اجملالسيِّد تقي و السيِّد  ن يف الصور ستالحظون أنَّ لكي ئو اخلالسيِّد 
د اخلوئي صور السيِّ  ،ورنا الص  عرضوا لاالكنرتول رجاًء  ،ن الحظ الصور ،اس اخلوئيعبَّ السيِّد من  ابهاً بأبيهمشَ 

 :عبد اجمليدالسيِّد ي و تقالسيِّد  هِ يدأيَّام شبابِه وصور ول
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 ،م شبابهِ ا أيَّ ور يفأنا قصدت الص   ،همِّ وعَ  مع أبيهِ هذه ص ورة للسيِّد اخلوئي مع عائلتِه 

 
ية من جهة اليمني من انورة الثَّ  الص  يعين ،وئياخلد السيِّ م صورة عمَّ م   غري الورة الولد الصَّ ننظر بعد ص   ورة مثال  إذا أردنا أن  هذه الص  

 .م شبابهِ شة يف أيااني الشَّ من جهة اليمني من مي هي الثانية يئو اخلالسيِّد صورة  ،يئو اخلالسيِّد جهة ميني الشاشة صورة 
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 :بعدهاالَّيت ور ننتقل إىل الص  

 
 .الصورةوسط اخلوئي هو اجلالس يف السيِّد 

 :بعدهاالَّيت الصورة 

 
اً يف دَّ به واضح جِ اشيد اخلوئي فالتَّ جمَ السيِّد قي اخلوئي وَ تَ السيِّد ورة وصور الص   ما قارنتم بني هذهِ  اً إذاورة واضحة جدَّ هذه الص  

 . اِليئةاجلبني ويف العيون ويف



 

 4شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 94طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   - 11 - 
 

 :بعدهاالَّيت نذهب إىل الصورة 

 
  .وهذه واضحة أكثر

 :بعدهاالَّيت الصورة 

 
 :بعدهاالَّيت الصورة 
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به شَّ فال ور أوالدهِ صورة بصذه الها إذا ما قارنَّ  ،دنا اخلوئي رمحة اهلل عليهالصور لسيِّ هذه جمموعة من 

 :وجليجدَّاً واضح 

 
ورة بني ص جداً  اضحه و بَ الشَّ  عبد اجمليد اخلوئي وأعتقد أنَّ  سيِّد تقي والسيِّدالهذه صورة َتمع بني 

 .بابهِ ام شَ دين مع والدمها أيَّ هذين السيِّ 



 

 4شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 94طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   - 13 - 
 

رة مع ذه الصو هارنتم إذا ق اً صجدًا واضحة هذه الصورة خصو هي  و د تقي لوحدهِ لسيِّ لهناك صورة 
 :املنتشرة يف الكثري من الوسط الشِّيعي د اخلوئيالصورة املشهورة للسيِّ 

 
 :بعدهاالَّيت الصورة 

 
 يَّام شبابِه.أ السيِّد وص وريد يِّد عبد اجملسالفيما بني صورة اً دَّ به واضح جِ د اخلوئي والشَّ يلسيِّد عبد اجمللصورة 
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جة لنتيبا ،تهِ بصحَّ   أعتقد  عليه وال عباس اخلوئي أنا شخصيًا أرفضه وأرد  السيِّد  قاله  الَّذي لذا الكالم 
ة القضيَّ  لكن هذهو  ،كلا شون أسرار ويف البيوت ملالبيوت كما يقو  ويف ،هذه خالفات تكون داخل البيوت

 قاله  الَّذي  لّ وكذلك ليس ك ،كالٍم صحيحهو   سيِّد عبَّاساللذا أقول ما كلَّ الَّذي يقوله  ،ليست صحيحة
 م  عَ  ه  ل ،نصراين م  عَ  عم له  ن ،ينار صالنَّ  هِ مِّ ث مثاًل عن عَ دَّ ث عنها حني حتَ هناك حقائق حتدَّ  ،يحصحليس ب

 ،معروفة ِه راقصةمّ عَ  ابنة أنَّ  سيحيامل لبناينيف الوسط ال فمنتشره مِّ ث عن ابنة عَ وحني حتدَّ  ،ينيس نصراسِّ قِ 
 ،يالوسط املسيح يف روفةة معها راقصلكنَّ  ،مة ليست دقيقة عن االسماملعلو   ِامسها هايدي وهذهومسعت أنَّ 

السيِّد  قله  نلَّذي االم مثل هذا الك ،وهناك تفاصيل أخرى نعم وعائلتهم مرتبطة حبزب الكتائب املسيحي
 .ئلتهنقلها عن عاوتفاصيل أخرى هذا كالم صحيح، ي ئو عبَّاس اخل

  ؟ما هي ة  النتيج 

 ،إىل تكذيبه دعوكمأال  ماكصديقه  تعوكم إىل ال أداس اخلوئي و عبَّ السيِّد اً ما قاله همَّ ليس م   :جةالنتي
 حبسبِ  حيحاً قد يكون ص ،ريسب وجهة نظحب البعض اآلخر ليس بصحيحو  ،أقول بعض  كالمِه صحيح

  ،تهِ ق بأخو تعلَّ ه وما يجة أبياٍم لزو من اتِّ وجهة نظري كما أشرت إىل ما ذكره لكن حبسب  ،آخرين وجهة نظر
 م يرج  الكالهذا اعة يا مج :لأقو أن  هو شري إليه أ  ريد أن  أ  الَّذي  الشَّيء الوحيد ،ين بشيءكل  ذلك ال يهم  

راجع ت املدقانت ،اءلمت الع  أنا انتقد ،به متتكلَّ الَّذي ما أنا و  ،من بيوت املراجع ،لماءمن بيوت الع  
وما  ليوما إىل هذا افتخرون هبيَ يت الَّ  بكتبهم جئت  وَ  ،أدهبم مع أهل البيت إلساءةِ  ،هم من أهل البيتالنتقاصِ 

 أهل حديثَ  لف  اهي ت  ا و هلين عو صرّ ا وي  ون هبقرّ ي  منهم األحياء حَّتَّ  ماتوا وه م على ما ه م، ،حوهاصحَّ 
ينيَّةتنا مؤسَّس ا هو واقع  هذ ،لبيتا ن كانوا لماء ِمَّ لعديد من الع  ا  أنَّ ةِ ىل قضيَّ عباس اخلوئي إالسيِّد وأشار  ،الدِّ

السيِّد د وال-ا أبوه  ي وإّنَّ و هبامشهن ما و ولفيق ،اخلوئي إىل البيت اِلامشيالسيِّد انتساب  حةِ يقولون بعدِم صِ 
 لكم أذكر  أيضًا و  ،ةقضيَّ لذه اه دعن وسنقف   ،هم يقولون ،يقولون كذاه ،هامشي ه  أنَّ ب واورًا قالز  -اخلوئي

 ،همذكرِ  ر سآيت علىث  لماء ك  ر وع  ث  ال كما يقول مراجع ك   أنا أعتقد بأنَّ السيِّد اخلوئي هامشيّ ف ،وجهة نظري
  .ظاهر احلالسِب حبعلى قاعدة احلكم على الناس  وهذا اإلعتقاد مبين  

 .إليكم بعد الفاصلذهب إىل فاصل وأعود ن
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  :فسيق بين مراجعنا الكرامراع والتَّ صورٌة أخرى من صور الصِّ  

رف جف األشالنَّ  َلم فيألعالماء رام والع  لكِ ا رات المراجعضَ حَ -إىل مراجع النَّجف رسالٌة توّجه  
ّمد محالسيِّد  نَّ هل أ ،ركاتهَلم عليكم ورحمة اهلل وبالسَّ  ،اهلل وأبقاكم لإلسَلم والمسلمين حفظكم

ن ع ،ٌة عندكمهو ثق ه  وهلمهدي الشيرازي مجتهد وهل يجوز تقليدالسيِّد مة َلَّ جل المرحوم العَ نَ 
وهذا هو  سالةرِّ هذه ال ،اجلواب هو هذا-للهجرة 1/1/1392 ،أهالي الكويت عبد المحسن يوسف

سالة ا لنا الرِّ تعرضو  لكنرتولا ،لنا رضواتع ميكن أن ،امللمراجع الِكر  ريفةِ اجلواب املوقَّع واملمضي باألختام الشَّ 
 :على الشَّاشة

 
سالة ذه الرِّ وا على هأجابذين الَّ ن مَ  ،وهذه هي إجابات املراجع ،هانصَّ  قرأت  الَّيت هذه هي الرسالة  

 ،اخلوئي قاسم املوسويلا السيِّد أبو ،يدو اهر الشَّ  احل سيين حممودالسيِّد  ؟جف الكرامإىل مراجع النَّ  ةهاملوجَّ 
قر تاب حمّمد باكوا إىل  تذهب مطبوع ميكنكم أن   عن مصدرٍ  حثواب تإذا أردمت أن   ،مرتضى آل ياسنيالشَّيخ و 

جلزء ا ،وعاتللمطب ر العارفدا ،مليألمحد عبد اهلل أيب زيد العا (،السرية واملسرية يف حقائق ووثائق)در الصَّ 
 اجلزء اخلامس هو ألنَّ  ،159 ورقم  الوثيقة ،210خلامس هذه الوثيقة جاءت يف صفحة يف اجلزء ا ،اخلامس

  :اذا كتب مراجع النَّجفمنقرأ  ،159رقم الوثيقة  ،210يف صفحة  ،ن هذه املوسوعةمالوثائق والصور  ءز ج
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  ؟الشاهرودي ماذا كتب 

البيَّنِة ا اجتهاده  ببت عندنلم يثكي نعرف فضله و   جف األشرفال في حوزة النَّ و ندنا عِ  ذلمَ تَّ م ي َ لَ 
 /1ؤال كان مكتوب يوم الس هذا-1392/  محرم الحرام /2ي داهرو شَّ ود الحسيني الممح ،الشَّرعية

 .حمرم احلرام / 2اهرودي أجاب عليه يوم والشَّ حمرم احلرام 

 :الخوئيالسيِّد  

ا  وال بحث ألشرفجف النَّ افي  وزة العلميةفي الحخص المذكور دراسة  عهد من الشَّ ا لم نَ ما أنَّ بِ 
الشَّيخ  ستاذه  سلمين أ  مم والسَلة اإلجَّ مة ح  ماحة العَلَّ سَ  نصَّ علميا  فلم يثب ت لدينا اجتهاده  وقد 

 /محرم الحرام /2 .جتهاده وهو أعرف بحالهِ يوسف الخ راساني الحائري دامت بركاته على عدم ا
 .أبو القاسم الموسوي الخوئي ،1392

 :مرتضى آل ياسينالشَّيخ  

رتضى نسوبة إليه مالم ةِ ر لكثيا هلم يثبت اجتهاده عندي رغم مؤلفات إنَّ هذا الرَّج ل المسئول عنه
تب السيِّد تب هي كالك  و  ،يالشرياز السيِّد تب ك يف ك  شكِّ ي   مرتضى أيضًا يف كالمهِ الشَّيخ -آل ياسين

 !!علمائنا مراجعنا وشأن   هو هذا شأن   الشِّريازي ولكن

 لعبقات  ا) هو هذا ،رياإلخبا جرت مع املريزاالَّيت  ليةِ لية ليست ببعيدٍة جدًَّا عن العمهذه العمو 
املرجع  ،185 صفحة يف ،لغطاءحمّمد حسني كاشف االشَّيخ لطائفة ا ملرجع (،العنربية يف الطبقات اجلعفرية
 ب  حِ م   لِّ يجب على ك  -لفتوى اب هذهِ تَ كَ   ،كاشف الغطاء  موسىالشَّيخ ظمى األعلى يف وقتِه آية اهلل الع  

أ من ه وليتبوَّ ة وال صيام لَل صَل فوإالَّ -يف قتل املريزا اإلخباري-والمال فسَ النَّ  هِ لت يبذل في قوموال أنْ 
على  لىعألا ب املرجعاجن نَّ أل ؟املاذ ،يعي فال صالة وال صيام لكيعين إذا مل تقتل املرجع الشِّ -جهنم منزله

ح تا باري أن  جيزا اإلخاملري  خافوا منو  ،راع على املناصبمسألة حسد وصِ كانت   ،مع املريزا اإلخباري خالفٍ 
  .؟!.السَّاحة الشَّيعيَّة
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  !؟ما هي جرمية املريزا اإلخباري

  .ليس كذلك واهللِ  ؟لن الكفر والفسوقهل كان املريزا اإلخباري ي ع

ف عنه رِ ه االحتياط وع  ف عنرِ  وع  تاطاً كان الرجل حم    ؟رعيةاألحكام الشَّ  نكر  زا اإلخباري ي  هل كان املري 
  .أهل البيت ك حبديثِ س  التم ة  دَّ شِ 

  ؟ما هي جرمية املريزا اإلخباريإذاً 

إىل وا داصيب فعو النَّ  كرالفِ  ن منكم تأخذو لماء فقال ِلم إنَّ ه انتقد الع  أنَّ  :جريمة الميرزا اإلخباري
 ،جل موجودةتب الرَّ ك    ،خرآعاهم إىل شيء ما دو بالكتاب والعرتة  كِ دعاهم إىل التمس   ،حديث أهل البيت

ارية وال خبملدرسة اإلِ عادي ات  لية سة األصو ر دلكنَّ امل ،ذلك شيء خالفَ  در عنه  مل يص ،الرَّج ل معروفة سرية  و 
لم الرِّجال عفقًا لقواعِد و بوبًا ء مصجا ذيهذا الذوق الَّ  ،هاقِ ذو   حبسبِ لتزام حبديث أهل البيت إالَّ ريد االِ ت  

 كما وصفهمهم  ن الَّذي هل البيتأ جاؤوا هبا من أعداءِ الَّيت العلوم تلك  ،والدِّراية واألصول وعلم الكالم
 الِقصَّة   ،هاهي الِقصَّة وما فيهذِه  ،( الِقَياَمةلى َيومِ إ ينالدِّ  ومِ ى يَ لَ نا إِ ثَِياب  ه م م لطَّخٌة ِبِدَمائِ )-ادقإمامنا الصَّ 
 لشِّيعةا وعلماء   ،يازبامت شافعي   جٌ هو منهالَّذي وسي الط  الشَّيخ  منهجَ  األصولية ال زالت حتمل   أنَّ املدرسة

فسفكوا  ،ذه هي القضيةه ،تبدأ ن هنام واملشكلة   ،افعي حنن ال نريده  املنهج الشَّ   هذاون يقولون بأنَّ اإلخباريّ 
  !!تهلوا جبثَّ دمه وقتلوه ومثَّ 

 ؟شيخ موسى كاشف الغطاءالمن خالِلا مدى مثاًل شجاعة  نستكشف  فثت دَ ثة هل حَ دهذه احلا
استغل املرجع  ،عراقالسياسي منفلتًا يف ال ظام  ان النِّ حني كولكن   ؟املراجع فقاموا هبذا األمرأ هؤالء مَّت َترَّ 

 ،بوا وجلسوا يف بيوتمتأدّ فإّن اجلماعة ويت سلطة وشوكة الوايل العثماين قَ  ماحين وإالَّ  ،األعلى تلك الفرتة
 ،شقاواتاليف العراق  نسميهمالَّذين تل فيها املريزا اإلخباري على يد البلطجية ق   يتلكن هذه الفرتة الَّ 

دي املرجع قلِّ من م  و  ،الفقهاء شقاوات الكاظمية هم الَّذين قتلوا املريزا اإلخباري مع مجوع النَّاس من م قلِّدي
 ار أنَّ العراق كانباعتب ،وبني األستانة غدادبني احلكومة احمللية يف ب ،بغداد هناك مشكلة بني تكان  .األعلى

ة يف الف بني احلكومة احملليَّ فكان هناك خِ  ،اسطنبول هياألستانة و  ،تابعًا لألستانةأي  تابعًا للدولة العثمانية
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والوايل  فهناك صراع بني الوايل القدمي ،ت الوايلريَّ ستانة غَ تباع الوايل وبني األستانة، واأل وأبني الوايل ،غدادب
يف  كم  منلفتة واحل   فكانت بغداد ،الَّذين ي ناصرون الوايل اجلديدبني وِصراع بني أتباع الوايل القدمي و  ،اجلديد
جف األشرف هذه املراجع الكرام يف النَّ  استغلَّ  ،بيد البلطجية ،اواتت البغدادية كان بيد هؤالء الشقاحملاّل 

 أيضًا من كربالء بريكيف وقتِه إىل الكاظمية وجاء معه  املرجع ال موسى املرجع األعلىشَّيخ الالفرتة فجاء 
يعين هذا احل كم -وأمضاهالشَّيخ حكم -د الطباطبائيحممّ السيِّد -السيِّدفأخذ -لطباطبائيد احممّ السيِّد 

أخذه  ،يف قتل املريزا اإلخباريواملال س فذي ال يسعى ويبذل النَّ للَّ  له وال صيامَ  فيه فال صالةَ  الَّذي قال
-مرجع الكاظمية-ربَّ د عبد اهلل ش  سيِّ له إلى ابِ  بعثَ وَ -وأمضاه املرجع الكربالئي السيِّد حممَّد الطباطبائي

جٍع شيعي هو مر  تلِ املراجع على قَ  كلمة    قتففاتَّ -ة المراجعذا بقيَّ وهكالشَّيخ باع حكم فحكم بوجوب اتّ 
كان حيمل احلكم الَّذي   ربَّ عبد اهلل ش  السيِّد  رسول ينقل عن أنَّ  ءايخ كاشف الغطشَّ الو  ،املريزا اإلخباري

يعين -الشَّيخ كمح   وإنَّ -ربَّ ش   اهلل عبد  السيِّد كالم   ماس إىل امتثاله وينقل ِلاس يدعو النَّ بني النَّ  وينشره  
شيخ المن هو  !! هذا الكالميبٌ جع-دائرة الوجود في ننافذ على كلِّ مَ -موسى كاشف الغطاء شيخال

 صلوات   ! هذا الكالم ال ي قال إالَّ لإلمام احل جَّة؟يف دائرة الوجود من على كلِّ  اً نافذ كون حكمه  يحَّتَّ موسى 
تحادثون فيما بينهم حبسب ما ي باري كانواوهؤالء األشقياء حينما أرادوا قتل املريزا اإلخ ،عليه وسالمه   اهللِ 

معت من ي سَ إنِّ  يا قوم :فقال واحٌد منهم-186 يف صفحةء اسني كاشف الغطححمّمد الشَّيخ نقله 
-ريبَّ ة لمن يقتل هذا بحضور الش  على اهلل الجنَّ  يقول أنا ضامنٌ -موسى كاشف الغطاء-موسىالشَّيخ 

ي يعين  ما  ،أيضًا ضامنو ه ،وافق على هذا الكالمالسيِّد و -السيِّد قه  دَّ وقد صَ -سيِّد عبد اهلل ش رّب الالش ربَّ
يقتلون ع لماء أهل البيت  ،وللشَّقاوات األشقياء مجرمنيللو نون للقتلة يضم ؟!ة هي بأيديهماجلنّ هل أدري 
! هذا هو كالم مراجع ؟أكثر من ذلك الشِّيعةِ حك على هناك ضِ  هل هناك عبثية وهل ،ةنون ِلم اجلنَّ ويضم
العنربية يف الطبقات  اتقالعبيف كتابِه )كاشف الغطاء   د حسنيحممّ الشَّيخ رجٌع كبري وهو مَ  وينقله   الشِّيعة

 وقتلوا ولدهِ  ه وقطعوا رأسَ قطعوا رأسَ ، ألن يفعلوا ما فعلوا باملريزا اإلخباري اً مناسب فكان الوقت ،(اجلعفرية
اِلوسات واألهازيج يف مفتخرين مع  هِ يطوفون ب ومحلوا رأسه   مثَّلوا جبسدهِ و  ،ائلتهبعضًا من أتباعِه وشرَّدوا ع

كانت الَّيت   سيِّد عبد اهلل ش ربَّ الموسى كاشف الغطاء من ابنة  الشَّيخج بعد ذلك تزوَّ  ث َّ  ،الكاظمية شوارع
واجتمع كبار شعراء  موسى كاشف الغطاءالشَّيخ طلقها فتزوجها كانت قد تزوجت ابن عمها و   ،قةمطلَّ 
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هالك  هم مبناسبة زواجه ومبناسبةِ دئه بقصاونئالشَّيخ موسى كاشف الغطاء يهنّ  عرس الشِّيعة يف حفلةِ 
الً ذلك مفصَّ  وقد ذكرت   ،ال جمال لذكر ذلك ،شري إىل القصائدوي   ،كاشف الغطاءالشَّيخ  كما ينقل ،هِ عدوّ 

لطة بيد حني صارت الس  ظهرت  ؟اجع مَّت ظهرتشجاعة هؤالء املر ت رى  ،فيما تقدَّم من احللقات
وا هذه الفرصة فاستغلّ  ،لطة العثمانية متسك بزمام األمورال حينما كانت الس   ،بيد العصاباتو  ،الشقاوات

 .كانالَّذي  وكان 

 ،تتغريَّ  األوضاع ،اجملتمع تغري ،ناسبةالظروف غري م   األمس لكن ألنَّ  وما أشبه هذه احلادثة حبادثةِ 
  وصلأن   جّردومب ،لهذا السؤا م كانوا ينتظرونوكأهنَّ  ،جلعة الرَّ قوا مس  فمزَّ  ،ةعمللس   ؟شيءٍ  أليِّ  التمزيق فصار

كان فقد  يح مرتضى آل ياسني من الشَّ هذا وغريب  ،ذت األسلحة وهي األقالم وكتبوا ما كتبواحِ السؤال ش  
ال بأس مل يثب ت اجتهاده  -عندي هت اجتهاد  جل المسئول عنه لم يثب  هذا الرَّ  إنَّ -جف عنه التحر  عرَ ي  

بهة حتوم حول يت هذه الش  قِ وبَ -المنسوبه إليهرغم مؤلَّفاتِه الكثيرة -ما الدَّاعي إىل هذا الكالمف ،عندك
يف حَّتَّ  ،من املوضوعات لِّ موضوعٍ يف ك   واضطرَّ إىل أن  ي ؤلِّف ويؤلِّف ،ومك هذايالشريازي إىل السيِّد تب ك  

 ،تب السيِّد الشِّريازي وهي كتبه  حول ك   بهة حتومومع ذلك بقيت الش   ،فيها له   خربةَ  الالَّيت املوضوعات 
جع اع املر ارَ سَ ف ،يعيولكن هذا هو الواقع الشِّ  ،مستواها واحد ،ها واحدج  س  نَ  ،ها واحدةطريقت   ،ا واحدأسلوهب  

 ،عند هذه السطور القليلة ة تقف  القضيَّ  بأنَّ  الشِّيعةها دوا أي  تقوال تع ،الشريازيالسيِّد عة مس   ام إىل متزيقِ الكر 
ولم وال في حوزة النَّجف األشرف كي نعرف فضله  ذ عندنامَ لْ ت َّ ي َ لم -اهروديالشَّ السيِّد يقول حني  ينيع

 ،ند هذه العباراتف عِ ويأيت فيق ،قد يقول قائل إنَّه  ما قاَل شيئاً -بالبيَّنِة الشَّرعية يثبت عندنا اجتهاده  
طر بعد هذا السَّ  فإنَّ  ،املراجع يعرفون حني يكتبون َسطرًا هكذا ،القضية فيما وراء هذا ،القضية ليست هنا
ن و فيعر هم  ،مومًا سيخرج مليار ومليار سطراس ع  ومن النَّ  الشِّيعةِ ئهم ومن وكالهم ومن سيخرج  من أتباعِ 

  وهذا حيدث   ،يسأل أن   هم الَّذين طلبوا من السَّائلِ  ما أهنَّ بل رمبَّ  ،خربة هبذا األمر اسوهم أكثر النَّ  ،هذا
 حنن  هذه اللعبة  ،يسأله ويأيت اجلواب أن   يطلب من أحدٍ فإنّه فتواه ذبح أحدًا بِ يَ  ريد املرجع أن  حني ي   ،كثرياً 

 ،به هذه الكلماتة فيما ستسب  القضيَّ  ،ست يف هذه الكلماتة ليالقضيَّ ف ،رةألن هذه اللعبة متكرِّ  ،نعرفها
 فاتهِ رغم مؤلَّ -هذه الكلمات فحني يقول الشَّيخ مرتضى آل ياسني ،اخلططول وهذا األمر موجود على 
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تهد ،تبعن الك   هو مل يسأله  أحدٌ -المنسوبة إليه الكثيرة جيوز  ،السَّائل سأل هل أنَّ السيِّد الشِّريازي جم 
رغم مؤلَّفاتِه الكثيرة -أن  زاد عبارة شيخ مرتضى آل ياسنيالل من فضّ وت فهذا ترب ع ؟هل هو ثقة ،تقليده  

  .المنسوبة إليه

مة انصَّ سماحة  وقد-قولهب ه  ى اجتهادَ بعد أن  نفَ  ،أمَّا السيِّد اخلوئي فقد َحَبكها حبكًا جيِّداً  لعَلَّ
ن أيضًا لك اذهوفعاًل يوجد -...الحائريح جَّة اإلسَلم والمسلمين أ ستاذه الشَّيخ يوسف الخ راساني 

 .اآلن ليست متوفرة لديّ الوثيقة 

ي د الشِّرياز مذ السيِّ د تتلهناك أيضًا سؤال وّجه للشَّيخ يوسف اخلراساين وهو من علماء كربالء وق
لشِّريازي مل ا نَّ السيِّدجوبة بأذه األهوأيضًا أصدر فتوًى مع هذه الفتاوى أو جوابًا مع  ،عنده  فرتة من الزَّمان

ل السيِّد بَ قِ حني تتابع من و  ،وئيد اخلعند هذا احلّد بل تتابعت من ِقبل السيِّ  ومل تقف القضيَّة   ،يثب ت اجتهاده
خصوصًا بعد  ،لشِّيعيا الوسط يفهو املرجع األوحد و زعيم احلوزة  ألنّهالسيِّد اخلوئي هو األخطر ف ،اخلوئي

 .وفاة السيِّد الشاهرودي

 لصَّفار وذمَّ ايخ حسن  الشَّ أيضًا ذمَّ هو ف ،إجابة طويلة حينما س ئل عن الشَّيخ حسن الصَّفاروهناك 
 .يرياز السيِّد الشِّريازي باعتبار أنَّ الشَّيخ حسن الصَّفار وكيل للسيِّد الشِّ 

يف سنة  ملراجعا كتبه  ام ،بته  ما كت بعد ِعدَّة سنوات سألوا السيِّد اخلوئي بأنَّ  أيضاً  ناك إجابة أخرىوه
شخصية كويتية و وهد ر منصور حسني قباز  ؟سألالَّذي من  ،1399هذا يف سنة  ،ال زال قائماً  ،92

 ت  مد ق  الكويت قَ  ي دولةف ه  إنَّ -د اخلوئيه للسيِّ موجّ وهو  دنقرأ سؤال قبازر  ،ثرياء الكويتومن أ ،معروفة
الم الكو  ،92 سنة يف م هوذا الكالهقطعًا -الحكيمحسن مة م  العَّل السيِّد ناية في حياة المرحوم بناء بِ بِ 

 :ةسالينا الرِّ عرضوا عليَ  أن   للكنرتولميكن  ،هذه رسالة أخرى ،سأعود إليه ،99يف سنة هنا 
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 ،ليكمها عأ  وسأقر  ،هي هي هذد اخلوئهة للسيِّ وجّ وامل در هي من منصور حسني قباز الَّيت انية سالة الثَّ الرِّ  

 اجلزء جعوها يفرات ميكنكم أن   ،إليها أشرت  الَّيت ابقة موجودة يف نفس املصادر السَّ  ،92هذه تأريها سنة 
رقم الوثيقة  ،211يف صفحة  موجودة حملّمد باقر الصَّدر، حقائق ووثائق(يف السرية واملسرية )اخلامس من 

ه  في دولة إنَّ -458ة صفح اينورة يف نفس الكتاب يف اجلزء الثَّ كذ يل الوثيقة وهي مأقرأ لكم تفاص ،160
ة من البناي حتسبت  ام وقد الحكي حسنمة م  العَّل السيِّد ببناء بناية في حياة المرحوم  مت  د ق  قَ  الكويت

وفي  نين والبناتبلل فريةلجعا وأقوم بتوزيع اإليراد على المدرسةِ  َلمالسَّ  هم اإلمام عليهدراهم سَ 
مة مهديّ  د نجلمحمّ السيِّد قد راجعني و الكويت  في  همةنِّي ال م سالبا  مازي طاالشِّير  المرحوم العَلَّ
ينيَّة راء بيت للمدرسة بناء أو شِ  ان يجوز ك  ار إنْ سفالستاوّقرة كم المئت  طالبا  من سماحتعليِه جِ و الدِّ

  .راهم إيراد البنايةدعطائه من ساهم في إأ   أنْ 

  ؟اخلوئيالسيِّد ماذا أجاب 

َلم عليكم ورحمة ريب والسَّ م  المذكور يرازي د الشِّ محمّ السيِّد أمر  ذلك فإنَّ نا تجويز سع  يَ  ال
امات والسيِّد  الفع عليها اآلالف واآليتفرَّ  ريب هذه كافية ألن  كلمة م  -اهلل وبركاته من احلكايات واالتِّ

السيِّد ريب وليس أمر أمٌر م   هذه الفتوى هو السيِّد اخلوئي يف إصدارِ  نَّ أمرَ هي أواحلقيقة   ،اخلوئي يعلم  ذلك
فوا بالفساد رِ ع   نالَّذياخلوئي السيِّد وكالء  يعين أنَّ  ؟هذا ملاذا كل   ،يبر م   اخلوئي أمرٌ السيِّد أمر  ،ريازيالشِّ 
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السيِّد  إالَّ  ،اجلميع موثوقون ؟يبر ما فيهم واحد أمره م   ؟ريباً ة وكالء املراجع أمرهم ليس م  أكثر من بقيَّ 
 .1392هذا الكالم يف سنة  ،مريب أمره  الشريازي 

 يعين-س سرهمرين قدِّ مذكو ا ومن العلماء النَّ عة مِ الموقَّ  من اإلجابةِ  ما أشرتم إليهِ -1399
 بة الموقَّعةن اإلجام ليهِ أشرتم إما -شيخ يوسف اخلراساين وآخرون أيضاً ال ،مرتضى آل ياسني ،الشاهرودي

إلجابة ا ر هذهو دذ ص  نهو م  و  ،ئمةقعة وال تزال قاصحيحٌة ووا سرهمس دِّ ِمنَّا ومن العلماء المذكورين ق  
-ومالحتمال المزعا هذا يحصل حتَّى ي مكن أنْ -ريازيالشِّ  السيِّد يعين-ن في دراسةك  اآلن لم يَ حتَّى 

ما يف إجابة ك  ،نده  دراسة ع مل يكن يفأنّه يقصد  ه لكنّ  ؟فس ويؤلِّ درِّ هو كان ي  و كيف مل يكن يف دراسة 
-اشحباجة إىل نقهي و ا عجمة فيه ستدرَّ ي عبارة مل ؟!سمل يتدرَّ -س عندنادرَّ تَ لم ي َ  ه  ألنَّ -حيث يقول أخرى

واقعة و صحيحٌة -!؟جتهادروط االحد شفهل هذه بالغٌة وعلٌم بالعربية الَّذي هو أ-لم يَ َتدرَّس عندنا ألنَّه  
 صل هذاي مكن أْن يح حتَّى راسةدة حتَّى اآلن لم َيك ن في وهو م نذ ص دور هذه اإلجاب ،وال تزال قائمة

 صح  الرجوع إليهل  م جتهد يكفليس   جتهدا  لو ق دِّر له  أْن يكون م   لنز  مع التَ  ه  على أنَّ  االحتمال المزعوم
 ،علماألإلى غير ا شتراطهاعدم  ال ي رجع في واألعلمية   ،والعدالة ط األعلمية  شتر قليد حيث ت  في التَّ 

د السيِّ ق باخلوئي ميزِّ  السيِّدبقي  ،جد غري ذلك أيضاً و وي-الخوئي ،هجري 1399المكرم /شوال  / 25
فيه  تمع  جيَ الَّذي  عاملراج رض  مَ  ،ملراجعا رض  مَ  ،املرجعيات مرض   ،املرجعيات داء   ه  إنَّ  ؟ملاذا ،متزيق ريازي شرَّ الشِّ 

السيِّد  ة  هي جرمي تلك ،ود مستقلوج  يكون له  ريد أن  شخٍص ي   أيّ  حرمان   فيهِ  جيتمع  الَّذي احلسد و 
د الشِّريازي السيِّ  ،أخرى جرمية دال توجريازي هي هذه و الشِّ  السيِّد جرمية   ،ستقالً يكون م   حاول أن   ،ريازيالشِّ 

 ،هاءكبقية الفقهي  له الفقاستدالو ة تبه الفقهيك    ،شيء أبداً يف ال يتلف عنهم  مرجٌع أ صويٌل كمراجع النَّجف
كان   اليتالطريقة  يهجِف نَّ لماء الع  هبا  س  درِّ ي  الَّيت نفس الطريقة  ،ببدعةٍ  مل يأتِ  ،جديد بشيءٍ  هو مل يأتِ 

يوجد ال  ،الته العمليةة يف رسموجود هم العمليةلاملسائل املوجودة يف رسائ نفس   ،ريازيالشِّ السيِّد س هبا يدرِّ 
ن السيِّد ِقيل ع الَّذي لّ ك  و  ،ما يقال يقال عنه  حَّتَّ جف لماء النَّ ريازي عن ع  الشِّ السيِّد ز يِّ مي   يءٍ شَ  أي  

  .نهم أبداً  ال يتلف عه  جف ألنَّ النَّ  عن علماءأيضاً الشِّريازي الب دَّ أن  ي قال 

  ؟جريمته ينأو شكلته م  أين  
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كان   ه  تًا عنه ألنَّ ان مسكو ده كلاو  ،جفابعًا ملرجعية النَّ  ال يكون تحاول أن   ،يكون مستقالًَّ  أن   لو حا
 ريازيد الشِّ حممّ يِّد السلكّن و  ،جف عن مرجعية النَّ مل يكن مستقالًَّ  ،مل يكن معانداً و جف جعية النَّ تابعًا ملر 
  .هذه هي جرميته  و  ،شخصهِ  بستقالًَّ يكون م   أن   حاول

السيِّد  ين أختلف مع مع أنَّ و  ،يءالشَّ  ي نفس  ر دكمال احليالسيِّد  جيري مع حيث  ،ال اآلنكما هو احل
فلماذا  ،أهٌل للمرجعية ه  أنَّ  إذا كان يرى يف نفسهِ  ،غريهِ  ه كما هو من حقِّ قِّ لكن من حَ  ،ير دكمال احلي

السيِّد  ! يعين مثل ؟ملاذا ؟اءمسَّ  من الهل نزل فيهم نص   ؟لونهل هم مدلَّ  ؟ةوسهم ريشهل على رؤ  ،اآلخرون
ين أقول أنا أختلف مع أنَّ  ،فات للمرجعيةضعون مواصهم يَ  ،املرجعية موجودة فيهواصفات كمال احليدري م  

ة يف شرتطزوية املاملواصفات احلو  ،نصفنيم  لكن حنن  إذا أردنا أن  نكون ي احليدر السيِّد كمال السيِّد  مع 
رفضون تَ الَّذين أنتم  ينيع ،أفضل مل تكن متوفرة فيه بشكلٍ  إن   ،كمال احليدريالسيِّد  متوفرة يف مراجع التقليد 

أنا ال  ،بني االثنني فرِّقواو  ،أ دافع عن حقِّهِ بل  ،أنا هنا ال أدافع عن مرجعيَّتهِ  ،ريديكمال احلالسيِّد  مرجعية 
ِه كما ين أقول من حقِّ لكنَّ  ،شخصٍ  ة أيِّ عن مرجعيَّ  دافع  وال أ   ،أحد من أتباعِ  لست  و  ،ة أحدمرجعيّ  أ دافع عن

 ،صدي للمرجعيةمثلما اآلخرون ِلم احلّق يف التَّ  ،هِ عن حقِّ  أدافع   ؟فقط ملاذا احلق  لغريهِ  ،من حقِّ غريههو 
 تقنعوين بأنَّ  ريدون أن  لكن ت   ،تلف معهين أخود فأقول مع أنَّ وأع ،احلق أيضاً  غريهِ لكمال احليدري و د  سيِّ لفل

 فقه أو يف بقيَّة املطالب املرتبطةول أو يف الصكان يف األ  إن   يةً و حوز  قدرةً  متتلك  اآلن املرجعيات املوجودة 
د كمال احليدري بشكٍل سيِّ العلى  ق  تتفوَّ  فائقةً  م ميتلكون قدرةً  بأهنَّ ينو  تقنعريدون أن  ت   ،العملية االستنباطيةب

 ،ثلهمدرة منهم يف هذا اجلانب فهو مِ كمال احليدري أكثر ق  السيِّد  مل يكن  إن   ،أبداً  ،ز وبعيدواضح وميّ 
 !؟رطات مثالً يف اخل لنا دواماذا جدَّ  ،يددمن لعبة التج ،ودعوين من هذه اللعبة ،واملطالب الفقهية واحدة

أحكام املعامالت ال زالت  ،الطَّهارات هي الطَّهارات ،النَّجاسات هي النَّجاسات ،ات هي اخلرطاتطر اخل
ردنا أن  نفتح أي رسالة عملية ألّي فقيه من إذا أيعين حنن اآلن  ،دي  َتديأ ،فة القدميةاملتخلّ  هي األحكام

ال زالت املسائل  ،هم على حدٍّ سواءفن بالتجديد و فال يوصالَّذين وصفون بالتجديد أو ي  الَّذين هاء قفال
هذه  ،استنساخاً نقل ت   ةقرون هي نفس املسائل موجود قبل عشرةمن القدمية ال م تداولة بني فقهاء الشِّيعة 

هذه قضية  ،هذه لعبة من األالعيب ،قوا هباقوا هبا صدِّ صدِّ ت   تريدون أن   ،لعبةإاّل  ما هيجديد ة التَّ قضيَّ 
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هذه  ،هذه ل عبة من األالعيب ،هذه الَّيت حتدَّث عنها السيِّد اخلوئي ،األعلم هذه أيضًا لعبة من األالعيب
 قولوا هناك ؟أي أعلم ؟أي أورع ؟أي أعدل ،األعدل هذه لعبة من األالعيبو  العدالة قضيَّة األعلم وقضيَّة

الشِّيعة حيتاجون إىل معرفة و  ،عنده  خربةو  رعيةيستنبط األحكام الشَّ لَّم كيف عتو س يف احلوزة رَ فقيه شيعي دَ 
نا يهاإلمام املعصوم غري موجود وال يوجد غري هؤالء الفقهاء يعودون إليهم وانتو  ،األحكام يف حياتم اليومية

 أنا واآلن ،زه  احر وال ميكن إ ،على أرض الواقع ة له  وال حقيق لعبة ال دليل عليهِ جمّرد هذا الباقي  ،والباقي لعبة
ال لكن ال هَّ نطلي على اجل  تَ  هذه ميكن أن   ،ولكن هذه أالعيب ،لست بصدد احلديث عن هذه التفاصيل

التفاصيل ويعرفون هم يعرفون  ،ن ذلكو فيعر  همف وهي ال تنطلي عليهم أيضاً  ،وعلى أمثايل يَّ لَ نطلي عَ ت
لة البديهيات حقائق األمور ا هو نوع من وإّنَّ  ،يحةيهيات صحهي ما هي ببدالَّيت  ،اجلاهزة ولكن هذه من مج 

ة احلملة على مرجعيّ فلذلك  ،رةهذه هي احلقيقة املقشَّ  .!!.يعيعقل الشِّ لماغ وباث باملخ وبالدِّ بَ العَ  اتِ يَّ لعم
 ،األبواب أمام اآلخرين هو سدّ  ،هذه األمراض الوجه هو ،الوجه هو احلسد ،ِلا ال وجهَ  كمال احليدريالسيِّد  

  .ملرجعيةا ضاأمر بأهّنا عنها  قلت  الَّيت هذه األمراض  ،جعيةاحتكار املر و  ،الدكتاتورية املرجعيةهو 

  :أمراض املرجعيَّة

  .احلسد-أوال  

  .الدكتاتورية-وثانيا  

باع ولو كان االتِّ  ،يكونوا أتباعاً  م يريدون من اجلميع أن  ألهنَّ  ،ةشخصية مستقلَّ  حماربة أيّ -وثالثا  
 ،ا املرجع الكبريرمبَّ  ، ألوالد املرجع يكونوا أتباعاً هم يريدون من اجلميع أن  لكنَّ  ،دجيِّ فهذا ملراجعنا فيه كرامة 

فيعبثون  الدِه وأصهارهِ بيد أو لكن القضية ستنتهي  ،ا ال يعلمرمبَّ  ،ن ال يعلم هبذه التفاصيلالرجل كبري السِّ 
 واهللِ  جفمن داخل النَّ  ،جفمن النَّ  ييناتصاالت كثرية تأت ،ثبَ عَ  واهلل يعبثون هبم شرَّ  ،ثبَ عَ  شرَّ  بالنَّاسِ 

 ،لطة أوالد املراجعحتت س  أمره بكلمة ينتهي  ه  مَ من يفتح فَ  ،صدام بل أشد امَ عاين أيَّ عاين كما ن  نا ن  يقولون إنَّ 
ولقاءات   ،اتصاالت كثرية ،تليفونات كثرية واهللِ يصلين، هذا الكالم  !!أصهار املراجعي حتت سلطة ينتهو 

أجد هم  ،مكان ة وألتقي ببعضهم يف أيِّ كثرية بأشخاص حينما أذهب إىل العراق أو حينما حتصل فرص
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 قد أختلف مع أينِّ د كمال احليدري مع لسيِّ لريازي هنا أو د الشِّ مع للسيِّ فهذا القَ  ،ثون عن هذه احلالةيتحدَّ 
معهم أم  اختلفت   هم حاِلم حال البقية سواءً  ،همدافع عن حقِّ ين أ  احليدري لكنَّ السيِّد مع و زي اري الشِّ السيِّد 
 ،ال أنا معصوم وال هم معصومون ،آخر شأنٌ  ذلكف ،يف املنهجِ  ،يف التَّحليلِ  ،يف الفكرِ  ،يف العقيدةِ  ،اتفقت  

 ،اعاتق هذه القنقد تلتقي القناعات وقد تتفرَّ  ،قناعاتم أوصلتهم إىل مكانو  ،قناعايت أوصلتين إىل مكان
ة يبَ غَ ا وَ نيَّ لِ وَ  ةيبَ غَ نا وَ يِّ بِ نَ  دَ قْ ف َ  يكَ لَ و إِ ك  شْ ا نَ نَّ إِ  مَّ ه  اللَّ ) :وهذه شؤونات الغيبة ،وهكذا حنن   هذه طبيعتنا البشرية

ذواق االختالف يف األهذه اخلصوصيات هو  من مجلةِ  (،اينَ لَ عَ  انِ مَ ر الزَّ اه  ظَ تَ ا وَ نَ بِ  نِ تَ ة الفِ دَّ شِ نا وَ امِ مَ إِ 
 ر  أنا ح   ،أختلف معهالَّذي لم على الظ   سيف   ال أن ي سلَّط لكن ،ف يف املشارب الفكريةالختاأل ،العلمية

لذلك هذه احلملة  ؟يضًا على عقلهِ أأنا وما سلطيت  ،ذلك اآلخر على عقلي لطةما س   ،هذا هو عقلي
بل إنَّ  ،كمال احليدريالسيِّد  من  نا هنا ال أنتفع  أو  ،ال معىن ِلا كمال احليدريالسيِّد  مرجعية الشعواء على 

وأعتقد أنَّ  ،لكنَّين ال أعبأ  بذلك ،منذ التسعينات ،نذ سنني طويلةين م  هامجين ويذم  ي  السيِّد كمال احليدري 
 ،أنا ال أ دافع عن أفكارِه ومنهجهِ  ،سيالقي ما يالقي عن مرجعيَّتهِ و ل احليدري الَّذي ي دافع عن السيِّد كما

ي دافع عن مرجعيَّة السيِّد احليدري يف  الَّذي ،ه فيما سلفه أيضًا يف هذا الربنامج وانتقدتا سأنتقدورمبَّ  أنتقده  
 ،يوم د يف كلِّ جدَّ املشكلة هي املشكلة تت ألنَّ  ،باملشاكل ين ال أعبأ  لكنَّ  شاكلاملهذا الوقت جير  على نفسه 

سيكون  ف ،زماين معنّي  ريازي ضحية ملقطعٍ د الشِّ حممَّ السيِّد  و عنيَّ زماين م   ة ملقطعٍ إذا كان املريزا اإلخباري ضحيَّ 
ينيَّة  ة  ؤسَّسهذه هي امل ،ضحايا أيضاً  ري وغري كمال احليدريكمال احليد هذه هي  ،ننتقدها يتالَّ الدِّ

 .عنه تحدث  نالَّذي هذا هو  ،األمراض

أين  ال أدريو  ب كثريةمطالقت جيري سريعًا وأنا عندي احلقيقة الو  :الشريازيالسيِّد أعود إىل 
ال أدري ماذا  ةليب كثري  قَ نا يفه   باياواخل ،نوافذك لَّما فتحت  بابًا اِنفتحت يل أبواب و   ،هين هذه املطالبستوجِّ 

 .أترك وماذا أذكر

 ،الكوراين عليّ الشَّيخ عليه إىل  اهللِ  در رمحة  حمّمد باقر الصَّ السيِّد ين سأنقلكم إىل رسالٍة كتبها لكنَّ 
د باقر مّ حم  السيِّد كتبها الَّيت  سالة هذه الرِّ  ،وصورة الرسالة هي هذه ،على قيد احلياة الكوراين حيّ  عليّ الشَّيخ 

 ،ناسبةملاوب ،يجفي الكربالئع النَّ ا ر يف فرتة الصِّ  ،اين يف تلك الفرتةر و  الكعليّ الشَّيخ عليه إىل  اهللِ  در رمحة  الصَّ 
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اً  هل مسعتم  ،اخلطاب لشيعة العراق ،اآلن مكأنا أخاطب ،يعة العراقعتم يا شمسهل  ،هناك قضيَّة واضحة جدَّ
بني  ؟جفوالنَّ  ةِ ث بني البصر دَ هل مسعتم خبالٍف حَ  ؟مارةوالعِ  بني البصرةِ مثاًل ث دَ يا شيعة العراق خالفًا حَ 

بني الكوت  ؟الكاظميةو  بني الناصريةِ  ؟والكوت اصريةِ ث بني النَّ دَ حَ  الفٍ تم خِب عهل مس ؟وكربالء البصرةِ 
ملاذا  ،هذه حمافظات شيعية جنوبية ؟ظاتافعتم خبالف بني هذه احملمسهل  ؟والسماوة بني الديوانيةِ  ؟وكربالء

ملاذا الصِّراع بني كربالء  ؟قطنها العلماء واملراجعيالَّيت دن راع االجتماعي موجود بني املالف والصّ اخلِ 
جف هناك مشكلة حتدث يأيت موكب النَّ  ماارة األربعني حينيف كّل سنة يف زي ،وإىل يومك هذا  ؟والنَّجف
هادة حينما يذهب موكب الكربالئيني يف شَ و  ،سنة هناك مشكلة حتدث يف كلّ  ،جفيني والكربالئينيبني النَّ 

ولو  ،وإىل يومك هذا ،يذهبون إىل النَّجف حتدث هناك مشكلة ن صفر حينمامامن والعشرين ثَّ يف اليب النَّ 
ينيَّةة ؤسَّسامل بسببِ  ،املراجع ذلك بسببِ  إنَّ ف حبثتَ  اذا ال يوجد خالف بني مل ،باتهذه التعصّ بسبب  ،الدِّ

بني النَّاصرية  ؟والسماوة اصريةبني النَّ  ؟والِعمارة وهي حمافظات م تجاوزة بني البصرة ؟ناصريةالبصرة وال
 للمراجعِ  ال وجودَ ألنّه  ؟له املشاكملاذا ال حتدث هذ ؟والكوت بني الناصرية ؟العمارة والكوت بني ؟والِعمارة

سنني طويلة لو  ،جف قائمةالنَّ  مشكلتها معمع ذلك  لفيها قلي أنَّ الوجود املرجعيّ والكاظمية مع  ،فيها
 اً صجفيون والكاظميون خصو ها النَّ يعرف ،املشهورة قضية دعبولو  ،جفال تذهب إىل النَّ مواكب الكاظمية 

مشاكلنا  ،ةيعالشِّ راع سلوا أنفسكم أيها ملاذا هذا الصِّ  ،معروفة بولقضية دع ،اتيأجيال الستينيات والسبعين
ينيَّةة ؤسَّسمن امل تأتينا اآلن موجود يف  وهذا الصِّراع باملناسبة ؟ملاذا ال يوجد ِصراع بني احملافظات األخرى ،الدِّ
صراع قوي  ،هناك وليس فقط يف لندن لكن اآلن يف أَوجهِ  ،جفي الكربالئي موجود يف لندنراع النَّ الصِّ  ،لندن

وأنا أقول ِلم حبسب ما يبلغين من املعلومات  ،ريازيني اآلن فيما بينهم مشكلةالشِّ ئيني و الب الكر خصوصًا وأنَّ 
ك طرف أعرفه أنا أقول للكربالئيني هنا ،فاحذروا ، البنزين على النَّار من بعيدالذي يرش  يعرفونه  هو طرفًا  أنَّ 

ريد أن  أنا ال أ   ،حال على أيِّ  ..إىل احلكمة وإالَّ  وافأجلأ ،ارعيد على النَّ ب البنزين منبنفخ ي أنتم وتعرفونه  
 .ل يف هذه املشاكلأتدخّ 

 رتولالكن لة رجاءً اسعرضوا الرِّ ا ،علي الكوراينالشَّيخ إىل د باقر الصَّدر أعود إىل رسالة السيِّد حممّ 
 :اشةلشَّ ا عرضوها علىا ،ذات الصفحات األربعة
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 :هذه الصفحة األوىل

 
 :ةانيالصفحة الثَّ 

 
 :الصَّفحة الثَّالثة
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مَّ  يف هذه الصفحة ،ثةهنا نتوقف عند الصفحة الثال  ر للشَّيخ عليّ الصَّد د باقريتحدَّث السيِّد حم 

 .ريازينين الشِّ عث تحدَّ يا يبدأ وهن  (الشِّريازيون)إذا ت دِققون يف بداية السطر الثَّاين كلمة  ،الكوراين

 :الصفحة الرابعة نذهب إىل الصفحة الرابعة
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عند موجودة النسخة األصلية و  ،وراينك  ال عليّ الشَّيخ در إىل د باقر الصَّ حممّ السيِّد هذه هي رسالة  
مَّد باقر الصَّدر ) كتاب  وموجودة صورة منها يف الكوراين عليّ الشَّيخ   (،السرية واملسرية يف حقائق ووثائقحم 

عليكم من اجلزء  هاوأقرأ   ،161رقم الوثيقة  ،213و 212 و 211موجودة على صفحة  ،اجلزء اخلامس
 أنَّ ول بأق  ريد أن  ا الربنامج ال أ  أنا هنا يف هذ ،درد باقر الصَّ حممّ السيِّد ماذا كتب  ،اين من نفس الكتابالثَّ 

الشِّريازي وللسيِّد احليدري ألنَّين أرى  دشيئًا ما للسيِّ  ا انتصرت  رمبّ  ينلكنَّ  ،الن والباطل مع فالنمع ف   احلقَّ 
ا  مَ صْ م خَ الِ لظَّ لِ  ك ونَا) :د األوصياءسيِّ  كلمة  -ذلك للو مل أفع-قينوتؤرِّ  ،ه إىل هؤالءواضحًا توجَّ  ظ لماً 

هبا  بت  رِ ين ض  أنَّ  اكم  ،هذا األمل س  أحتسَّ  ،ماءهبا العل ب  ي ضرَ الَّيت ياط السِّ  س  أملَ ين أحتسَّ ألنَّ  (ل وِم َعونا  ظْ مَ لْ لِ وَ 
يرازيون فقدوا الشِّ -درالصَّ د باقر حممّ السيِّد تب أقرأ لكم ماذا كَ  ،األمل س  أحتسَّ  ينإنَّ  ،ب  رَ ض  وال أزال أ  
-! أنا هنا فقط سأقرأ املعلومات؟ال أمدنا يا أبا جعفر يِّ م يا سأعصاهبَ  هم أن يفقدوامن حقِّ -أعصابهم

أهّنم نا ويف مراجعنا املشكلة يف علمائ ،هذه احلملة بسببِ  ؟ماذا ببِ بس-يرازيون فقدوا أعصابهمالشِّ 
يا مجاعة أنت م ما تركت م لنا  ،هذا اعرتاض على العلماء نلو عرتض يقو حني ن !نسكت ا أن  عوننا ويريدون منَّ قطّ ي

هكذا هي ة القضيَّ و  ؟هذا أي  إجرامٍ  ؟أي  ظلم هذا ،أن نصرخ األمل ال ت ريدون منَّا يعتصر ناحَّتَّ حينما  ،شيئاً 
ينيَّة ة ؤسَّسامل ،وإىل اآلن حني و  !أفواههم وال يفتحوا عليهم أن يسكتواتضرب اآلخرين واآلخرون  ريد أن  ت  الدِّ

ال فإّن املهيمنني على املؤّسسة  ،أو ص راخًا من الوجع ،أو تفرجيًا ألملهم ،سهمفاعًا عن أنف  م دِ يفتحون أفواهه
السيِّد  نفوا فيه سيادةَ  را  ورا  مزوَّ شنيرازيون فقدوا أعصابهم فأصدروا مالشِّ -هال يريدونبذلك و يقبلون 
هو هذا و هي املشكلة  فهذه ،ريازيالشِّ  السيِّد يادةَ سِ  وافَ ن َ جف النَّ يف أيضًا  هم ،هاالقضية نفس-الخوئي

 ،ث عن بعض املراجعي وهو يتحدَّ ئو اس اخلد عبَّ سيِّ الر إىل ذلك قبل قليل اأشقد و  ،هو هو ،ِصراع  العلماء
من مراجع النَّجف الكبار هو وهو سيِّد عليِّ التربيزي ال ،التربيزي د عليّ سيِّ الأشار إىل  ،ل الكالمكمِ هو مل ي  

 عليّ  دبعة من املراجع أحدهم هو السيِّ شهورة فيها أر ورة مَ هناك ص   يشّنع على السيد اخلوئي،أكثر واحد 
 ،التربيزي عليّ السيِّد احلكيم و السيِّد  ،الشاهروديالسيِّد  ،اخلوئيالسيِّد فيها  صورة مشهورة جيلس ،التربيزي

معروفة ميكنكم أن  تدخلوا ولكنها صورة ئها هيّ  أاحلقيقة مل يطر يف بايل أن  و ذت خِ وهذه الصورة كانت قد أ  
جواد التربيزي شقيق السيِّد كانت مأخوذة يف جملس فاحتة وهذه الصورة   ،نرتنت وت الحظوا هذه الصورةإىل اإل
 ره  دائمًا متهكِّمًا هبذه العبارةالسيِّد اخلوئي يذك علّي التربيزي كان حينما يذكرالسيِّد و  ،التربيزي عليّ السيِّد 
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ابن الشِّيخ هو ي السيِّد أبو القاسم اخلوئ يعين (،أكرب عليّ الشَّيخ ي ابن أبو القاسم اخلوئالسيِّد قال ) :يقول
ة صَّ القِ  !؟سأتركها ال أدري حكايةٍ  سآيت عليها وأي   سنأيت على هذه احلكاية وأي  حكايةٍ  ،علّي أكرب اخلوئي

 نلكم مَ  أنا أ ورد أمثلة وّناذج كي أ ثبتَ  ،ًا هباالتفاصيل وأنا لست مهتمَّ  نعقدًا ِلذهِ والربنامج ليس م  طويلة 
حلمه  يأكل   ،أحدهم يأكل اآلخر ،لماءمون على الع  يتهجّ سهم العلماء هم أنف   ،اءملم على الع  يتهجَّ الَّذي 

الشِّيرازيون فقدوا أعصابهم فأصدروا -الكوراين خ عليّ يدر يف رسالته للشَّ الصَّ السيِّد حنن و  ،تاً ًا وميِّ حيَّ 
اهرودي شَّ د اليِّ را  اتهموا فيه السمزوَّ  ا منشورا  صدور  أمَّ ث  منشورا  مزوَّرا  نفوا فيه سيادة السيِّد الخوئي 

 ،األخريةامه صيب باخلرف يف أيَّ اهرودي أ  الشَّ السيِّد  أنَّ  ،جف أيضاً وهذا الكالم كان يدور يف النَّ -فرَ بالخَ 
 أصدروا منشورا   مَّ ث  -ئيو اخلالسيِّد حاشية  والَّذين كانوا ي ثريونه  هم ،جفيف النَّ  اً موجود هذا الكالم كان

من هو ف اخل راساين ق لنا سو الشَّيخ ي  -ساني مجنونايوسف الخر الشَّيخ  علن بأنَّ باسم الحوزة العلمية ي  
 رم إالَّ ليس له ج  الَّذي كربَلء   م   ِ وهو عال-الشريازي فرتة من الزمنالسيِّد ع لماء كربالء والَّذي تتلمذ عنده  

تلميذِه السيِّد محّمد الشَّيرازي وأخيرا  أصدروا منشورا  َجمعوا فيِه من  جتهاداِ  شهد بعدمِ ه يَ أنَّ 
إليهم ف جيف النَّ  سدَّدمت  أنتم كما-بالعبتهم من نِ ما في ج   ا إلينا جميعَ اذيب وسدَّدو واألك تااالفتراء

من  أحدٌ  نَّه  مل يبقَ أل-ولم َيسَلم أحٌد من ع لماِء النَّجف تقريبا  من َهتِكِهم-مجيع ما يف ج عبتكم من نِبال
جف تقريبا  من علماء النَّ  سلم أحدٌ ولم يَ -هي القضية هي هي إذاً  ،ريازيالشِّ السيِّد ق  ومزَّ إالَّ علماء النَّجف 

 ،هو الَّذي بدأ املشكلة أساسًا السيِّد احلكيم-الخوئيالسيِّد الحكيم و السيِّد  من هتكهم خصوصا  
يد هالل العِ  بوتَ نوات ث  ريازي يف أحد السَّ د الشِّ حممَ السيِّد ا أعلن مَّ لَ  ،املشكلة بدأت منذ  أيَّام السيِّد احلكيم

ال متاثلها الَّيت  مية الكربىريازي اجلر د الشِّ حممّ السيِّد  بكارت ،م هنا بدأت الطامةياحلكالسيِّد ن علِ ي   قبل أن  
علن  ي  أعلن ذلك يف كربالء قبل أن   ،السنوات ىحدر رمضان يف إعيد شه هاللِ  حني أعلن ثبوتَ  جرمية

سن احلالسيِّد  بعدها و  ،البعري مت ظهرَ صقَ الَّيت ة شّ نا كانت املشكلة كما يقولون القَ ه   ،جفكيم يف النَّ حم 
ريازيون يف  الشِّ  عمله  كان يَ الَّذي  ار املشي أو الركض على النَّ  رمةِ فتوى حب  احلكيم د أصدر السيّ بفرتة قليلة 

وهذه  ،يف يوم العاشر نفس السيِّد حسن الشِّريازي كان يركض على اجلمر ،همنفس علمائحَّتَّ  ،كربالء
الشِّريازي وإالَّ هي   أصدر الفتوى بتحرمي ذلك ِنكايًة بالسيِّداحلكيم السيِّد لكن  ،هاِلا تفاصيل  و ة وفة معر قضيَّ 
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 ،در سآيت على ذكره وباملصادرد الصَّ هناك كالم للسيِّ و  !الفتاوى صدر  هكذا تَ  ،موجودة قبل ذلككانت 
 .يف هذا الربنامج نأيت إىل احللقات القادمة ماحين

قال هناك  ،اخلوئيالسيِّد ث عن فتاوى وكان يتحدَّ  ،قسَّم الفقه يف النَّجفالسيِّد حمّمد باقر الصَّدر 
موجود وهو  ،على قيد احلياة ءأشخاص أحيا نقله  ي وهذا الكالم ،نبويّ  وهناك فقهٌ  هناك فقٌه بازاريّ  :فقهان

كما   ةلس نَّة النبويّ فقه وللوفتاوى وفقًا ل ،هناك فتاوى بازاريةف ،يف كتب ومصادر ونأيت على ذكرها يف حينها
د باقر حممّ السيِّد  ،أقولالَّذي لست أنا  ،نها يف حينهاث عدَّ سنتحو ية موجودة ر هذه الفتاوى البازاو  ،قال هو

إنَّين و  ،سواء قاِلا أم مل يق لها موجودةٌ  ذه حقيقةٌ هف ،لق  أم مل ي َ  وأنا ال أعبأ إن قال ،يقولالَّذي در هو الصَّ 
 لذلك أسوق   ،واألمساءالبشريّة فأنتم تعبدون األصنام  ،ال تقبلون كالمي كملكنَّ  ،بيدي وأتلمَّس ها هاست  تلمَّ 

السيِّد و  يمكالحالسيِّد جف تقريبا  من هتكهم خصوصا  لماء النَّ من ع   ولم يسلم أحدٌ -لكم هذه األمساء
عوة حزب الدَّ راع بني وهذه مشكلة الصِّ -سمه  حزب الدعوةخ َلصة المنشور أنَّ هناك حزبا  او  الخوئي

 وخَلصة المنشور أنَّ -دور يف هذه األجواءوك ل  ذلك ي ،الشِّريازيومنظمة العمل الَّيت هي تنظيم تابع للسيِّد 
 إيجاد التفرقة بينهمو  لماءتك الع  جف لغرض هَ ل بين بغداد والنَّ سمه حزب الدعوة قد تشكَّ هناك حزبا  ا

إلى  ،ا  وثالث ،ئيو الخالسيِّد  إلى مرجعية ،وثانيا   ،د الحكيمإلى مرجعية السيِّ  ،وهذا الحزب يدعو أوَّال  
في صوِّر السيِّد الحكيم بأنَّه  كان آلة  بيِد هذا  در ويسترسل المنشورصَّ الر اقد بمحمّ السيِّد مرجعية 
 :ليقوموا بأمرينلمين جميعا   لنفس الحالة ويستنجد بالمسضٌ رَّ عئي اآلن مو الخالسيِّد  وأنَّ الحزب 

السيِّد الوقوف في وجه  ،والثَّاني ،الحزبمنع السيِّد الخوئي من حالة الوقوع في أسِر هذا  ،األوَّل
ث مَّ يقول بعد  ،على حدِّ التعبير المنشور در وزمرته لكي ال يتعشعشوا أكثر فأكثر فأكثرد باقر الصَّ محمّ 
السيِّد م حمَّد باقر االصفهاني  وفين فعَل  هم فقيه الحزبر عالم ن ولكنَّ و زب مجهولادة الحقَ  إنَّ  :ذلك

هناك من بيت الصَّدر من هم يعيشون يف اصفهان  ،يف األصل لبناين  السيِّد  ،يس اصفهانياً لالسيِّد و -الصَّدر
هم األعلى إىل العراق من بيت شرف الدين وانتقل جدّ و أساسًا هو من ل بنان  ،ولكن السيِّد ليس اصفهانياً 

 ،نهم ذهب إىل إيرانمنهم سكن يف الكاظمية والبعض م البعض  ف الشِّريازي يف سامراء وبعد ذلكأيَّام املريزا 
 فقيه الحزب السيِّد م حمَّد باقر االصفهاني الصَّدرولكنَّ المعروفين فعَل  هم -بنانن ل  أصلهم مف وإالَّ 
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 عليّ الشَّيخ و -ردموسى الصَّ السيِّد -دراالصفهاني الصَّ  موسىالسيِّد ري و كسي العمِ مرتضى الق  السيِّد و 
إىل و  احلوزوّي! هذا الوضعهو ولكن  ،رانما عالقته مبازندف هو لبناين عليّ الشَّيخ -ني الكورانيرادالمازن

 أنقل لكم صورةً  أن   ت  أنا فقط أردو  ،سالة طويلةدر الرِّ د باقر الصَّ حممّ السيِّد ذكره الَّذي آخر الكالم املوجود 
كيف و  ،ضعب ضذّ م بعضه   كتب  وكيف يَ  ،لماءوكيف يتصارع الع   ،يعيمن الواقع الشِّ و  من الواقع املرجعيّ 

ريد أن  غاية ما أ   ،هذا على باطلو  حقّ  على هذا أقول بأنَّ  ريد أن  ال أ   ،ما هي ردود األفعالو  ،تصدر الفتاوى
زِّق  العلماء ليس أقول بأنَّ ا هؤالء هم  ،ق البعض اآلخرزِّ هؤالء هم بعضهم مي   ،عة اخلرييا مجا !أناهو لَّذي مي 

هم من صِ لماء النتقاأنا انتقد الع   ،العلماء أسب  الَّذي أنا  ولست   ،لست  أنا الَّذي أ مزِّق الع لماء ،كممراجع  
مسي موجود الرّ  يوكل  حديث ،تابعوا براجمي ،هذه طريقيت واهللِ  ،ملاِلم عن حم أحبث  مع ذلك و  ،البيت أهلِ 

ميكن  ،رزوّ ي   ميكن أن   ،كرَ ب   ميكن أن  ي  فَ  ،يل بهِ   شأنَ كالم يكون خارج هذا املوقع ال  أيّ و  ،ونيّ على موقع زهرائ
موجودة على موقع  ةاألشياء الرمسيَّ  من هذا القبيل. أّي شيءأو  اً يقلَّد صوتيّ  ميكن أن   ،صنعاً  عأن ي صنَ 

 .عينِّ  لين وال أحد ينطق  ثِّ د أحد مي  وال يوجَ  ،جهاً لوجه وَ ينِّ ؤخذ مِ أو ت   ،ِعرب هذه القناة زهرائيون وت بثّ 

 .نذهب إىل فاصل وأعود إلكمال كالمي

وهو  ،228يف صفحة  (،حمنة اِلروب من الواقع) :حسن الكشمرييالسيِّد الفاضل  بايف كت
قليل  قبل عنها ت  عربَّ الَّيت -ومةلة المشئنب  نا الق  وه  -يقول ،ريازي رمحة اهلل عليهد الشِّ حممّ السيِّد ث عن يتحدَّ 

ر طَلل عيد الفِ ت هِ يرازي بثبو د الشِّ محمّ السيِّد ما أفتى نينبلة المشئومة وهي حالق  وهنا -باجلرمية الكربى
أنَّ مراجع النَّجف  أغاَب عنه   وال أدري-يقولالكشمريي السيِّد هو -شرفجف األفي النَّ  بوتهِ قبل ث  

-همعمومتِ  أوالدِ من و  ،ريازيد الشِّ حممّ السيِّد وهو من أسرة -األشرف كالميرزا عبد الهادي الشِّيرازي
 كان أحيانا  يثبت  والسيِّد محمود الشَّاهرودي والسيِّد عبد اهلل الشِّيرازيعبد األعلى السبزواري السيِّد و 

وتجن با  من نقمة الِبَلط الشاهنشاهي د الحكيم يخفون ذلك احتراما  للسيِّ كانوا هم  لكنَّ  ،الهَلل عندهم
قمة البالط املرجعي باً من نِ َتن   :يقول الكشمريي دقيقاً املفروض أن   السيِّدهو يف احلقيقة مل يكن -.!!.عليهم
هو قال احرتامًا للسيِّد احلكيم وقد يكون هذا املعىن موجودًا أنا ال  ،عليهم قمة البالط الشاهنشاهيومن نِ 
الشاهنشاهي  البالطباً من نقمة وف من سطوة املرجع األعلى وَتنَّ اخل ،ألقوى هو اخلوفولكن املعىن ا ،أنكره  
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 ورهِ نشر ص  فبدأ بِ  ،هِ تيّ ئ إلطالق مرجعهيّ ي  ان ة كدَّ احلادثة مب   ريازي قبل هذهِ الشِّ السيِّد  أنَّ  ةقويف احلقي ،عليهم
غاراً ا صِ أنا أتذكر وكنَّ  ،يف بغداد قوا صورًا له  لَّ عَ حَّتَّ ت و وارع ويف احملالَّ ق يف الشَّ علَّ ور ت  يف كربالء وكانت الص  

كانت   حَّتَّ يف شارع الرِّشيد إىل اآلن أتذكر صورًا للسيِّد الشِّريازي ريازيد الشِّ رى صورًا للسيِّ ا نَ نَّ ذاك ك  آن
على شكل ارع ارجة على الشَّ مة خَ قدِّ هناك قسم من شارع الرشيد البنايات ِلا م   ،قة على األسطواناتعلَّ م  

 ،قة على تلكم االسطواناتمعلّ -إىل اآلن أتذكر-فكانت صور السيِّد الشِّريازي ،هناك اسطواناتو  ،سقيفة
وهناك  ،يف كربالء ةٍ مستقلَّ  ةٍ واضح لتأسيس مرجعيَّ  ك بشكلٍ تحرَّ ي العملية وبدأ ه  وطبع رسالتَ  ه  فنشر صورَ 

فيها للحوزة  عامة  لزَّ ام كانت امن األيَّ  كربالء يف يومٍ   ألنَّ  ،جف من كربالءاسية كبرية يف حوزة النَّ حسَّ 
ينيَّة  ةِ ؤسَّسوكانت اِليمنة على امل ،للمدرسة اإلخباريةو  ،ةاإلخباريّ  وبعد ذلك حدثت مذابح  ،نيلإلخباريّ الدِّ

جرى على املريزا الَّذي هو واهد وأحد هذه الشَّ  ،ال جمال لذكرهاو  ة طويلةصَّ القِ و دث حَ الَّذي وحدث 
ة يف  الشيخيَّ  دت املدرسة  تسيَّ وقد  ،واإلخبارينيبني املراجع األصوليني  ،املذابحبقايا من تلكم وهو  بارياإلخ

بتخطيط من مراجع ه إىل أن حاولوا قتلَ  ،أمحد اإلحسائيالشَّيخ مدرسة ات بالذَّ  ،فرتة من الزَّمان كربالء
 الِقصَّة   هناك و يث تويفّ حاملنّورة ذهب إىل املدينة و  ،إىل احلجاز ًا على وجههِ خرج فارَّ النَّجف وكربالء، ف

ريد ملرجعيٍة أن  تكون ال ت   ،فهناك حسَّاسية واضحة النَّجف تريد أن  تقمع الوجود احلوزوي يف كربالء ،طويلة
ة وال أنا ال أ جامل ألنَّين ال أحبث عن مرجعيّ  ،دعوين من اجملامالت ،هذِه هي احلقيقة املقشَّرة ،يف كربالء

 ،ةم حبريّ متام االستقالل وأتكلَّ  ستقلّ أنا م   ،م بصراحةمااًل من أحد لذلك أتكلّ وال أطلب أحبث عن زعامة 
وال أحسب  جلاهِه أخاف أن  ي ؤث َِّر  ،ه عينِّ يقطعَ  ه أخاف أن  ملالِ  ال أحسب   ،حساباً  ألحدٍ  ين ال أحسب  ألنَّ 

برينا العراقية نقول يف تعا كمافأنا  ى بعبارة أخر  ،هذاوال حاجة يل بكّل ريد جاهًا  ال أ  ألينَّ  ،على جاهي
وقبل  ،هي هكذا القضية   ،م بصراحةلذا أتكلَّ  ،حساباً  ما عندي شيء أحسب له  و  (صلّ بايع وم)ة الدارج

ينيَّةاملدن  بني راعإىل الصِّ  أشرت قليل ة املدن السنيَّ  ،ال يوجد فيها صراع ؟ة فيها صراعاآلن املدن الكرديّ  ،الدِّ
 ،فقط املدن الَّيت فيها املراجع ؟ي وجد فيها ِصراعالشِّيعيَّة املدن  ،ال يوجد فيها صراع ؟يوجد فيها صراع

ن ريد لكربالء أجف ال ت  فالنَّ  !هنا املشكلة   ،بسبب الصَّنمية ،من التحز ِب للمراجع ،تأتينا هنامن لة كشامل
ن يو ز رياة القمع ال زال الشِّ ذا اليوم ولشدَّ وإىل ه ،لذلك ق مع السيِّد  الشِّريازي ذلك القمع ،تكون فيها مرجعية

 ،سيِّد صادق الشِّريازيالإىل هذه اللحظة ال زال  ،إىل هذه اللحظة جفمن النَّ  إىل اآلن يتوجسون خيفةً 
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 يدَ وحيتاطون شد سون خيفةً يتوجّ  سيِّد صادق الشِّريازي إىل اآلنالأوالد و  ،سيِّد حممَّد الشِّريازيالأوالد و 
ليا زعج املرجعية الع  ي   ،جفف يكون يف دائرتم ي زعج النَّ من أي تصر  و من أي مجلة و االحتياط من أي كلمة 

م ألهنَّ  ،ون على وجوهم خوفًا من تلك اِلجمةيبادرون باالعتذار يركضفإهّنم و صدر شيء ول ،جفيف النَّ 
تنا مؤسَّس الظلم املوجود يف وسطِ وهذا هو  ،ها إىل اليومال زالت آثار  و  ،ِلا ختَ نالء ال أ   هم ضربةً ربو ضَ 

ينيَّة  والتعل ق باملناصب والصِّراع على األموال وهذا هو  ر واحلسدااالحتك نمالناتج من الدكتاتورية والناتج الدِّ
أنا بشر ونفس  ،ه املعاينه نفسي عن هذنزِّ أنا لست أ   ،نا هكذاكل  و بشر  حنن   ،يف كلِّ مكان الواقع الدنيويّ 

ملاذا نكذب  ؟سنانف  ملاذا نضحك على أ ،دًا واحداقع فيها ومجيعنا ومجيعكم أنتم واحين وأطال  ياء تَ هذه األش
السَّفير اإليراني السيِّد طير حينما دخل على الخط خَ  ر األمر بتصعيد  طوَّ وت-هذا هو الواقع ؟سناعلى أنف  
حسن السيِّد هيد ألقاها الشَّ  قصيدة   ببِ بس-؟ملاذا-يرازيينالشِّ  يكره   براسته وكان هو آنذاك مهديّ 

في -ريفمن احلرم الشَّ  قريبة ،احلسينية الطهرانية معروفة يف كربالء-لطهرانيةة االشيرازي في الحسينيَّ 
  ،قيم حفاًل كبرياً يف مولد أمري املؤمننيربالء ت  كأّن   اً كان معروف  ه  ألنَّ -َلمعليه السَّ  احتفال ميَلد اإلمام عليّ 

في احتفال ميَلد اإلمام علّي عليِه السََّلم -هداءد الش  قيم حفاًل يف مولد سيِّ جف كانت ت  النَّ  كما أنَّ 
إنَّ دخول السَّفير  ،اه باالسمعيم المرحوم قاسم وكارل ماركس كما هاجم الشَّ وهاجم فيها عفلق والزّ 

 ؟ريازيالشِّ طبعًا ماذا كانوا يتَّهمون السيِّد -يرازيالشِّ السيِّد لبي على السَّ  ره  ثَ أَ  كان له    على هذا الخط
اربون السيِّد الشِّريازي ،اهللشَّ  ه عميلبأنَّ يّتهمونه   ولكن هذه كانت م ثّبتة يف ،مع أنَّ مجاعة الشَّاه كانوا حي 
مجلة األشخاص  نمو  ،ةأثار هذه القضيَّ الَّذي حزب الدعوة هو  ألنَّ  ،خصوصًا يف الكويتة الشِّيعأذهان 

يف الكويت وهذه  يز رياالشِّ السيِّد الكوراين و الشَّيخ راع مرير بني صِ وكان هناك  ،الكوراينالشَّيخ أثاروها ذين الَّ 
وكذلك  السَّلبي على السيِّد الشِّيرازي أََثره   إنَّ دخول السَّفير على هذا الخط كان له  -وفةر عة مالقضيَّ 

د كاظم اليزدي سيِّ الإبراهيم اليزدي هذا هو حفيد -الحكيمالسيِّد صهر إبراهيم اليزدي  لعبه  الَّذي الدور 
َسفرة زوجة الشَّاه فرح  عن ذكره يوم أمس حينما كان احلديث مرَّ و حلكيم اد صاحب العروة وكان صهراً للسيِّ 

حة د حسن الكشمريي يف صفسيِّ الماذا قال  ،فأين نزلت ،ميكاحلالسيِّد عية جر ام ميَّ الستينيات أ يفديبا 
 الحكيمالسيِّد  حيث  نزلت ضيفة  على كريمة المرجع الرَّاحل-ة فرح ديباكلأي امل-زلتنَ  حيث  )-173

لت محَ  ينيع-ملت له  ها حَ انتشر بأنَّ حفيد السيِّد كاظم اليزدي وفي وقتها  إبراهيمالسيِّد وهي زوجة 
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ن صهر السيِّد احلكيم ومِ هو هذا  إبراهيم اليزديالسيِّد ف ،إىل آخر الكالم-(ماال  وفيرا  -د إبراهيم اليزديللسيِّ 
السيِّد إبراهيم اليزدي صهر  لعبه  الَّذي ور وكذلك الدَّ -احلكيمالسيِّد على  الَّذين كان ِلم تأثري كبري

هذا -كان سلبيا  للغاية حيث عمل بحماس على تطويق السيِّد محّمد الشِّيرازي ولكن بهدوء  الحكيم
وء هبدوء دال تستعجلوا عليه هب ،ا يقولونذهك ،اخلصم يسقطحَّتَّ هبدوء و أن اعملوا هبدوء  ،العمل املرجعي

شخصيا  على  لحكيم لم يردّ االسيِّد  ولكن بهدوء كما أنَّ -هاال يقوم بعدَ حَّتَّ ة واحدة يسقط مرَّ  إىل أن  
 الفرتة بل هذهِ سابقًا ق-يرازيالشِّ د السيِّ  تجاهله   كا جاء إلى كربَلء بعد ذلمَّ لَ  ه  العالية لكنَّ  ذلك لمتانتهِ 

 ريازي نفسه مرجعًا يف كربالءد الشِّ حممّ السيِّد علن ي   صارت وحدثت وقبل أنالَّيت قبل هذه اإلشكاالت  ينيع
م قدِّ الة وي  ر عن إمامة الصَّ يتأخَّ و به  يأمتّ  كان السيِّد الشِّريازي  ،حينما كان يأيت السيِّد احلكيم لزيارة كربالء

علمًا أن والد  ،وراء السيِّد احلكيم (زياري آل الشِّ ) يونز رياشِّ لا ريازي وكلّ الشِّ السيِّد ي صلِّ احلكيم وي  السيِّد 
اء ا جَ مَّ لَ  ه  لكنَّ -احلكيمالسيِّد جف وبوثيقة بالنَّ و ينة عالقة مت اهلل كانت له   رمحهمهدي السيِّد  السيِّد الشِّريازي

َلة  الصَّ  م له إمامةَ قدِّ ولم ي   ه  ر ولم يز بعد ذلك تجاهله السيِّد الشِّيرازي -احلكيميعين السيِّد -إلى كربَلء
ِممَّا دعا السيِّد سعيد زيني من وجهاء كربَلء ة او ابق وأخذت التراشقات تزداد يوما  بعد يوم بضر كالسَّ 

-كريم الهاشمي  السيِّدستاني والمحامي ر هالرِّضا المرعشي الشعبدالسيِّد ة و صاحب مكتبة السَّعاد
ل والوكيل األوَّ  ينسيستاالالسيِّد صهر  السيِّد جواد الشهرستاين هو والد الشهرستايناملرعشي ضا عبد الرِّ السيِّد 

  ،د جواد الشهرستاينسيِّ هو ال السيستاينالسيِّد مرجعية  مهندس وأصاًل  ،السيستاين يف إيرانالسيِّد من وكالء 
والسيِّد عبد الرِّضا -شاهنشاهاللطان وبعضهم يسميه به بالس  يبعضهم يسم ،ميف حوزة ق   كما ي سميه الطَّلبة  

اخلطيب -مرتضى القزوينيالسيِّد يب والخط المرعشي الشهرستاني والمحامي السيِّد كريم الهاشمي
 .دوىل ولكن كان ذلك دون جإلى التدخ  -املوجود اآلن املعاصر احليّ 

 (:ظلمةمجولة في دهاليز ) الكشميري في كتابهِ د السيِّ ة ذكرها هناك قضيَّ و  

 .نذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أطرحها بني أيديكم 



 

 4شّرق ونحن مغّربون ج م( إمام زماننا 94طق / للشيخ الِغّزي              الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   - 36 - 
 

نا وه  -ضويي الرَّ ري د حسن الكشمحممّ السيِّد ينقل  ،334 يف صفحة (،لمةجولة يف دهاليز م ظ)
المرحوم ابن اإلمام ات والتقاني يمانيني كنت في دمشق في منتصف الثَّ جرت معي وهو أنِّ  ة  أذكر قصَّ 

يب صِ وهو صديٌق لي من النَّجف األشرف وكان قد أ  -د اخلوئي للسيِّ االبن األكرب-ينالخوئي جمال الدِّ 
متى  :فقال لي ،ه األخيرةامَ يعيش أيَّ  ه  من العَلج في ألمانيا وكان يبدو عليه أنَّ  هِ توَّ رطان وعاد لِ بالسَّ 

ريد رقم أ   :فقال ،ل أبو عمادتفضَّ  :لتق   ،طلبا  نك مَ ريد مِ أ   :فقال ،قبل يومين :لت له  ق   ؟ئت من إيرانجَ 
وال  أنا أسكن حاليا  في مدينة مشهد :لت  وق   ،إليه فاعتذرت   ،يرازيد الشِّ د محمّ الهاتف الخاص للسيِّ 

موالي  :له   قلت   مَّ ث   ،ر الرجل قليَل  فتحيَّ  ،أتردد على مدينة ق م إالَّ بالسَّنة مرَّة لذا فَل أعرف  رقم هاتفه
-يف دمشق سوريا، شارع األمني يف ريازيد الشِّ للسيِّ معروف مكتب هناك -األمين عر إنَّ مكتبه  هنا في شا

هاشم السيِّد ناك ه   كما أنَّ   ،لهمثِّ لخاتمي م  ا محسنالسيِّد وهناك يوجد إنَّ مكتبه  هنا في شارع األمين 
حصل على رقم أستحصل لكم ذلك أو تبعثون أحدا  يَ  القزويني وهو خال زوجتي لذا يمكنني أنْ 

-يري الكشمالسيِّد يعين خال زوجة -أبو عدنان وبعد أيَّام التقيت السيِّد هاشم القزويني ،الهاتف منهم
هل  :ث مَّ قال لي ،اإلمام الخوئي يرازي فابتسم وقال لقد التقاني ابن  الشِّ  السيِّد فسألته عن رقم هاتف

وتطلب منه أن تتصل بالسيِّد  :لقد طلب منِّي برجاء  شديد وقال :قال ،ال :قلت ؟ذلكأراد  تعلم ِلَما
بها  له   ال علمَ  دلا والواعناهصن ه باسم والدي نحن  دَّ درت ضِ صَ الَّتي البيانات  العفو والمسامحة ألنَّ 

ق احلقائق صدِّ ن   ؟ين اخلوئيمجال الدِّ  ن صدِّق ؟ن صدِّق من-يز يراالشِّ السيِّد من  أن أستوهب له   يَّ لَ د عَ أكَّ و 
للحادثة الكشمريي يف نقله السيِّد ق صدِّ نعم أ   ،يئو ق مجال الدين اخلصدِّ سبة يل أنا ال أ  بالنِّ  ؟ائقثو وال
وأقبل كالم  ،أنا أقبل كالم السيِّد الكشمريي ،السيِّد الكشمريي نقل عنه  الَّذي ين هاشم القزويالسيِّد ق صدِّ وأ  

السيِّد د مجال اخلوئي تأثري على لسيِّ لنعم  ،د مجال اخلوئيسيِّ الق صدِّ ين ال أ  لكنَّ  ،القزويينهاشم السيِّد 
ة كانت والقضيَّ  وال ثالثة وال اثنني ال واحدةهي لكن قضيَّة الفتاوى الَّيت صدرت من السيِّد اخلوئي  ،اخلوئي

ة أخذت قضيِّ الهذه  ؟ذلك مل يسمع بكلِّ حَّّت أنّه  ،اً ليس حيَّ و تًا ي ميِّ ئو اخلالسيِّد أفهل كان  ،اً دَّ مشهورة جِ 
د مجال سيِّ الم كالم فهَ ولكن قد ي   ،ريازي خصوصًا يف اخلليجالشِّ السيِّد يعي قضية مأخذًا كبريًا يف الواقع الشِّ 

نعم أوالد  ،والبيانات كبري يف تزوير بعض هذه الفتاوى  اً ِلم دور أّن يف تضخيم املسألة أو  كبري  اً دور  م ِلبأنَّ 
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 ث َّ  ،نعرفه   ث هذا شيءٌ بَ والعَ ة التزوير والسرقات هذه قضيَّ  ،نعرفه   نيء حنهذا الشَّ و  !املراجع يفعلون ذلك
ه هو هنا ألنَّ -ةهي القصَّ  ب إليه وهذهِ سِ ما ن  هذا ما كان من موضوع -يقول الكشمرييالسيِّد يستمر 

-د لك يا أخي الكريمؤكِّ أ   يننَّ إِ -يقول ث َّ  ،ة طويلةالقضيَّ فيء شَ  قرأ كلَّ  أريد أن  وأنا ال أ   ،جييب على سؤال
-ند هناك مشكلة بني وكالء اخلوئياِلو  ويف باكستان ،من باكستانهو يسأل الَّذي ؤال و لصاحب هذا الس  

وضع هو -مالسيِّد نافسات بين ة فقد جرت م  ديكن الحالة الوحتَ  ها لمبأنَّ ِإنَّني أ ؤكِّد لك يا أخي الكريم 
د زكي السويج محمّ السيِّد الموسوي الهندي والمرحوم بين السيِّد م -أنا أقرأ كما هو موجود (م)حرف 

 اهلل وبالتالي ونتيجة وشايات من الموسوي الهندي البن اإلمام الخوئي رحمه   وكيل اإلمام الخوئي رحمه  
عام إلسقاط  الموسوي ووزعها بشكل   رهاوصوَّ  ،د السويجللسيِّ  ط وكالته  سقِّ ي   اهلل استصدر منه بيانا  

من مسعة  ومثل  هذا جيري كثريًا ق لت  لكم ليس هناك من شيء أرخص-وهتكهِ السويج السيِّد سمعة 
ينيَّة ةِ ؤسَّسيف امل ،العلمية يف احلوزةِ  ،يف مكاتب املراجع !اإلنسان يف الوسط املرجعيّ  أرخص ليس هناك  ،الدِّ

أحدهما  عاِلمان محليَّان-يف إيران-ة كرمنشاهفقد كان في محافظ ،مثلهاوحالة أخرى -ساننمن مسعة اإل
لإلمام الخوئي  هما وكيَلن منهما في موقع مماثل لآلخر وكَللٌّ وك   يجليلالشَّيخ مي والثاني عَّل الشَّيخ 

مي كان ي ساند ا أمَّ  ،عهمَ  مناضتيَ دعم اإلمام الخميني و ورة اإلسَلمية ويَ الثَّ  رحمه  اهلل لكن الشَّيخ عَلَّ
تقليده  وانتهى هذا الخَلف أْن  وي حرِّم على الشَّباب لدودا  لإلمام الخميني جليلي فكان عدوا  الشَّيخ 

س بأذنه مَ وهَ -اخلوئي ديد عبد اجملسيِّ الشري إىل ي  -قراهِ م   للتقى الشَّيخ جليلي بالحج بابن اإلمام الخوئي اا
مي يخ عَّل للشَّ  ط وكالته  سقِ ط أو ي  سقِّ بيانا  ي  بوشايات وبعدها استصدر الولد من والدِه اإلمام الخوئي 

وهناك املزيد -ميعَّل الشَّيخ عام وأسقط سمعة  بهذا البيان نشره بشكل   يجليلالشَّيخ وبعد أن انتصر 
أقرأ من الكتب  ، لكمأن  أنقل من ذاكريت ريدين ال أ  لكنَّ  ،أنا أعرف الكثري والكثري من هذه احلاالت وواهللِ 

 بالكثري والكثري يتيف ذاكر  أنا أحتفظ   ،ب باحلقيقةكذَّ ال أ  حَّتَّ و  ،إليهانوا من العود تتمكّ حَّتَّ من املصادر و 
 ،اخلميين عالمي حيب السيِّدالشَّيخ ألنَّ  ،راعهذا هو الصِّ  ،وادثمن هذه احلوادث وأسوأ من هذه احل والكثري

هي و وهكذا هي احلكاية  ،ولد املرجع آخر وبواسطةِ  وكيلٍ  ةِ طسه بواعته مس  وشوَّ  ه  ط وكالتَ قَّ اخلوئي سَ السيِّد لذا 
شري إىل  أ  ريد أن  ين ال أ  ة ولكنَّ قصّ  ه  لَ و  (ابحرَ مِ ل  لِ  الباب   نِ م   همَ ز  اَل ت  مِ ) :يقول ا مثلنعندو  ،تواصلةم  و صلة تَّ م  
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هكذا من الوكيل إىل ولد  ة  القضيَّ )ِمت اَلز َمه م ِن الباب  لِل ِمحَراب( و  :تنا هي هذهيف الواقع قصّ  ،هذا املثل ةصَّ قِ 
 ،عراع املوجود بني املراجوهذا الصِّ  ،عند هذا احلدّ  وال تقف احلكاية   ،وهكذا َتري األمور ،املرجع إىل املرجع

ن وال أدري بني عاّل  ،بني فالن وفالن ،ريازي واخلميينبني الشِّ  ،ريازيي والشِّ ئو بني اخل ،بني اخلوئي واخلميين
بينهم وأنا  شائع رٌ ماألوهذا  ،هم يقولون ،ونيز رياة كما يقول الشِّ بجرَّ م   من األمور ال ه  أتعلمون أنَّ  بني َمن!!

 ،م منطقيهذا الكال باهلِل عليكم ت قَضى حاجت ك! اخلميينالسيِّد لعن تَ  مرَّة ئةبة مِ رَّ اجمل رو من األم ،بأذين مسعته  
 !!؟؟قضى احلاجةة وت  مرَّ  مئةَ  ن  د ابن رسول اهلل ي لعَ سيِّ 

لقِة يوم حَ يث تأتينا يف احلد ة  تمَّ جديدة الوقت ال يكفي تَ  قطةٍ ريد أن  أدخل يف ن  طويلة وال أ   ة  صَّ القِ 
 .لةصِ  حديثِ للف شدودةً كم مَ أحزمت   ات فلتبقَ حنن يف مطبّ  ،شدودةنَّ األحزمة مَ أعتقد أ ،دغَ 

 ..أترككم في رعاية القمر

ا ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  ا وَ نوهِ ج  و  ن عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إسَ الح   يكَ خِ أَ  هِ جْ ن وَ عَ  ربِ الكَ  فَ اشِ ا كَ يَ 
 ..ينسَ الح   يكَ خِ أَ  قِّ حَ ت بِ رنِ تَ ن ْ ى اإللَ ا عَ ينَ عِ ابِ تَ م  وَ 

 ،زميَّ م   ال عي  يالشِّ  وت  صَّ ال ،ئيةفضاال مر  القَ  ،مرا  على شاشة القَّ الوقت يوميَّ  فسِ مباشر في نَ  بثٌّ 
 ..تعالى اء اهلل  شَ  ألقاكم غدا  إنْ 

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء جميعا  
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