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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلم  َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

ليه ُمشر ٌق ع وسالمهُ  لله ا لواتُ سن صح ة ابن الح ج  إمام زماننا الُ ) :م نفُسهالعنواُن هو العنوان املتقد  
يني ة تنا ؤس سمبالش يعة  نُ حنح  ،وحننُ   وحنن نا ُمشر قٌ مامُ إه .!! .نُمغر بو  نُ يعًا حنح نا مجا كل  مراجعنا وزعمائنا وقادتنوح الد 

 (.ُمغر بون
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 ،ديداىل بعنواٍن جتع للُ ااء شح  ٍد إن  ت هذا العنوان وسأشرُع يف يومه غح هذه هي اللقُة األخرية تح 
 :اللقة فعنونتها بالوثائق اً هلذهه اص  نواناً خح خرتُت عُ لكن ين اه 

 .!!.بِالَوثَاِئقْ  
رسائل منها  ،كاملاتيدة ومُ كانت سبقتها رسائل عد  وإن   ،جواٌب لرسالةٍ هي  يف القيقةه  اللقةُ هذه

وهي توقفتين اسال يت هي  سائلر  ًة من اللكن  رسال ،ومنها ،ومنها ،لكرتونيةومنها إ ،ة باليدطي  ومنها خح  ،ةشفهي  
وراء نا لربنامج وذهبابعنا انا تإن   :غداد يقولونجامعي من جامعة بح  جامعي وطالبٍ  ستاذٍ ا بني أُ موعٍة م  جمل

 ،قولوصحيٌح ما ت نظرياً  رحاً طح إن ك تطرح  !؟عن الواقع ولكن ماذا تقولُ  ،تب ووجدنا الكالم كما تقولالكُ 
 عن شيعة ،اقهمر عن عه  ثوند  وهم يتح !؟نعيشهُ  ال ذيماذا عن واقعنا اخلارجي  !؟يلمفماذا عن واقعنا الع

 .!!.العراق

فإن   ،أعود إىل حبثيللقة و اهذه  فقط ،هذا املوضوع طويالً  حولث أتد   أن   يف القيقةه إن ين ال أريدُ 
يني  ياسية أو جريات الس  مُ ـبال لهُ  اطق ال عالقةح الكتاب الن   حبثح  سالًة ره  مج حيملُ هذا الربنا !ةالجتماعياأو ة الد 

هذا الطرح  أن  برهن هلم بم ألهُ إليه شرتُ ن أح ال ذيستجيُب هلؤالء اإلخوة ولكن ين أح  ،ومنهجية لميةً فكريًة وعه 
 ،من هذا الواقع يدي   سلتُ ين قد غح اش ألن  عمُ ـلالكن ين ال أعبأُ بالواقع  !مليميق بالواقع العح رتباٌط عح اه  ظري لهُ الن  

نا لقت حح نُ كما قلت عنوا  ،واقعمن هذا ال ورًة مقطعيةً صُ  ،لكم جانبًا من هذا الواقع يف هذه اللقة سأعرضُ 
ا حكمو وا ي  لح حكموا عح ا ،حكموااه للقة وبعد ذلك ا ي  إىل آخرلح تصربوا عح  رجائي أن  و  ،)بالوثائق(هو  هذهه 

 .؟!.اللقة يف هذه اأقوهلُ  آخر لفظةٍ حَّت   اللقة ولكن اهصربوا علي   يف هذهه  أوردهُ س ال ذيعلى ما 

لواُت صح  سكري  عكم من تفسريه إمامنا العسامه مح  ا علىرأتُ قح ال يت ة الر وايمة مر ت علينا يف اللقاته املتقد  
 اءِ هَ قَ ن الف  مِ  انَ كَ   نْ مَّا مَ أَ فَ )-سمعون منهاتح ال يت ة الر واي ،الص ادقثنا عن إمامنا د  حيُ الله وسالمُه عليه وهو 

الص ادق ة قوُل إمامنا الر واي ردت يف هذهوح ال يت ملطالب ا من أهم   ،ةالر وايما جاء يف  إىل آخره -(هِ سِ فْ ن َ ًا لِ نَ ائِ صَ 
صدد يف  ،ددهذا الص  هي يف ة الر وايف ،ليدقراجع الت  مح وح الش يعة من فقهاء  وءقهاء السُ ث عن فُ يتحد  وهو 



 شيخ الِغّزي       الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –العترة ملّف الكتاب و 
 1 بالوثائق ق – 61زماننا مشّرق ونحن مغّربون ج  ( إمام16الحلقة )                                                                  
 

- 3 - 
 

 نْ وا مِ ف  رَ ا عَ ذَ ا إِ نَ تِ مَّ أ   ام  وَ عَ  كَ لِ ذَ كَ وَ )-؟ادقماذا يقول إمامنا الص   ،قليد وفقهاء السوءالديث عن مراجع الت  
ا ال مب  وصاف رُ هذه األ-اهَ امِ رَ حَ ا وَ يَ ن ْ الد   امِ طَ ى ح  لَ عَ  بَ ال  كَ التَ ة وَ يدَ دِ ة الشَّ يَّ بِ صَ العَ ر وَ اهِ الظَّ  قَ سْ م الفِ هِ ائِ هَ قَ ف   

 (نيس)نوها يف سلوك املرجع للجميع أن يتبي   اً ميكنُ نها ولكن هناك قضية واضحة جد  ي  يتب إلنسان أن  ا يستطيع
يني ةة ؤس سيف سلوك املو  (،ادص)أو املرجع  هؤالء  ن  أأي -.؟!.يهِ لَ بون عَ تعصَّ ن يَ مَ  كَ ََل هْ إِ وَ -:عموماً  الد 

الفهم يف يُ ألن ه  ؟بون عليهيتعص   ولكن لهح ،بون عليههالك من يتعص  يسعون إىل إ ،هؤالء املراجع ،لفقهاءا
 حِ ََل صْ ِلِ  انَ كَ   نْ إِ وَ  يهِ لَ عَ  ونَ ب  صَّ عَ ت َ ن ي َ مَ  كَ ََل هْ إِ وَ -:بون عليهلذلك يتعص   !بدًا هلمياًل وال عح ال يكون ذح  !الرأي

َوِإْن َكاَن -:يهلكونهو بون عليه تعص  ي ولكن هم ،يالفهم على هدىً و  ،الفهم على حقيقةٍ يُ  هُ إن  -قَّاً حِ تَ سْ م   هِ رِ مْ أَ 
 انَ كَ   نْ إِ وَ -:حواشيهم ن هو يفمح -هوا لَ ب  صَّ عَ ن ت َ مَ  ىلَ عَ  انِ سَ حْ الِ وَ  رِّ البِ بِ  قِ ف  رَ الت َ بِ وَ  ِلِْصََلِح َأْمرِِه م ْسَتِحقَّاً 

وقد  (،خصيقانون الوالء الش  ) :العبارة هبذهه  هُ أختصرح  كنين أن  ميُ  ال ذيهذا هو -(اً قَّ حِ تَ سْ م   ةِ انَ هَ الِ وَ  لِ َل ذْ لِ لِ 
يني ةُ  ةُ ؤس سواملالش يعي ة  املرجعياتُ  ك بهه تتحر   ال ذيقانون التد ثُت عنُه سابقاً، وهو   كُ تتحر   ،مسيةُ الر   الش يعي ةُ  الد 

سواء   ،عنك فأنت مرضي   وايل املرجعح تُ  !خصيالء الش  قانون الوه  :انوناصلها وفقًا هلذا القح فح مح  يف كل   عملُ وتح 
 ،بالضبطك ذل سكأم كنت بع ،أم ل تكن ،ل ُُمحم دآل ةٍ ذا خدم ،ذا كفاءة ،ذا علم ،ذا خلق ،كنت ذا دين

 الءه املستويات ما زلت يف وه  على مجيع ،أم كنت فاسداً  ،أم كنت ذا غباءٍ  ،ت ذا محقٍ أم كن ،أم كنت ذا جهلٍ 
  !عنك فأنت مرضي   املرجعه 

سواء   ،قاً ل  تح قًا فاألكثر ل  ر تح ي األكثفالواش ،فاألحفاد ،فاألقرباء ،فاألصهاره  ،من األبناء الدائرةُ  تبدأُ و 
 .!!.يني ةالد  ة ؤس ساملب فُ عصه يح  ذيال  خصي الش   الءهذا هو قانون الوه  ،قهم أم ل يكونواكانوا صادقني يف تل  

هل  (نيس)للمرجع  تابعةٍ  ةٍ مؤس سأو يف  أو يف مركزٍ  درسةٍ سينيٍة أو يف مح يف حُ  :أنا أسألكم مثالً 
وعلى دين كان على خلق   وإن   !؟فسح له اجملاليُ هل  ،ميل ن لهُ أو مه   (ادص)ع جأتباعه املر  ألحده  فسح جمالٌ يُ 

ولكن إذا كان هناك إنسان  ،الاجمل والل ال يفسحون لهُ ! ؟ُمتاجني إليههم فة وإن كانوا لى ثقافة وعلى معر وع
مكاتب  تعمل بهه  ال ذيالقانون هو ا ذه ،ابو باأل هُ ح لح فتح تُ حينئٍذ ملرجع ا وايل هذايُ  ،طنح  مُ  لفساقط سا

يني ة ة ؤس ساملو  ،اتؤس ساملو  ،رسااملدو  ،ملساجداو  ،ياتسين  الُ و  ،املراجع هلا إىل ها وقضيضها من أو  بقض  الد 
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ين ئط  قد يُ  ،لألمور ومتابعةٍ  ومن خالل رصدٍ  ومعايشةٍ  الناشئة من خالل جتربةٍ  رؤييتهي هذه  .آخرها
و أ البعض هذا بسبب انتمائي إىل املاسونيةه  قد يعتربُ  ،هو حر  أيضاً  ،قد يوافقين البعضو  ،هو حر   ،البعض

فأنا  ،أيضاً  ن ذلك هو حر  فليكُ  ،اجلهاتأي  ال أدري من  هةٍ جل  عميلٌ إىل املخابرات أو إىل الوهابية أو ألّن  
الكاذب  ه كما أن  ديثه حه  ه يفدقُ ى صه يتجل  الص ادق و  ،هاها يف نفسه قيمتح  تملُ  القائقُ ف ،مبا يقولون ال أعبأُ 

  .هه ثهـ يف حدي هُ ذبُ كه   ىيتجل  

 جامعةٍ  ي  و يف أأغداد كم مشكلة يف جامعة بكانت ل  شكلتكم أنتم إن  مُ  :نا تبدأمن هُ  لةفاملشك
 ،دك املسجو يف ذليف هذا املسجد أ ،ةيينيف هذه السينية أو يف تلك الس م أنتمكتكلمش ،أخرى

يني ة ال يت ة ؤس ساملشكلة لتكم تبدأ من مُ شكمُ   ،ملرجع ميوتا (،خصيء الش  الن الوه قانو ) :نت هذا القانو تبن  الد 
 لعبةُ  ،عبةُ لل  اهي  وهذهه  ،ونقر  نذُ ري مُ ة هكذا جتص  والقه  وأقرباؤهُ  هُ صهارُ وأ هُ د أوالدُ فيتسي   ،يدديأيت مرجع جو 

 .!!.خصيالء الش  الوه 

 راجعُ ومالش يعة  ءُ ان علماوإذا ك عُ إذا كان املراج :ويقول كلمن ذالش يعة ر ذ  هنا حيُ الص ادق منا وإما
صها تتفح   أن  يعة الش  على يت ال  وصاف ي األيعة ما ه للش  بني  يُ ُُث   !فة فحذاري منهملص  ا فون هبذهصه لتقليد يت  ا

 امِّ وَ عَ لْ لِ ه فَ وَل مَ  رِ مْ  أِلَ اً يعَ طِ اه م  وَ هَ اً لِ فَ الِ خَ م   هِ نِ يدِ لِ اً ظَ فِ احَ ه سِ فْ ن َ اً لِ نَ ائِ صَ  اءِ هَ قَ ن الف  مِ  انَ كَ   نْ ا مَ مَّ أَ فَ )-ايف مراجعه
ذكر د وق-(مه  يعَ مِ  جَ َل يعة الشِّ اء هَ قَ عض ف    بَ لَّ إِ -قليللالقليل ا ينيع-عض بَ لَّ ون إِ ك   يَ َل  كَ لِ ذَ وه وَ د  لِّ قَ ي    أنْ 

ا أم   ،هايصشختب صعُ يح  قد كن  ل ،يف هؤالء املراجع ،يئة يف هؤالء الفقهاءاإلمام الكثري من األوصاف الس  
نحط مُ ـئر وال واجلاون الظاللقاناوهذا  !ج  هذا القانون الفح  ،صشخ  تُ  أن   هله من الس   فهيالقضية  هذهه 

هلكون ء املراجع يُ هؤال-يهِ لَ عَ  ونب  صَّ عَ ت َ ن ي َ ك مَ ََل هْ إِ وَ )-الص ادقنه إمامنا يبي   ،واملنحرف عن مسار أهل البيت
َوِإْن  ه ا لَ ب و صَّ عن تَ ى مَ لَ ان عَ سَ حْ الِ وَ  رِّ البِ بِ  قِ ف  رَ الت َ بِ وَ  اً قَّ حِ تَ سْ ه م  رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل  انَ كَ   نْ إِ وَ -بون عليهمن يتعص  

  .!!(.َكاَن ِلِلْذَلِل َواِلَهانَِة م ْسَتِحقَّاً 

 اقتطعتُ ال يت ة هنا الر وايو  ،قةابالس  مم األُ  وهذا املنطُق هو منطقُ  ،كرة صارت واضحةالفه  أعتقد أن  
عهم ومراجالش يعة م مبقارنة فيما بني اليهود وأحبارهم وبني ت هي أساسًا تقو االكلم هذه ،تُ عطمنها ما اقت
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 علِ النَّ  ة وحذوَ ذَّ الق  ة بِ ذَّ الق   وذحَ )-ةم  األُ  ابقة سيجري يف هذهه مم الس  ألُ ما جرى يف ا ألن   ،وفقهائهم
وحني  ،ةم  الفة جيري يف هذه األُ س  لمم اما جرى يف األُ  ،وآله عليهه  اللُ  ىهكذا قال رسول الل صل  -(علبالنَّ 

ث هنا عن اليهود والنصارى يب يتحد  الن   إن   ،صارىم اليهود والن  إّن  قائال ا رسول الل  لنفبني   ؟عينسألوه من تح 
عنهم رسول  ثُ ن يتحد  ال ذيصارى هم ن  ًا ولكن اليهود والون عام  مر ميكن أن يككان األ  وإن   ،خاص بشكلٍ 

ا جرى على م   صارى هو فرعٌ وما جرى على الن   ،وبوقائع اليهود ٌن بقصص اليهودالقرآن مشحو فا ذول ، هناالل
أي   من أو ةٍ ل  مه  يكونوا من أي   ون قبل أن  لي  يإسرائهم  صارى أساساً والن   ،أساسًا هم يهود صارىفالن   ،اليهود
 .إسرائيليهو أساساً عيسى و  ،أخرى قوميةٍ 

 يا جرى فم ةِ مَّ ألا ذهسيجري في ه)-أكثر ورةُ تتجلى الص  حَّت  و  ،حني نذهب إىل سورة التوبة
 الثةانية والث  ث  وىل والكون الريشة األت أن   د  بُ فال ،همهي ريشة الس   ،القذة-ةذَّ الق  بِ  ةِ ذَّ الق   الفة حذوَ ألمم السَّ ا

 علِ النَّ  وَ ة وحذذَّ الق  بِ  ةذَّ لق  ا ذوَ حَ -صحيح بشكلٍ  من ريشات الس هم متساوية بالض بط حَّت  ينطلق الس هم
  (!!يهم فِ ت  لخَ دَ لَ بٍّ ضَ  رَ حْ لوا ج  خَ هم دَ لو أنَّ حتَّى  وذراعاً بذراع اعباً باعَ بَ عل النَّ بِ 

 ْم َأْربَاباً ر ْهَبانَ ه  وَ ْحَبارَه ْم وْا أَ َخذ  اتَّ }-؟بعدها الثني وماالث  و  ماذا تقول سورة التوبة يف اآلية الاديةو 

ثنا عن د  حيُ أبو بصري  ؟ادقالص  نا مامإعن  ،عليهم الله  ثنا الكليين عنهم صلواتُ د  ماذا حيُ -{مِّن د وِن الّلهِ 

بَاباً ه ْم َور ْهَبانَ ه ْم َأرْ ْا َأْحَبارَ تََّخذ و ا } :له   قال قلت  -لو  ف اجلزء األرية يف الكايف الش  الر وايو الص ادق اإلمام 

ا مَ م هِ سِ ف  ن ْ أَ  ةِ دَ ابَ ى عِ لَ م إِ وه  عَ و دَ لَ م وَ هِ سِ ف  ن ْ أَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ م إِ وه  عَ ا دَ مَ  اهللِ ا وَ مَ أَ  :الَ قَ ف َ  {مِّن د وِن الّلهِ 

 َل  يث  حَ  نْ م مِ دوه  بَ عَ ف َ -لدينا دوهم يفقل  أي -َلً ََل م حَ يهِ لَ موا عَ رَّ حَ ًا وَ امَ رَ حَ م ه  وا لَ ل  حَ ن أَ كِ لَ م وَ وه  اب  جَ أَ 
  .ونر  ع  شْ يَ 

 اً ا من املسيح رب  و ذوأيضاً اخت-َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ  اتََّخذ وْا َأْحَبارَه ْم َور ْهَبانَ ه ْم َأْربَاباً مِّن د وِن الّلهِ  }

هؤالء  ؟ماذا يريدون هؤالء-{ لَّ ِإلَ َه ِإلَّ ه َو س ْبَحانَه  َعمَّا ي ْشرِك ونَ  َوَما أ ِمر وْا ِإلَّ لِيَ ْعب د وْا ِإلَ هاً َواِحداً -وإهلاً 
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 ما عبدوهم مإّن   ، ذلكبني   اإلمام ؟ال ذين قل دوا ُعلمائهم ماذا يريدون ،أرباباً  هباّنمر ن اختذوا أحبارهم و ال ذي
وْا ن وَر ئ  ي رِيد وَن َأن ي ْطفِ -:تستمر اآلياتو  ،تبعوهم على ذلكف هلم حالاًل وحر موا هلم حراماً  ولكن أحل وا

َواِهِهْم َويَْأَبى الّله  ِإلَّ َأن ي ِتمَّ ن ورَه  َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفر ونَ بِ -هؤالءُهم -الّلهِ   ،عالمبأفواههم أي باإل-{َأف ْ

أليس  (،سييبالتثويل المغناط) :أنا يهمس  ما أوهو  ، عنهثُ سأتد   ال ذيهذا هو  ،لقائقوبإخفاء ا ،تبليغوبال
يني ة ة ؤس سحنن عندنا يف امل ،يهناك تنومي مغناطيس   .!!.عملية تثويل مغناطيسيهناك الد 

  !؟عملية التثويل كيف تتم 

لعقل اين هذا ر تكو من خالل مصاد !عقل شيعي أثول عرب إنشاء ،عرب الديث ،تتم عرب التبليغ
ل حو  وتت !ىل حسناتإيني ة الد  ة سؤس  امل تُ ائل سي  فتتحو   !هم يريدون ي الفكرح الذيف هذا العقل لون خه يُد
جلهل إىل ل اويتحو   !دشرُ وح  كمةٍ ي  إىل حه ق والعمح ل الح ويتحو   !عجزاتجز وعدم الكفاءة إىل مُ كوارث والعح ال

  .لواقعو هذا اليس هأ !بالغةو  ن إىل فصاحةايوعدم القدرة على الب ل العي  ويتحو   !ةعلم وأعلمي  

ينيَّ ة مؤسَّسلماء والئات الع  يِّ إلى سَ الشِّيعة  نظر  كيف تَ    عبر  ذلك يتمّ  ؟ناتا حسنَّهأعلى ة الدِّ
  !عملية التثويل المغناطيسي

ي رِيد وَن َأن -اتََّخذ وْا َأْحَبارَه ْم َور ْهَبانَ ه ْم َأْربَابًا مِّن د وِن الّلهِ  }-العملية ث عن هذهاآلية هنا تتحد  

َواِهِهْم َويَْأَبى الّله  ِإلَّ َأن ي ِتمَّ ن ورَه  َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفر ونَ بِ  ي ْطِفؤ وْا ن وَر الّلهِ  ي َأْرَسَل َرس وَله  ه َو الَّذِ  ◌ َأف ْ
ة ج  باإلمام الُ ة خاص   هي تيصريح روايات أهل البة وهذه اآلية بج  ة باإلمام الُ طة مرتبالقضي  ف-بِاْله َدى

ه َو الَِّذي َأْرَسَل َرس وَله  بِاْله َدى َوِديِن اْلَحقِّ -:مروالقح  مسه جمرى الش  و هار والن   يله الل  جمرى  ريوالقرآن جيح 
يِن ك لِِّه َوَلْو َكرَِه اْلم ْشرِك ونَ   اأَلْحَباِر َوالر ْهَباِن لََيْأك ل وَن َن آَمن وْا ِإنَّ َكِثيرًا مِّنَ الَّذييَا أَي  َها  ◌ لِي ْظِهَره  َعَلى الدِّ

د ة وتقليأال ُتالحظون العملية عملية أكل األموال بالباطل ومعاندة املنهجية املهدوي  -َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطلِ 
اآليات من الادية والثالثني إىل  قرأواا ،هذه هي اآليات ؟ياٍق واحدساألحبار والرهبان كل ها جاءت يف 
يَا أَي  َها الَّذيَن آَمن وْا ِإنَّ َكِثيرًا مَِّن اأَلْحَباِر َوالر ْهَباِن لََيْأك ل وَن َأْمَواَل -:اخلامسة والثالثني من سورة التوبة
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 كيف تتم  -د وَن َعن َسِبيِل الّلهِ َوَيص  -سبيُل الل هم آُل ُُمحم د-َوَيص د وَن َعن َسِبيِل الّلهِ  النَّاِس بِاْلَباِطلِ 
َن الَّذيوَ  َوَيص د وَن َعن َسِبيِل الّلهِ -بالوقوع يف أحضانه الفكره املخالفتتم   ؟عن سبيل الل عملية الصد  

 زُ كنـح ألجواء تُ ا هذه بالباطل ويف نفسه  سان أموال الن  و ليأك ،يف هذه األجواء-َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضَّةَ 
َوَل ي نِفق ونَ َها ِفي َسِبيِل الّلِه فَ َبشِّْره م ِبَعَذاٍب  َوالَّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضَّةَ -سابات البنوكاألموال يف حه 

َها ِفي نَاِر َجَهنََّم فَ ت ْكَوى ِبَها ِجَباه ه ْم َوج نوب  ه ْم َوظ ه ور ه ْم َه َذا َما   ◌ أَلِيمٍ  َكنَ ْزت ْم ألَنف ِسك ْم يَ ْوَم ي ْحَمى َعَلي ْ

 ،هذه معاّن ثقيلة :قد يقول قائل ،ال تتاج إىل شرٍح طويلو  اآليات واضحة-{ َفذ وق وْا َما ك نت ْم َتْكِنز ونَ 

  عن طائفةٍ  ،الش يعةث عن مراجع التقليد حني يتحد   ا جاء يف تفسري إمامنا العسكري  ليست أثقل مه  ولكن ها 
ضيفون إليها ويُ الص ادق حيحة كما قال اإلمام الص   آل ُُمحم دٍ علوم  مون بعضح يتعل   نال ذيوهم  منهم ةٍ كبري 
ِمن اأَلَكاِذيِب ) :إمامنا الص ادق كما يقولآل ُُمحم د  كاذيب على ذلك من األأضعاف عاف افها وأضعأض

َجيش  ننا مِ تِ يعَ شِ  اءِ فَ عَ ى ض  لَ عَ  رّ ضَ أَ م ه  وَ -؟:الص ادقإمامنا عنهم ماذا يقول -انهَ مِ  اء  رَ ب    حن  نَ ي الَّتِ  َعَلينا
ت مر  ال يت أثقل من املضامني هي هذه املعاّن و  ،ألعن من مشرهم -(هابِ حَ ابِن َعلّي َوَأصْ  َيزِيد َعَلى الح َسينِ 
ة م  جرى يف أُ  ذيال   أن   :ةقالقي ث عن نفسه ها تتحد  ل  كُ   ياتآلات واالر وايكانت   وإن   ،يف اآليات الكرمية

هار جمرى واضحة وهي جتري جمرى الليل والن  ة رآنياآليات القُ  .؟!.ةم  األُ  صارى سيجري يف هذهه اليهود والن  
هي رواية  هذه والر وايةُ  ،على هذهه األُم ةأيضا تنطبُق  الفةما انطبقت على األمم الس  مثل ف ،والقمر مسه الش  

 .واضح عنها بشكلٍ  الكالمُ  ليد وقد مر  تقال يف موضوع التقليد ومراجعه الش يعة بني اليهود و  ملقارنةه يف  مفص لة

  !؟..مشكلة الكبيرة أينال 

 نزه وما بني كح  ،بالباطل من دون حق   اسه هم ألموال الن  وما بني أكله  ،هباند األحبار والر  قليما بني تح 
فاصيل الت   هذكن للقريبني من همي ،للجميعص خ  ُتش ب أنصعُ يح و ى غط  كل  هذه العالمات قد تُ   ،هذه األموال

م ال يلتفتون إىل شيء ثويل املغناطيسيتالبعيدين وحبسبه تقنية ال لكن   ،يعرفوها أن   ي يسيل املغناطثو التو  ،فإّن 
سآتيكم بأمثلة  ،وسآتيكم بأمثلة ،يةة فن  ويف نفس الوقت هي تقني   !دة املدى وقريبة املدىيجية بعياترت سا هو

 انَ كَ   نْ إِ يه وَ لَ ون عَ ب  صَّ عَ ت َ ي َ  نمَ  َوِإْهََلك)-الص ادقنا ث عنها إمامُ د  تح ال يت لعالمة ا هذه لكلذ ،عملية
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َتعصَّب وا َله َوِإْن َكاَن ِلِلْذَلِل َواِلَهانَِة  َوبِالتَ َرف ِق بِالِبرِّ َواِلْحَسان َعَلى َمنْ  اً قَّ حِ تَ سْ م   هِ رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ِل 
كانوا لإلذالل   وإن   ،هذه اجملموعات من كل   ،قنيمل  من املت ،ءامن األقرب ،من األصهار ،والدمن األ-(م ْسَتِحقَّاً 

 ،آلنا ة كما هو الواقعمح طوّنم على األُ سل  بل يُ  !واإلحسان قون عليهم بالرب  هم يرتف  لكن   ،نيستحق  واإلهانة مُ 
وال  ،الً ييكونوا ذح  وال يقبلون أن   ،سحةً يكونوا مه  يقبلون أن  م ال ون فألّن  ستحق  ن إلصالح أمرهم مال ذيوأم ا 

 د  هؤالء البُ فون يف ذلك لال جيام ،ُُمحم د له الٌف آلاملوا فيما هو مُ جيُ  وال يقبلون أن ،يقبلون أن يكونوا أقناناً 
-(َمن يَ تَ َعصَّب ون َعَليه َوِإن َكاَن ِلْصََلِح َأْمرِِه م ْسَتِحقَّاً  َوِإْهََلكَ )-:الص ادقكما يقول إمامنا   ،مهمن إهالكه 
يف  ،الش يعةيف أكثر فقهاء  ،الش يعةعماء زُ  يف أكثره  فاصيل ستظهرُ الت   وحبسبه  ةالر وايسب فة حبوهذه الص  

املمدوحون -ونك   يَ َل  كلِ ذَ وَ )-قال ال ذيهو الص ادق ام محبسب اإلالش يعة ليد عند قت  لا أكثر مراجع
ث عن  ال أتد   ،فيهم هذه الصفات السيئة األكثر تظهرُ -(مه  يعَ مِ  جَ َل ة الشِّيعَ اء هَ قَ عض ف    بَ لَّ إِ -:املرضيون

الش يعة ت على ر  جح ال يت ملشكلة على هذه او  ،ئةط الضوء على هذه الصفة السي  ين سأسل  الصفات لكن   كل  
يوايل املرجع خصوصًا األوالد من  (،خصيلء الشَّ قانون الوِ ) :املزيد وهيعليهم  الويالت وال زالت جتر  

 بأي   والقبول اخلنوع واملهانةو  يوايل وال يبدي فروض العبودية من الو  ،ماً قد  سيكون مُ  ال ذياألصهار هو هذا و 
أقصى ما  يفعلون معهُ و  دع ويُطرح قمح فهذا هو ال ذي يُ  ،آل ُُمحم دالفًا ملنهج مُ ذلك املرجع لو كان حَّت  شيء 

يني ةتنا مؤس ساضحة يف اهرة الو الاكمة الظ   هي القضيةُ  ذهه ه ،م حبق هقسوته  منو هم مه ايستطيعون من إجر   ،الد 
من خالل  !التثويل املغناطيسيتقنية  ؟تقنية أي   ،من هذه التقنيةو اس من هذا الطريق لى الن  ع عرب ُ تُ  وهذهه 

وإسباغ ! لمخلصينا ادقينخرين الصَّ معة اآلوتسقيط س  ! عاياتإشاعة الدِّ  :املغناطيسي وهوالتثويل 
 لكأ العملية بشكل واضح وبشدتبو  !ن هم للذلل والهانة أهَلً الَّذية على صفات المدح والمناقبيّ 

يف هذا و التقنية  هبذهه ن يشتغلون ال ذيمجيع  بأن   لو أنا ال أق ،شرتك فيها اجلميعينما يح وخصوصًا حه  جلي  
ن جيلسون عند ال ذي لكن   ،سيئة ةً ي  اجلميع هم حيملون نه  أن  بقول ال أ ،املغناطيسيبرنامج التثويل  ،الربنامج

يضاً م هم أ أّن  إال   ،سنةة الح ن حيملون الني  ولكن هناك الكثري مه   ،ئةة السي  ي  ون النه لمن حيال ذيهم هاية أولئك الن  
 ،بطريقة التوايل ،لون اآلخرين بطريقة التثويل املغناطيسيثو  وهم يُ  ،املغناطيسي التثويل لوا بطريقةو  ثُـ  ،لواثوه استُ قد 

 !!طريقة من طرق الربط الكهربائي بأي   ،بطريقة التوازيو 
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 اره بحعبادة األو  ،أرباباً  لرهبانه اجعلوا من األحبار ومن  أن   :رآنقُ ث عنها التد  ال يت مة و هذه املنظ
 اسه ل الن  ن أمواهبان يأكلو ر  بار والحاألح  إن  ُُث   ،تابعتهم يف الدينرب مُ عه و  ،رب تقليدهم يف الدينعه هي هبان والر  

ة يف ض  الفه و  هبه كنز الذ  و الباطل بموال األ قليد وأكله منظومة الت   هذه املنظومة !زون هذه األموالكنه ويح  !بالباطل
  !؟ملنظومةا ى هذهمح كيف تُ   ،ةينصرادية والن  ة اليهو م  األُ 

وكي تبقى  ،دةدو ر ُمح سراكي تبقى دائرة األ  ،خصيالء الش  لوه ا قانونملنظومة به ا يت هذهلقد محُه 
املميزات  نجد هذهه ومة سح ملنظا هيخ هذصارى وتأر والن   ليهوده ا إذا ما قرأنا تأريخو  ،تمانالكه  ي  اإلمكانات يف طح 

ومة ظملناا ُحفظت تلك مثل م ،ةم  األُ  ما جرى يف تلكم األمم جيري يف هذهه  ،و هوهُ  واألمرُ  ،ةالواضحة اجللي  
يني ةتنا مؤس سكذلك   ،خصيالء الش  قانون الوه ست بره يت وحُ ومحُه   اذم هبياّنح فظون كه حينا عُ جه امر و  ،اً أيض الد 

لرسالة اأصحاب  م أنتم يامشكلتك ،هي هذهلعراق االشيعة يف  مشكلة !خصيالء الش  الوه  بقانون ،القانون
ال يت ة سؤس  ه املمن هذ ،يخصلش  الء اقانون الوه هي شكلتكم مُ  ،مشكلتكم هي هذه ،خاطبتموّن هباال يت 

ين حزابُ رجت األخصي خح الء الش  خ فيها قانون الوه فيها وترس   قعر  تح  صوا األحزاب تفح   !ملراجعان بيوت مي ة الد 
يني ة الش يعي   خلطوط ا !منهم قريبنيالو من جع أار د املا من أوالوقادتُ  ،وت املراجعدت يف بيا ُوله إّن  فة الد 
 ،عاجر امل نمأناس قريبون  ،مراجع أحفاد ،أوالد مراجع ؟هاسه و ن على رؤ تعمل يف العراق مح ال يت ية اآلن سالسيا

يني ة ة ؤس سمن هذه املو  يني ة  خرجت األحزابالد  اللحظة   هذهه ها وإىلتأسيسه  يوم نذُ عمُل مُ تح وهي الش يعي ة الد 
ت ري  مَّت تغ ؟يةات داخلنتخابا ،نتخابات يف هذه األحزابدثت اه َّت حح مح  !بامتيازو خصي الء الش  بقانون الوه 

أليس  ؟لغنائماحيصدون  نال ذي من ؟ونمُ د  قمُ ـمن هم ال ؟فاءة أي تأثريكألصحاب الكان مَّت   ؟دات فيهاايالق
ل  زمان يف كُ و ست س  م تأنذ يو مُ  ؟خصي يف هذه األحزابصة وهناك دوائر الوالء الش  شخ  هناك أمساء مُ 

اوز تتج نة العي  رموز م ؟ألحزابائم يف هذه اكان يأكل الغن  ال ذيمن  يف زمانه املعارضة ،هكذاهي املعارضة 
ات واخلطوط سؤس  ملا ل هذهداخ ،حزاباأل ل هذهخصي داخهم الش  الئه ن هم يف دائرة وه ال ذيليد و ا أصابع

لوالء فيها سرطان ا كح تح فـح  ل يتاخرجت من رحمه املؤس سة  ت السياسيةاألحزاب والتشكيال فهذهه  ،اتيار والت  
  !نملاىل الرب طان إر هي بدورها نقلت هذا الس  و  ،اباته نح وجح  جهاتا يف كل   خصي وانتشرح الش  
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خبني نتمُ  وااؤه ليساقي أعضالعر  ن كالربملانرملاهل يوجد بح  :أنا أسألكم ؟أساس جاء على أي   فالربملانُ  
 ! ؟تلة النيابيةوا من خالل رئيس الكا جاءُ وإّن  

بوا حقيقًة من قبل قواعدهم أعداالربملاني و أليس   لى عألمر ال يفى وهذا ا ؟ليلةقهم دُ ن ال ذين انُتخه
بشكل  عدهممن قوا أصواتال ب ،ئيس الكتلةيق ر ر طلبة من أعضاء الربملان جاؤوا من الغا سبةالن   ،أحد

 !حقيقي  

ون الوالء ساس قانألى ع ومن الربملان خرجت حكومةٌ  ،خصيس على قانون الوالء الش  س  أُ  رملانٌ ب
على قانون  مبين   ذاتيجة كل  ههو بالن التوافق ،اسم آخر بأي  أو بقانون احملاصصة أيضًا يسمى  و  ،خصيالش  

يني ة  جاءت به األحزاب ال ذيخصي الوالء الش   بيوت  من ،ن املراجعالضبط موب ي ةنة الد يؤس سمن املالد 
  .خصيالء الش  الو  نونل بقا ويعمعندنا إال   شيعي   ما من مرجعٍ  هُ ألن   ،من املراجع شخصياً و املراجع 

ىل أرشدوّن إ ،هرح ه وأصهاوالدح ط أسل  وّن إىل مرجع ل يُ أرشدإذا استطعتم،  بوّنكذ  هذه هي القيقة و 
ا سرتُ  ،وّن على واحداآلن أنتم دل   ،واحد  نهُ بحُث عينما سنجلدل وحيف ا ألجل العناد خصٍ شدوّن إىل شح رمب 

 ب ل ُيسل طلسبذا اهل ،ماً نجدُه عقينبحُث عنه سدون أحدًا ولكن حني رمبا جت ،د قوّنص ،عقيماً  جدهُ سن
  .هي القيقة املوجودة ذهه ،أوالدُه وأصهاره

هو يختار و  موالً ومة أكالح عضو برلماٍن تعطيه هل سمعتم في العالم أنَّ  :كم أنتمأنا أسأل 
  ؟سمعتم بهذا في العالم ؟الحماية له

خ قانون س  ر واملليارات ألجل أن تُ ق املاليني الدولة تنف ،خصيالء الش  هذا ترسيخ وتعميق لقانون الوه 
ى لعضو يُعطح  ،لة هنااملشكو املرض  ،هذا هو الفساد ،يةريعاجلهة التشالذي هو خصي يف الربملان الوالء الش  

 صاباتٍ ل الربملان إىل جمموعةه عه فيتحو   ؟فمن أين يتار الماية ،تار محايًة لهُ ي طائلة ألجل أن الربملان أموال
و ههكذا  ،ارة عن عصابات عشائريةبعفيصري الربملان  ،من عائلته ،ريتهواحد يتار من عش كل    !شائريةعح 
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 ،كأسنان املشطهم  اجلميع  ،م معارضةهم وصفاً بأّن  ضعون ألنفسي ن واآلنو ضيعرت  نال ذيهؤالء حَّت   ،الربملان
ا ها الربملان ن  سح ال يت القوانني ف ،هكذاهم اجلميع    !خصيالش   الوالء ق قانونح عم  ز وتُ رك  تُ إّن 

الء ندنا قانون الوه ع ،يعيالش   حنن عندنا يف الوسط !عميق اقتصاد !مثالً  دولة عميقة :أال يقولون اآلن
من  ،جة الث انيةجع الدر املر  من ،من املرجع األعلى ،ءًا من املرجعاابتد يضرب بأعماقه !ميقخصي العح الش  

ون أوالدهم ن مينحذيال  هم و الش يعة ن يسلطون أوالدهم وأصهارهم على ال ذيم هُ  هألن   ،املراجع أنفسهم
م بأنفسهم هملراجع ا ،لقضيةعن هذه ا ملراجع هناا هننز  حَّت  ال توجد جهة أخرى و  ،اتصهارهم الصالحي  وأ

 هُ د أن  ر  جمُ  ،ميتلكون و الألكفاءة علم اين والسواء كانوا ميتلكون الد   ،ُيسل طون أوالدهم وأصهارهم على الش يعة
 ،عالتشي   ر  مي دذو ال  هدة وهذا هي هذه القيقة املوجو  ،اليةلوح ا لهو  ه الصالحيةفلح  ،صهر مرجع ،مرجع ابنُ 

لى أصحاب مدون عتراجع يعملا مَّت ما أصبح ،لقانوناهذا  اخلالص منب يعة من جناة إال  لن يكون للش  و 
هم أو هار من أص ،دهمري أوالغم أو من أوالدهمن كانوا ظر  الن   قافة بغض  ث  والعرفة الكفاءة والعلم واملو  الدين

ال يف زماننا و  ا سيكونهذ ن  أوبًا كهذا األسلوب وال أعتقد مَّت ما اعتمدت املرجعية أسل ،من غري أصهارهم
أدري مَّت  ال-جفاء النَّ فقهنَّ أ) :ثالثنا على سبيل املد  ات تُ الر واي ألن   ،ن أوالدنا وأحفادنااميف ز حَّت  

ين فقين ووايخرجون معاندسجف نَّ ء الارَّ جف وأنَّ ق   فقهاء النَّ  أنَّ -ثناد  ات تُ الر وايمامنا ولكن سيظهر إ
 ،لن يتغري  و  ،حصلح يُ  ر لن  األم أن   امن هذ أفهمُ  ،واضح ثت عن ذلك بشكلٍ د  ات تُ الر وايو -نازمانِ  بوجه إمامِ 

  .تتغري   األمور فإن  ا اهلح ح غري  ة أن تُ م  ت األُ ادأر ما إذا وهو أن ه  ،قانون البداءن قطعاً هناك لك

انون هذا القانون ق-{ ف ِسِهمْ ْا َما بِأَن ْ ي ِّر و ى ي  غَ ِإنَّ الّلَه َل ي  َغي ِّر  َما ِبَقْوٍم َحتَّ  }-غيريوقانون التح 

 .ألمم األخرىا سائر ة ويفم  يف هذه األُ  ،عصر ر ويف كل  لعصجيري يف هذا ا ،قانون البداء جيري ،التغيري

بون أعماهلم ومساعديهم ووزاراتم رت  الوزراء أيضًا يُ  ،الربملان وليدةُ هي الكومُة و  ،وصلنا إىل الكومة
وعن  !العلموعن  !هادة القيقيةالش  وعن  !فاءةالكح وعن  !ينخصي بعيداً عن الد  الء الش  على أساس قانون الوه 

 ،الت األخرىوسائر املواصفات أو املؤه   !سن القيادةحُ وعن  !سن اإلدارةوعن حُ  !ربةاخله وعن  !قافةالث  
 قانونواألحزاب تعمل ب !يخصالش  عمل بقانون الوالء والربملان يح خصي! الء الش  نون الوه اقفالكومة تعمل ب
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ية  آلهبنا وراءها لوجدنا أن  ذ لو السياسي الكبريعت بعد هذا التغيري ر  شُ ال يت والتشريعات  !خصيالء الش  لوه ا
يني ة ة ؤس سوامل ةيني  واملرجعية الُعليا واملرجعية الد   !خصيعتمد على قانون الوالء الش  تح وهي تنفيذها مكتوبة  الد 

هذه هي  !ونولن تتنازل عن هذا القان ى اجلميعوتتحد   !خصي بامتياز مئة يف املئةالء الش  عمُل بقانون الوه تح 
  !خصيالء الش  بدأت من قانون الوه  ،فمشكلتكم من هنا بدأت ،القيقة املوجودة على أرض الواقع

د ليس هذا الفسا ،ياً أو دين قياً أو مالياً أو أخالالفساد سواء كان إدارياً  !اجلميع يتحدثون عن الفساد
 ،ةيجذه السرتاتيه ،خصيء الش  الانون الوه املرض هو قح  ،خصيالء الش  أحد أعراض مرض الوه  الفساد هو ،مرضاً 
والربملان نقلها  ،انها إىل الربملزاب نقلتواألح ،ونقلتها إىل األحزاب ةيني  ة الد  ؤس سهبا امل تعملال يت ة لتقني  ا هذه

انتهى األمر ذ والتعيني و التنفي ا عربوالكومة نقلته ،وعرب التشريع والتقنني توظيفوال إىل الكومة عرب التعيني
هذه هي  ،خصيوالء الش  انون العمل بقتالدوائر الصغرية أيضاً  ،إىل الدوائر الصغرية ،حَّت  إىل الدوائر الصغرية

  !لعراقما يف الدان كلبا ها يف كل  ال تشاهبال يت ت إىل ظاهرة الفساد أد  ال يت املشكلة الكبرية 

 ،لفرعية التابعة هلاات اؤس سو املدوائر أ اليفق دق  نُ  ،قوندق   ةيني  ة الد  ؤس سملا عود إىلن إذا أردنا أن وحننُ 
 ،لفسادا اذه ى علىغط  سي يُ غناطيها الفساد ولكن حبسب قانون التثويل املأكلح  ات قدؤس سملا هذهه  سنجد أن  

ة التثويل قانون وتقني سبه كن حبول ،اً د  خيفة جه اجلاهزة الس   ات والرتقيعاتلو ظهر هذا الفساد فهناك التربير و 
 .!!.طرباً هلاا ترقص مب  قيعات بل رُ رت تقبل بتلك الالش يعة فاملغناطيسي 

مرجعية لل ضعةه اخلا اته ؤس سلكم ّناذج من امل أنا سأعرضُ  !(،وثائقبال) :ه اللقةذهكما قلت 
 ويف إيران نيف لبناو  ليجخلايف َّت  ح ،ىخر مثاًل يف العراق أو يف بلدان أُ  ات املوجودةؤس سامل ،والتابعة للمرجعية

ات ؤس سملى تلك اى علط  غلكن يُ  ،ات فاسدةمؤس سهي التابعة للمرجعية  املؤس ساتو  ،ويف مناطق أخرى
ذلك ضرراً  ا سيسبببديهأأن  ين لو أردتُ ت لكن  امخصيًا معلو وعندي أنا شح  !اسبةال توجد ُمُ  هُ ألن  

م سيعرفون ،ون يف هذه املؤس ساتملألشخاٍص يع يف  نُ نا هنا حنكن  ل ،وماتملعلا ب هذهر  ي سح ذمن ال   ألّن 
من  ةسآتيكم بأمثل ،بلدانة يف هذه اليفافية القيقوحيث الش   ،وحيث القضاء نهنا حيُث القانو  ،أوربا

 .؟!.اتؤس سرى كيف تعمل هذه املونالش يعي ة ات املرجعية مؤس س
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  !.؟.ندنوئي مركز المام الخوئي في لة المام الخمؤسَّس :على سبيل المثال 

 ..ةؤس سعرضوا لنا صور املا 

 

 
ة من مجل ،انيةىل والث  و األ ة اإلمام اخلوئي أو مركز اإلمام اخلوئي الصورةمؤس سهذه صورة لبناية 

ا هو النشاط ة بلؤس سامل هذه نشاطات مدارس  ،اتألوالد والبنانوية لالث  املدارس االبتدائية و  ،الوحيد ُرمب 
موأل ،يدط الوحاشهو هذا الن وفعالً  ،ةؤس سملا مدارس الزهراء تابعة هلذه ،الص ادقاإلمام  ليها يأخذون ع ّن 
رية كث  وأمواالً  أمواالً  يأخذونو هو هذا النشاط الوحيد  ،شاط موجوداً بقي هذا الن  قد اس فمن الن   أمواالً 

إلمام هراء واالز   ر مدراسنا صو ا لو ضعر ا ،جارنة يف هذا الربناموسأجري لكم مق ،ارس األخرىبالقياس إىل املد
 ..الص ادق
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ناية بوهي يف لص ادق اإلمام وا هراءخل التالميذ إىل مدارس الز  هذه البوابة بوابة التالميذ من هنا يد

 .ع واحدوجمم  

 
 .اّنث  ارع اللى الش  يدخل منها األساتذة عال يت لبوابة هي البوابة ا هذه :الصورة الثانية

  ال ذيأنا  رير لستُ قوهذا الت ،هو بني يدي   طانية وهاية الربيبىل التقرير الصادر من وزارة الرت لنذهب إ
تدخلون إىل موقع  ،افيةشف  توجد هنا  ،ةينم الربيطاوالتعلي ا على موقع وزارة الرتبيةلو ختد ميكنكم أن ،كتبتهُ 

ا إىل لو ون أن تدخمكم كيف تستطيععل  كي نُ   سندخل إىل املوقع ،واآلن أمامكم شاشة التلفزيون ،ة الرتبيةر اوز 
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خبصوص مدارس عرضوا لنا التقرير الص ادر من وزارة الرتبية والتعليم ا ،موقع وزارة الرتبية والتعليم الربيطانية
 ..سة اإلمام اخلوئيالتابعة ملؤس   الص ادقهراء واإلمام الز  
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 ..ارس ُيكتبتالحظون اآلن اسم املد
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(Ofsted:) هذا متصر لوزارة الرتبية والتعليم الربيطانية.. 
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يت ال   التقارير يفلمدارس نح لتُ ال يت جات هو يشرح طريقة فهم الدر  يزيه تركظهر عل ال ذيهذا املوضع 

 ..ّنشي مع التقرير ،وضع املدرسة من وزارة الرتبية لتقييم صدرتح 

 ..نقف هنا ،رجاءاً قفوا هنا

 
ملدرسة  ا عملية دراسة الوزارة لوضع ،الص ادر من وزارة الرتبية والتعليم هذه الصفحة األوىل من التقرير

وموجود  ،2/3/2015وبعد التمحيص ُنشر هذا التقرير بتاريخ  ،2014 ديسمرب 11إىل  9كانت ما بني 
مدارس  ،ة املدارسمون بقي  قي  ملدرسة وفقًا جملموعة من العناوين وكذا يُ ا تقييم ،التعليمو  على موقع وزارة الرتبية

لة بعنوان سج  مُ ق الص ادهراء واإلمام مسها مدارس الز  اه ال يت ة اإلمام اخلوئي مؤس ساخلوئي أو مدارس السي د 
هنا جمموعة  ،ناتسة ثانوية لألوالد وللبه ر دعلى مدرسة ابتدائية وم ،على مدراسهي تشتمل و  مدرسة واحدة
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ب أكثر يكون قر  إذا ميكن تُ  عناوين املوجودة يف هذا املستطيلقريب الإذا ميكن تح  ،ناوين مكتوبة أمامكمعح 
 ..امي نفس التقرير موجودأنا أم ،جيد هذا

 leadership) :املدرسة يف هذه موّناسيقي  ال يت املوضوعات  ينيع من هذا التقرير الفقرة األوىل
and management،) واإلدراة يف املدرسة دةايالق.. 

(Behavior and safety of pupils): من اجلهةجلانب األمينا األخالق والوضع األمين  
 ..الياتية مثل قضايا الريق وأمثال ذلك

(Quality of teaching):  مستوى التعليمو نوعية التعليم.. 

(Achievement of pupils):  الطلبة يصل إليه ال ذيدرجات املستوى.. 

(Early years provision) : يفظام التعليمي الن أن  ر اباعتب ،دية األوىليلتمها السنوات 
ناك املرحلة ه عد ذلكب ،طفلوىل من عمر الللسنوات األ بريطانيا يف اململكة املتحدة هناك رياض األطفال

 ،ئيةدرسة االبتداأيت املها تدعوباألهل  اردية قد تكون سنة أو سنتني حبسب اختيياملرحلة التمهو  ،ةيديالتمه
تكون قبل  ،collageالــ ة مرحل ،ةجلامعاة قبل ة والكلي  ي  كلوبعد الثانوية يكون االنتقال إىل ال ،ُُث  الث انوية

 ..اجلامعة

ملوجودة كل املنظومة اتقييم لال اوهذ ،وثانوية ئيةدي وابتداية اإلمام اخلوئي فيها تهمؤس سفهنا مدارس 
عنوان من هذه لنحت مُ  إذادرجة واحد  ،2 ،100يعين  1 ،4إىل  1من  الدرجات ،درسةامل يف هذه

  .100إىل  75ما بني  :العناوين يعين

  .75 إىل 50ما بني  2 :درجة

  .50إىل  25 ما بني 3 :درجة

  .صفروهي درجة السقوط والفشل يعين  ،25إىل ما بني صفر  4 :درجة
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من صفر إىل يعين  ،صفر هذه نتيجة املدرسة يعين ،4 :ع يوجد رقماآلن إذا تنظرون إىل أعلى املرب
25.  

ع أترب   نا من عنديأ ،25لــ اون ال يستحق   مّن  إذا ما قرأمت التقرير تقطعون بأ ،رإذا ما قرأمت التقريو 
 ،ي هذهرجتهم هد لنفرتض أن  ف !ون هذا الرقمحيب  فهم  ،س!فساد خُ حَّت  يف ال ،سخُُ  ،20وأقول يستحقون 

 ..عرضوا رجاًء التقرير نفس الصفحةا ،نقرأ التفاصيل

(leadership and management:) رس ذه املداهرة يف االقيادة واإلد ،القيادة واإلدارة
السي د بن احب اخلوئي اد الص  د عبة اإلمام اخلوئي هو سي  مؤس ساملسئول على  ألن   ،والل لفيد اخلوئي ؟ملن
د عبد ن سي  وئي ابرضا اخل د علي  سي   :هو ابن سي د عبد الصاحب اخلوئي على املدارسواملسئول  ،ئيو اخل

 ،وال يربط ال حيل   جالر  ولكن هذا ال ،موحديد لدكتور ُمم  ا هناك مدير للمدرسة امسه صحيحٌ  .الصاحب
ير ى صفحة التقر قونا علأب ،جلميعا ة يعرفهاوهذه القضي   ،احبعبد الص  سي د رضا ابن  بيد علي  هي ة القضي  

 ..ض صوريتعرح اً أن تُ هم  ليس مُ و 

 ..اتدرج 4حصلوا على  ،صفر (leadership and management) :القيادة واإلدارة

(Behavior and safety of pupils): هذه مدرسة تابعة يا شيعة  ،األخالق صفر
شرف عليها يُ  ال ذيو  ،لزعيم الوزة العلميةو  ،الش يعي ةأليس هذه املدرسة تابعة للمرجعية  ،الش يعي ةجعية للمر 

لو كانت هذه  ،طاتاسد هنا و توج الو  ة الرتبيةار موقع وز  ىلعدخلوا رة ازو  هذه تقارير غري مُ  ،حفيدهُ و  ،لهُ جنح 
ال يدعكم بعض هؤالء  ،ذلك ميع يعرفُ واجل ،رير التقهذا نفس فهم يعطون املدرسة تابعة مللكة بريطانيا 

يف أن  أخطر شيء  رأى  االستعمارألن   ،ةيعاملرجمسعة ويه شهذا ألجل ت :األغبياء فيقولون لكم املعممني
حتمًا عندكم أقرباء يف  ،ذا كذبه ،كذب   هذاوالله  !!مسعة املدرسةهوا فشو   على االستعمار هو املرجعية

كما   ابأنا كذ  و أنا ماسوّن فالمي قوا كصد  ال تُ  !؟دواسلوهم وتأك   ؟نابريطانيا سلوهم كيف جتري األمور ه
ذه لو كانت ه ؟ري األمورشون يف بريطانيا ويف الغرب كيف جتعين يح ال ذيكم لكن سلوا أقرباءح  ،يقولون عين  

ي ال ئو ة اخلمؤس سو  ،فضائح يف اإلعالم نفسه، ويضاف عليه هو التقريرفاملدرسة لرئيس الوزراء أو للملكة 
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 ةساملؤس  فومع ذلك  ،هلا ال قيمةح  لكن ،طوا اإلعالم عليهالسل   لو كان هلا قيمة يف نظر الربيطانينيو  !هلا قيمةح 
وسنعرض لكم الصور أيضاً والكومة الربيطانية ترعاهم  ،انيةطالكومة الربي دة وحسنة معتتفظ بعالقات جي  

  .2/3/2015ة الرتبية ار ز و املنشور على موقع  دعونا مع تقرير وزارة الرتبية والتعليم ،لكن ليس اآلن

قرير ال ومن يقرأ الت ،25 أقل درجة يعين من صفر إىلهي أربعة  ،رصف فمن جهة القيادة واإلدارة
  .هواقرأو  عقعلى املو  الو دخوأنتم ا ،موجودهو و  ،اً ء جد  ير سي  التقر  ألن   ،25يعطيهم 

 ،ادقص  والء هرالز  ا امسه مدراس اأخالق صفر يف ،اجلانب األمين اليايت أيضًا صفر واألخالق أ
فيها  شيءٍ  كل    قول بأن  أرس وال املدا دافع عن هذهه أُ أنا  والله  ،سار حارب املد أُ أّن  بال تعتقدوا  ،األخالق صفر

ايب جيذا اجلانب اإله ،ائديةقعات الإحياء املناسبوهناك  ،بنات الش يعة هنا تُرَّب  على الجاب ،أبداً  ،ءسي  
 ،حفاد املراجعراجع وأوالد املأأدعوا إىل رفع ُسلطة و  ،أدعوا إىل إصالحهافقط أنا  ،ملدراسا موجود يف هذه

 ..قريرعرضوا الترجاًء ا ،أمامكم التقريروهذا  !رونادم  والله ونا يا شيعة ر م  د

(Behavior and safety of pupils:) 25إىل  0من  ينأربعة يع ،خالق صفراأل. 

(Quality of teaching):  الفخر  ،فيها للمرجعية هذه القضية ال فخرح  ،75إىل  50من
 Quality) ،فيها للمرجعيةفهذه ال فخر  ،رسوا يف بريطانيان دح ال ذيمني عل  للمنهج الربيطاّن وللمُ هو فيها 

of teaching:) فخر الو  ،75إىل  50من  :ت هذه الدرجةيح عطه نوعية التدريس أُ  ،نوعية التدريس يعين
ولألساتذة ال ذين تعل موا هنا  ،ولقوانني التدريس املفروضة على األساتذة ،سدر  يُ  ال ذيج الربيطاّن هفيها للمن

 .يف بريطانيا

(Achievement of pupils):  بل ة يعهذه ال فخر فيها للمرجو  ،الدراسي للطلبة ىاملستو
 ،ةوب ذكي  عمن العراقيني ومن اللبنانيني ومن اإليرانيني وهذه شهم الكثري من طالب املدرسة  ،بلنفس الطال  

 ،هذه شعوب ذكية ،الش عب اللبناّن شعب ذكي ،ي شعب ذكيقاعب العر الش   ،عب اإليراّن شعب ذكي  الش  
 leadership and) :انيةجعية يف النقطة األوىل والث  ر فخر امل ،فهذا ما هو فخر للمرجعية ،معروفة بالذكاءو 
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management) القيادة واإلدارة صفر، (Behavior and safety of pupils األخالق )
 .؟!.وجوانب تأمني الياة للطلبة صفر

 ، فالدرجة هياً دية صفر أيضيتمهالسنوات ال (:Early years provision) :والفقرة األخرية
4.  

 همأبناء املرجع و  ،رجعبناء املشراف أإبهي س  هذه املدار ألن   ؟ملاذا ،صفر :النهائية للمدرسة النتيجة
دوهم هد   ،اسدةفمدراس  فهي ،توى من الفسادسارس إىل هذا املوصلت املدلذا ف ،هلم ال اختصاصح  ناسٌ أُ 

 ..ير الثاّنوا لنا التقر اعرض ،اّنالث شري إىل التقريرأيضاً أن أُ  د  تصحيح األمور والبُ ىل وا إضطر  اباإلغالق ف
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ليست  رريهذا التق ،23/2/2016 ،النشر وتاريخ ،27/1/2016 ،لتقييم فيهه ا هذا التقرير تاريخ

كرت يف التقرير ُذ ال يت  بو  العيأن   :ولكن بالـُمجمل يقول ،ها عليكمعرضتُ للو كان فيه درجات و فيه درجات 
ها جتاوزت حبسب ولكن   تت املراقبة ال بالدرجة العاليةبقى ت درسة واملدرسةامل حت يف هذهح  السابق صُ 

هذا غري  ،2 :قطعًا لن تتجاوز إىل درجة ،بقوهالذلك فقد أ ،3 :درجة ا ستعطىالقانون يف وزارة الرتبية فإّن  
رة الرتبية ادت وز بعد أن هد  هذا حدث  ؟مَّت حدث هذا ،3  درجةانتقلت إىل 4من  ،متعارف يف القانون

هذا شيء و  ،العيوب هذه حوا بعضفصح   فرتاكضوا ،ة زمنية معي نةومد   اً املدرسة وأعطتهم إنذار  بإغالق
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ورأت ما  وفحصت ةار بعد أن جاءت الوز ولكن  حوا العيوب ليس من عند أنفسهم هم صح  ولكن   ،حسن
 ..قوا املدرسةغله يُ  إلغالق وبالتايل هم ال يريدون أندتم بارأت وهد  

  .هلم هي مصدر من املصادر املالية املفيدة :أوالً 

ا :وثانياً   ،ودالوج يفيف البقاء و  ةشرعي   يئو خلاالسي د ة ؤس سمل يهو هذا النشاط الوحيد ال ذي يُبقه  رمب 
  .النشاط القيقي هو هذا ،نشاط آخر عندها أي  يوجد  فال

عرضوا ا ،ا كذبهذ ،غربل البح ب من قه ارح ة تُ ؤس سامل هذه بأن   :لكم وكما قلت ال يدعوكم ويقولوا
ة اإلمام  ومع مؤس سيطانيني الرب والعالقات بني أوالد اخلوئي وبني املسئولني لنا صور املسئولني الربيطانيني

 ..س اعرضوا لنا الصورار ملدا ومع اخلوئي

 
 ،يف مصرالتقطت ويبدو أن  هذه الصورة  بد اجمليد اخلوئيد علسي  هي ل هذه الصورة ،فواوتوق  
هو مواطن بريطاّن حيمل اجلنسية أنا فقط أريد أن أقول  ،يف ذلك وال عيبح  مُيث ل بريطانيا بأن هوتالحظون 

حنمل  طويلة يف بريطانيا ة زمانيةال ذين عشنا مد  كلنا هنا   ،ةينيطاوأنا كذلك أمحل اجلنسية الرب  الربيطانية
ه امح أمح و رات ل بريطانيا يف مؤتر من املؤتميث   قة السنة فهوالعلكن أقول هذا يشري إىل ال ،اجلنسية الربيطانية

 .عليه الله  د عبد اجمليد اخلوئي رمحةُ صورة للسي  هذه  ،على اليافطة أمامه بريطانياومكتوب  ،العلم الربيطاّن
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 ..ننتقل إىل صور أخرى

 
 ..مام اخلوئيسة اإلمؤس   بلري وهذا السي د عبد اجمليد اخلوئي وأشخاص آخرين من هذه صورة لتوّن

 ..وهذه صور أخرى أيضاً 

 
 ..ة اإلمام اخلوئيمؤس سيزور  بلري هذه الصور توّن
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رئاسة  روجه منه بعد خاً هذوهذه يف فرتة قريبة جد   ،التابعة املدارس ،يزور املدارس بلري هنا توّن

 ..الوزراء

 
 ..خلوئيإلمام اسة امؤس   ساتذة مدارسح األبلري يزور مع جمموعة من  وهذه أيضاً الصورة لتوّن
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د عبد سي  لو املعمم هاد السي   ،وصورة السي د عبد الص احب اخلوئي واضحة هيج صورة لويليم ههذو  

ان كذلك لربيطانية وكارجية ااً للخال ذي كان وزير  ،املعروفة ويليم هيج الشخصية الربيطانيةو  ،الصاحب اخلوئي
ات خصيمع الش  الصورةيظهر يف ،وفةمعر و قة ية مرمو ناطياسية بريس شخصيةوهو  ،رئيسًا لزب احملافظني

 .اً جد  ة ئي واضحصاحب اخلو عبد الالسي د وصورة  ،اخلوئياإلمام ة مؤس ساألوىل يف  والقيادات ةز ار الب

 
هذا هو و  ،خلوئيمام اة اإلمؤس سمات يف جمموعة من العامالت وكذلك بعض املعل  هذه الصورة مع 

 .الوزراء الربيطاّن السابقرئيس نائب 
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 .إلمام اخلوئياة ؤس سابعة ملهراء التت مدرسة الز  ابني طالبويظهر س ار زوج امللكة يزور املدهو هذا 

 وافال يقول ،وئيمام اخلة اإلمؤس سّن وبني اطيالرب  العالقة السنة بني اجلانب هذه الصور ختربكم عن
تثويل مائم العأصحاب  اعتاد عليها يتكاذيب ال  ألمن ا العملية عملية تشويه وأمثال ذلكبأن  لكم 

 .املغناطيسي

فيه مدارس  يال ذع ار الش   يف نفسه  ،ارعاآلن سأجري عملية مقارنة مع مدرسة أخرى يف نفس الش  و 
ر و رض هذه الصعن ،ارعش  نفس ال س إسالمية تابعة للفكر الوهايب يفئي هناك أيضًا مدار و اخلالسي د ة مؤس س

 ..مدارس يوسف إسالموهذه هي 
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إلسالمية المدرسة للصورة اهذه  ،وىلودوا بنا إىل الصورة األعُ  ،للمدرسة اإلسالميةهي هذه الصورة 
 ،انويةابتدائية وثو  يديته اهيف السي د اخلوئي دارسمثل م ،ابتدائية وثانوية للبناتو  دييوهي عبارة عن ته

 ،لبعد قلي عنهُ  ثنتحد  سسالم ها يوسف امؤس س ،وثانوية للبنات دائيةتبيدي وامدراس فيها ته املدارس هذه
وهي  اخلوئيد السي   ةمدرس ابةابة هذه املدرسة وبو  ما بني بو   ،نفس الشارع ،ضبطلهذه يف نفس الشارع با

وهابية  مدرسة إسالمية ،ة مقارنةسنقوم بعمليو  ،يف نفس الش ارعمرت  87يدخل منها األساتذة ال يت ابة البو  
 .مرت 87تبعد عن مدرسة السي د اخلوئي 

 ..عرضوا لنا صورة الكليةا ،تابعة وهناك كلية

 
هي د اخلوئي س السي  دار م باعتبار أن   ،ث عنهاإسالم سوف لن نتحد  هذه كلية تابعة ملدارس يوسف 

 حفت ولكن ه ،جعما هو مبر و شخص  هوأن  يوسف إسالم ريد أن أقول بلكن ين أُ  ،وثانوية وابتدائيةفقط تهيدي 
كن سوف لن ل ،د الثانويةامعة بعبل اجلقا الطلبة هييدرس فال يت ة لالكلية املرح ،ثانوية وكليةو  يةائدي وابتديته

 .وينثاوابتدئي و  فقط تهيديهي مدارس السي د اخلوئي  ض للكلية باعتبار أن  نتعر  

سي د اخلوئي سة الدر مني بة ما  ننظر املسافَّت  يرث حرطة على برنامج قوقل إدخلوا لنا على اخلاا 
 ..وهذه املدرسة
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 .مرت 173من البوابة الث انية  ،87من البوابة األوىل 

 ..امجسندخل على هذا الربنوهذا برنامج قوقل إيرث 
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 ،مرت فقط 87ة إلسالميا رسةمن هذه البوابة إىل بوابة مدرسة يوسف اسالم املد ،لبوابة األوىلا هذه
 ..الش ارع هو هذا الش ارع نفسهُ يف نفس 

 
 

املدرسة  ،تنية مبدرسمسجل اهناك تقريران ألّن   ،ةرسدامل ارة الرتبية عن هذهه عرض تقرير وز ن اآلن
 ..ئيةتقرير املدرسة االبتدا اعرضوا لنا رجاءً  ،الث انويةبتدائية واملدرسة اال

 
تكتبوا أن  يعونستطتريقة نفس الط من نفس املوقع  درسة اإلسالمية االبتدائية ليوسف إسالمامل هذه

 ..تدخلوا على التقريرو 
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يس ة مدرسة ناجحة ليعين هذه املدرس ،3درجة تالحظون أعطوهم  ،ائييدي واالبتدالتمههو هذا 

 ..جودةوبقية التفاصيل مو  ،3فوق إذا تالحظون موجود رقم موجود  ،يف دائرة اإلنذار

 ..التقرير الثاّن ،نذهب إىل تقرير املدرسة الث انوية
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ا أقول وهابية حينم ،عار لش  هذه يف نفس ا ،مدارس وهابية ،درسة الثانوية للبناتملهذا التقرير عن ا

درجة مئة خذت أثانوي ة ال درسةهذه امل ،الوهابية هي ال يت أس ست املدارسليس  ،بعد قليل صوديقتعرفون مس
 ..نرجع إىل بداية الصفحة األوىل ،باملئة

 
ارس املد ذهه ،ئةميعين واحد  ،وكل األرقام واحد واحد واحد ،علىاألرقم واحد يف  ستالحظون

ما بني  ،3رقم  50خذت أدي يوالتمه واملدرسة االبتدائية ،خذت مئة درجةمدرسة يوسف إسالم الثانوية أ
  .100إىل  75رقم واحد ما بني  ،50إىل  25

 ،قُلت قبل قليل ُخس كما  ،25من صفر إىل  ينيع  ،يعين صفر ،4مدرسة املرجعية الش يعية أخذت 
 !س يرضونبكلمة خُ  ا إذا يسمعونرمب   ،يرضوا حَّت  هذه النسبة ها نعطه ل
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  !؟من هو يوسف إسَلم 

 غين  مُ وهو  ،21/7/1948 يف بالضبط ميالده ،1948إسالم رجل بريطاّن من مواليد يوسف 
 بريطاّن مغين  يظهر لك  ( cat Stevens) كتب اسموت ،google الـ اآلن إذا تدخل على ،معروف
الغناء من أموال و  ،ة ثانيةواآلن رجع للغناء مر   ،سالميوسف إإىل ُه مسح  اغري   ،1977أسلم سنة لحم ا و  ،معروف

 cat)غين ة بني مدراس اخلوئي ومدارس هذا املمالي  ة لية مقارنموسأجري ع ،ق عليهانفه ملدراس وهو يُ ا  هذهه بنح 
Stevens ) يوسف إسالم.  

 .. cat Stevensـ غرافية لو الفوت عرضوا لنا الصورا

 
 :بيةالوهاة لعماماآلن يلبس العمامة ا ،هذه الصور من بدايات حياتهه إىل أن لبس العمامة
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 ..هذه الصورة كانت يف بداية إسالمه

 
 ..رة اآلن صورة جديدة ليوسف إسالموهذه الصو 
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 ..هذه مع أمري ديب
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  .ة حياته إىل اآلنيمن بدا (، (cat Stevens صورمتدشاه

 . .شاهد ونستمعنُ  شبابهه  ماي  صرياً من أغنياته أقطعاً قح عرض لكم مح ا

 ..عرضوا لنا املقطع اآلخرانيه هذه األي ام اومقطعاً آخر من أغ

االبتدائية يدية و هرسة التمأضاف إىل املد ،الً أو   ،سار ملدا  هذهبنح  ال ذيهذا هو يوسف إسالم  
  .ا أوالً هذ ،ةاس املرجعي  يف مدر  وهذا غري موجود ،ية إسالميةكل    ،يةكل    (،college)انوية أضاف والث  

واملدرسة  ،مئةعادل يوهو  ،دواحأي رقم  ،جة كاملةر دانوية أخذت املدرسة الث   الحظتم أن   :وثانياً 
سة ر دما مدرسة املرجعية مبين ،ما كانت مدرسة ساقطةف ،ناجحةأي  ،3 أخذت درجة  ةاالبتدائية والتمهيدي

  !ساقطة

سل ط عليها رس ل يُ ه املداهذعلى ف يصره  ال ذي و يوسف إسالم املغين   رسامد ألن   ؟ما هوبب الس  و 
 ،نفس الشارع يف ؟رسةاملد ما هو الفارق بني هذه املدرسة وهذه ،ع وال حفيد مرجع هذا هو السببجر ابن م

لش يعي ة ارجعية ية تابعة للملكن هذه إسالم ،وهذه إسالمية وهذه إسالمية ،مرت املسافة 87الفارق بينهما 
  .يبالوها ر بالفكرتأث  و  ،بالديانة الوهابيةوهذه تابعة ملغين  دان  ،ظمىالعُ 

 واالبتدائية عند ديةيأن  املدرسة التمههي رى خالقضية األُ  ؟األقمش ؟نقول عنها القضية األخرى ماذا
فرض لطلبة با ابون يقصبونقص   ،صباً بون قح قصه يح فهم ي ئو اخلالسي د بينما مدارس  ،انيةوسف إسالم جم  ي
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 هُ لح ف ، وإال  فين  ال هامسهو وهذا  ،أو قهط  ون بز   ينيع :cat (،cat Stevens)عين يوسف إسالم ي ،األموال
 جيعل من املدرسة االبتدائية ون ستفينزبز   ،(ون ستفينزبز  ) يعين ،هبذا االسم رهه اشتُ  ، ولكن هسم آخرا

 ،من أموال غنائه ،لغناءاوهو يصرف عليها من أموال  ،ابينيالوه نيل املسلمة ألطفامدرسة جماني ةوالتمهيدي
 وإن  كانت األغاّن ال يت يُغن يها اآلن ،للغناءاآلن رجع أيضاً و  ،القدمية هأغانيتتعل ق بقدمية  حقوق لهُ أن  باعتبار 

ليس  و  ،نسب ما هم يقولو ة حب أغاّن روحي  يُغين  فهو اآلن  ،واملعاّن املضامنيما فيها من و  يقُتها ختتلف طر 
  !غناءلمن أموال ا ،من أموالهو  س من جيبهه ار ملدا يصرف على هذهو  ،ة القدميةالشبابي   كاألغاّن

 ، لنسكت أفضل!!حال أيِّ على  ؟مرجعيةلأموال اوهنا نسأل أين ذهبت  

كم   ،الثانوية ر ج منن يتخأالسي د اخلوئي إىل  مدرسةملية مقارنة بني طالب يدخل إىل لو نقوم بعو 
لث انوية اج من ن يتخر  إىل مدرسة يوسف إسالم من التمهيدي إىل أوبني طالب يدخل  ؟يصرف من األموال

 بشناخلوئي الرسد السي  ارس مديف  هألن   ،دقةبالأمامي القوائم و  وهذهه  ،د أو البناتوالبة من األالطالب أو ط
 ،اوندب 3150 لسادسة سنوياً وىل إىل السنة امن السنة األ ،رسبشن يعين تهيديو  ،باوند 2700ًا سنوي   هو
 ،باوند سنوياً  5100 موعاجمل شرمن السنة الس ابعة إىل الادية ع ،اسةات األخرى هذا فقط للدر ري الصرفي  غ

 ،األذان بعدفذان األ وقت لو جاءحَّت  و  !مصايبعندي  بل ،أنا أرى الوقت جيري سريعاً وأنا عندي مطالب
 .ناليعفاصربوا  ،رةفلم سههو حنن قلنا 

 إذا كانت ،رادية عشة اليرج من السن يدخل يف مدرسة اخلوئي من التمهيدي إىل أن ال ذيالطالب 
البعض إذ أن   ،نتنيسلتمهيدي ا وإذا كان ،باوند 100باوند و  47000ينفق فهو  ةدي واحديسنة التمه

ل  50000 حدود يعين ،ندباو  49800 اجملموعيكون ف ،سنتنيملد ة يف التمهيدي  أوالده أو بناته يُدخه
  .باوند

يكون  جر  ىل التخي إيدمن التمه سواء كان التمهيدي سنة أو سنتني بينما يف مدراس يوسف إسالم
  !ؤد يهااليت ي من األغاّن د دُه يوسف إسالمالباقي ُيسو  ؟تالحظون الفارق كم هو ،باوند 34500 املبلغ
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 ف اسَلممدارس يوس مدارس السيد الخوئي
  التمهيدي باوند سنويا2700 التمهيدي

من السنة األولى 
 الى السادسة 

من السنة األولى  باوند سنويا3150
 الى السادسة

 

من السنة السابعة الى 
 الحادية عشر

من السنة السابعة الى  باوند سنويا5100
 الحادية عشر

 

الدراسة تكلفة 
 الى التخرج

مع سنة 
 تمهيدي

مع 
 تمهيديسنتين 

الدراسة تكلفة 
 الى التخرج

سواء كان التمهيدي 
سنة أو سنتين من التمهيدي إلى 

471 باوند 34500التخرج 
 باوند00

498
 باوند00

  ؟أموال الخمسوالسؤال مّرة أخرى أين ذهبت  

 .؟!.هذا سؤال عليهم أن يجيبوا عليه 

 ،وأنا لست معتوهاً  ،قارير موجودةالت هذهو  ،اً ت شفافة جد  اموهذه املعلو  هذا مصداق واضح وجلي  
 لستُ ين لكن   ،كل هذه األشياء موجودة يف    ،، كما يت همونينو و صحيح أنا ماسوّن وعميل وصويف وشيخي

وأعرض معلومات وتقارير عن وزارة الرتبية والتعليم على  ،أضع رقبيت تت طائلة القانون الربيطاّنحَّت  معتوهاً 
أعطي حَّت  لست جمنونًا أو معتوهًا  ،من داخل بريطانيا وتبث   ةينعلى األراضي الربيطا لةسج  ة مُ ينقناة تلفزيو 
ألن ين  ،من مؤس سة اخلوئي ومن غريها بقوانني اإلعالم فُ رح ع  وأنا أح  ،والقوانني قاسية هناخاطئة معلومات 

من  فُ رح ع  فإن ين أح  ،ثانيةالقناة ال هذه ستوفتحت وأس   ،ةقناة املود  وهي قناة فضائية سابقة  فتحت وأس ست
مزو رة لوزارة الرتبية  رن تقاريأعرض على شاشة التلفزيو حَّت أو معتوهًا  جمنوناً  فلستُ  ،إلعالما بقوانني غريي

هذه  !ةغري صحيح وعن مؤس سات مثل مؤس سة اخلوئي أو مدارس يوسف إسالم وأعطي معلومات والتعليم،
ظر خذ الن  هذا مع أ ،أليس هذا مصداق واضح ؟ماذا تقولون ،ة يف املئة مئاً معلومات دقيقة وشفافة جد  

ومع ذلك  ،عةتابه ة ومُ يدشدهنا ن من الكومة الربيطانية والقوانني و فياهم م هنا يف بريطانيا و ر أّن  باعتالبا
ن ال ذي مجع هااملر  وأحفاد أوالد املراجع ألن  و  !تابعة للمرجعيةمدارسهم ومؤس ساتم  ألن   ؟ملاذا ،مفسدونفهم 

فهي  ،وُأكر ر بأن ين ُأشج ع هذه املدارس وأدعو الن اس إىل التسجيل فيها ،اتؤس سيسيطرون على هذه امل
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فقط  ينإن   ،سنيالُ  وحق   رساملدا ضد هذه لستُ فأنا  ،فيها حجاب إسالميو  ،ي  عمدارس فيها أدب شي
هي  هذه !اتؤس سم مفسدون ويفسدون املألّن   ،عنهاأطالب برفع سلطة أوالد املراجع و  ،هاطالب بإصالحه أُ 

 .القضية

ا م  مهورية اإلسالمية لح اجل ،وإن كان خارج عن البحث لكن من جتارب التأريخأعود بكم إىل موضوع 
ون على كانوا ُيصر    ،رفسنجاّنالش يخ هلا خربة أمثال ال يت القيادات  ،اإلسالمية بدأ تأسيسها بعد انتصار الثورة

  ،ذه الفكرةهل اً يكان هو متبن    ليس فقط الش يخ رفسنجاّن لكن الش يخ رفسنجاّن !؟ما هي هذه القضية ،قضية
 :يسموّنمهم  ،من أوالد املراجعواحد  ألي  منصبًا يف الدولة عطوا ال ي على أن   اً شديد اً صرار ون إصر  كان يُ 

كان   ،أوالد املراجع يف داخل الوسط الوزوي ينان يعزادگ هذا املصطلح معروف يف إيران أغا (،انگزاد  أغا)
ال  ون على أن  كان يصر    ،لسياسي والعملي االجتماعيا خربة بالتأريخ ن هلميصر ليس هو فقط وجمموعة م  

م كل هم  ،أحدهم منصباً  ون على أن ال يستلمُيصر   ،هصهر أي  املرجع اجع أو دامادموا أحد أوالد املر يسل   ألّن 
اه هجموا هؤالء مفسدون فاسدون لذا  ،لةو سقطون الدسيُ املناصب فموا سل  ت ذاهؤالء إ :قالوا ،يف هذا االجت 

ل  ،ال ذين تسل موا املسئوليات يف اجلمهورية اإلسالمية رجعوا إىل تأريخ املسئولنيلذلك أنتم ا ،وهمدُ بعه أ
عام  خط  كلكن   ،شاذ ةفهي وإذا كان هناك حاالت  ،صهارهمألو وألحفادهم راجع فسحوا جمااًل ألوالد امليح 
م ال يفتحون اخلط العام يف الدولة ،ال يوجدف  ،لدولةا ح هذهمن أحد أسباب جنا هو وهذا  ،باباً هلؤالء  هو أّن 

 ،دولة أخرى اخفاقات كأي   عندها جناحات وعندها ،أنا ال أقول الدولة اإلسالمية ناجحة يف كل  االجتاهات
م ما فتحوا الباب ألوالد املراجع وإال  هو اجلمهورية اإلسالمية  لكن من أحد أسباب جناحات  ،لهذه تفض  أّن 

وال يف  ،رسةالنقص ليس يف إدارة املدفعن السبب  ولو حبثتح  ،سة وهذه التقارير موجودةمامك مؤس  هذه أ
املدير فالن واملعاون بأن  صحيح هم يسل مون أمساء لوزارة الرتبية  ،هة العليايف اجلهو قص الن   ،الكادر التعليمي

بيد حفيد هي السلطة القيقة  ،يقةن ميلكون السلطة القال ذيلكن هؤالء ليس هم  ،فالن واملسئول فالن
ه بيدوهذا هو الذي يف املدرسة السلطة القيقة هي هذه  ،احبد عبد الص  سي  الرضا ابن  علي  السي د املرجع 

السي د مع حفيد أنا ما عندي مشكلة مع هذا الش خص  ،يف إفساد املدرسةالسبب  هو هذاو  ،ل واآلخرو  األ
مع سي د عبد الص احب اخلوئي وال عندي مشكلة الال عندي مشكلة مع  ،بشكل عام ثأنا أتد   ،اخلوئي
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اً م وال أكلوا حق  معه يؤذوّن شخصياً وما عندي مشكلة ل ،يل هبم ال عالقةح  ،رضا وال مع غريهم د علي  سي  ال
  .أنا ما عندي معكم مشكلة شخصيةمن حقوقي وأنا أقول هلم 

 واقعتلة يف الئة قاي  سواهر ث عن ظوأتد   ،قععن هذا الواأتد ث  ،مريض شيعي   أنا أتدث عن واقعٍ 
 وهم فعالً  ،واءاألج وام أن يراعمنهاملفروض حيث يا نبريطاهنا يف  ةٍ مؤس سمن  ي  لمع وهذا مثالٌ  ،يعيالش  

بإغالقها  م ُهد دواأّن   الو ول ،مامكموالتقارير أ فاسدةاملدرسة  هذهه  أن  هي النتيجة فومع ذلك  اءيراعون األجو 
قال هذا  يس هُ ألن   ،انهعث تد  ألن  ينلكن   وأنا عندي تفاصيل غري املوجود يف التقرير ،ا أصلحوالحمحا أصلحوا م
 ،ثتد  أ لن   ينلكن   ،عندي وعندي وعندي ،تفاصيلعندي والل  ،لكن عندي تفاصيل ،كذب وافرتاء
 .هباكذ  يُ  أن   يستطيع أحد لن  و تقارير وزارة الرتبية فهي ا هذه أم   ،أكاذيب سيقولون هذهه 

يف  لكن ،مإسال فوسياخلوئي ومدراس السي د ة مؤس س ة أنا أّنيت كالمي خبصوص مدارسالقيق
رتبية أعطت ن  وزارة الاة من أل للقند اتصارح وح وقالوا  ،رفة الكنرتول روممونا عن طريق اجلهاز من غُ الفاصل كل  

ا  يعين ،3درجة أعطتها سابقاً ال يت سالم درسة يوسف إمللسنة ا يف هذه ،2درجة  درجة من ت درجتها عرفأّن 
ا ارت يعين ،75إىل  50من درجة  ينيع 2صارت درجة ف ،ثالثةأي  50إىل  25 فاآلن  ،قت درجةأّن 

 ،100ت درسة الثانوية للبناامل ،واملدارس االبتدائية ،1 ،100يوسف إسالم التابعة لمدراس البنات  أصبحت
ل يت اة املعلومات ق  ة على ده وهذا دليل واضح وقرينة واضح ،75دي صار بدرجة يبتدائية والتمهواملدرسة اال

من  إليها وأشرتُ  الرسالة هذهنا لذلك وصلت إلي ،املعلومات ن يتابع هذههناك مح  إليها قبل قليل وأن   أشرتُ 
 .يف نفس الوقت يةمالالعلمية يف النقل واألمانة اإلعأجل األمانة 

  !؟تقولون ذافما 

ركز م ،يئو خلا إلمامة امؤس سبإشراف  ،ة تعليمية يف قلب لندنمؤس سيعين هذا مثال واضح من 
ماذا  أنتم ،موسف إسالمدراس ي نها وبنيبيواضحة فيما  واملقارنة ،وهذه هي األوضاع ،اإلمام اخلوئي

  ..سأذهب معكم اآلنإذا كان ال يكفي ! ؟..أال يكفي هذا ؟ونولتق
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 نحن   وها ،حدةلمتملكة اراضي المنخفضة من المإلى األ ،اإلى هولند ،كم اآلن إلى لهايلقأن 
  .؟!.ة إلى مملكة هولنداضفإلى األراضي المنخ لب  نقَ نَ 

رس ندن امسها مدانا يف لس هار واملد ،هناك يف الهاي مؤس سٌة امسها مؤس سة الكوثر باسم الز هراء
ة س سؤ سة تابعة ملس  ه املؤ هذ ،كوثرة المؤس س !حال على أي   ؟!هراء يف حق كم ماذا جنت الز  تُرى  ،هراءالز  

شرف يُ  ال ذيو  ،ريفالش   هُ ام ظلدمؤس سة اإلمام علي  هي مؤس سة السي د السيستاّن  ، لندناإلمام علي  يف
وكذلك  ،بنتهه  سيستاّن زوجالالسي د ر ريي صهضى الكشمه مرتالسي د هو مساحة علي  ة اإلمام مؤس سعلى 

 ،ربية األخرىغلاوسائر الدول  ،كندا  ،الواليات املتحدة ،يف الغرب أعين أوربا ،يف الغرب لهُ  الوكيل العام
  .وكيله العام يف الغرب ،سرتالياأ

هو األخري و ل و  ألاه ادعتماو  ،جفيف الن   حفظه الل مركزه ّنالسيستاالسي د  :صوره دعوّن أعطيكم
السي د  ها إىل صهرهه رح أوكل أم فقد خرىوالبلدان األ واخلليج يف إيران رقيف الش  و  ،د رضاُمم  السي د على ولده 

 ،اها ولده وجناحد رضم  ُم ستاّنالسي السي دالعام يعين هناك القلب قلب  ويف الغرب وكيله ،جواد الشهرستاّن
سي د مرتضى الوهو   الغربيف آخر يطري بهه  وجناح ،ستاّنر هد جواد الشسي  يف الشرق وهو ال بهيطري جناٌح 

 وثر يف مدينةسة الكلى مؤس  عبنفسهه إشرافاً شخصياً ُيشرف  يري مرتضى الكشم السي دو  ،الكشمريي يف لندن
هذه و  ،السيستاّن سي دلاملرجعية أي  ،الش يعي ةتابعة للمرجعية  ةمؤس سهي ة الكوثر مؤس سو  ،يف هولندا الهاي

  . لندنيف علي   ة اإلمامس سؤ تابعة ملوهي  ،السيستاّنالسي د لكها مكتب مي وي ،تيح شرته أُ قد ة ؤس سامل

أحت شيءٍ  ة ألي  ؤس ساملهذه  ل البيت هء أمر أإلحيا ثرة الكو مؤس سفهي من امسها يتبني   ؟أُنشه
يني ةولتقدمي اخلدمات    .الد 

عرب تأجريها للحفالت  اإلنفاق على هذه املؤس سة يتم   ؟على هذه املؤس سة كيف يتم االنفاق
ميتلك فيديو  وهووقد وعدّن فيما سلف أحد اإلخوة  !خلمرب فيها اشرح يُ ال يت رمبا حَّت  و  !الراقصة املاجنة

ما وىف  هُ لكن  بأن  يرسله إيل   ،يشربون اخلمر ،تسون اخلمرة الكوثر وهم حيح مؤس سر فيه الاضرون يف صو  يُ 
 ..عرضوا لنا الفيديو. ا.فيه حفلة راقصةآخر سأعرض عليكم فيديو و  ،بوعدهبعهدهه و 
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حد هو ألوهذا الفيديو  ،ميالدي يف الهاي يف هولندا 2006حت سنة ته ة افتُ ؤس سملا هذه
اقصة الر   الفالت حول قضية إقامة ،م حول هذه القضيةة وخالفوهؤس سن كانوا يف املال ذياألشخاص 

ثبت يُ  فألجل أن   ،معهمة واختلف ؤس سداخل امل باتج  ساء غري احملقص واملوسيقى والن  ناء والر  واألعراس والغ
ألن  املؤس سة  !أثراً على ذلك ب رت  تُ  للكن  أحداً و فعاًل للمرجعية  تلها للمرجعية ووصلوثيقة ويرسهذا األمر ب

كان   ولذلك ،لصغريا ولدهذلك الشخص فأرسل  !؟فعل املرجعي ا يريد أناذفم ،تابعة لصهره املرجعهي 
هذه هي  ،الصورة واضحةأن  ولكن أعتقد  ،يو ذا جودة ليست عاليةفكان الفيد ،مرتبكًا وصو ر باملوبايل

 ،فيها هذه الفالت جاريةو  2014ومنذ بداية افتتاحها أنا على يقني إىل سنة  ،مؤس سة الكوثراملؤس سة 
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هو برنامج الكتاب و  يف برنامج سابق ألن ين تابعت هذا املوضوع وتد ثت عنهُ  ،عل أُتابه  بعد ذلك حقيقةً و 
ال و  ،ونموجود على موقع زهرائي   ،قبل الكتاب الن اطق من ملف  الكتاب والعرتة امت وموجود اجلزء الثاّنالص  

من بدايات  ،من البدايات ،2014إىل  2006ن منذ لكن أنا متيق   ،األمر جاري إىل اليومهذا  أستبعد أن  
ولكن منُذ بدايات افتتاح املؤس سة  أنا ال أدريبالضبط من أي يوم  ،الراقصة تالر للحفة وهي تؤج  ؤس سامل

أن  وأعتقد  ،ة كانت حفلة تركيةلفوهذه ال ،فالتر ملثل هذه الؤج  ا تُ د من أّن  أنا متأك   ،2014إىل سنة 
م ال ذين يعرفون األتراك   األتراك بشكل اعتياديف ،رو بدون خ رسٍ عموا حفلة يال ميكن أن يقيعرفون بأّن 

يني ة ساتم صريية فاخلمر جزء من مقد  الن  إذا كانوا من العلويني  ،يشربون اخلمور يف بيوتم إذا  و  ،لنورا عبدالد 
م وف عن األتراك معر و  ،كان من غريهم فهم أيضًا يشربون اخلمر يف  ر كثريًا خصوصاً و اخلم نو بيشر أّن 

 .عراساأل

  !؟..أتعلمون متى كانت المناسبة 

ة لفالت الراقصء هذه ان وراملوا على األموال ص   حيُ هراء ألجل أن  املناسبة أيام شهادة الز  كانت 
 كي  (،ءيا زهرا)ا وب عليهات مكتأنستهم قطعة واحدة سوداء على أحد االسطوان هراءواد ولكن الز  رفعوا الس  

ة جودة على قطعهراء مو بة يا ز كتا  ،الكتابة ،يشري إىل هذه القطعة اً حنن وضعنا سهم ويف الفيديو ،واحضح فيُ 
  .لةسطوانات البناء الطوياسطوانة من ا على ،قماش أسود

ال يت املليارات  وهذه ؟ف عليهاصرح لبناية من أين يُ ا هذه ة أن  ج  فالت حبُ ال قيمون هذهفهم يُ 
قص والغناء الر  ق على مؤس سة شيعية من أجور يعين يُنفح  !؟ال الطائلةألمو ا أين تذهب هذه ،صدوّناتح 

وهذا  !؟..لألمر هذا أي  إحياءٍ  ،هراءادة الز  هراء يف أيام شهل جمالس الز  عط  وتُ لصاخبة واملاجنة ا فالتوال
أنا و  ،طويلة ةص  والقه  ،وذهب أُناس واشتكوا ،ل هذا الفيديو إليهموأُرسه  ،ت به املرجعيةغح بله وأُ  ،األمر دام سنني

التثويل املغناطيسي  نعم هناك عمائم  ،ودقيقة مئة يف املئة وهذه القضية حقيقية ،اً ل كثري هنا ال أريد أن أفص  
تت  أضع رقبيتحَّت  أنا لست جمنونا  :أقول هلم ،وسأتعر ض هلم كذ بوّن وقالوا بأّن  كذاب ولكن ين أقول

وهناك  ،د من هذا الفيديوك  ة للتأترفع دعوى قضائي   أن   إلمام علي  ة امؤس سى أنا أتد   ،القانون هنا ةلطائ
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أنا  ،شياء أخرى سأضيفهاهناك أو  ،حقيقي أو الهل هو ا الفيديو ذق فتتأكد من همؤس سات رصينة تق  
  .داهولنيف ن يعيشون يف الهاي و ويعرفها الكثريون مه   ةقضية ثابت هذهه  ،قائقحبسآيت بشهود و 

 اقالعر يف  وجودةامل اتسؤس  ملاد يف اسالف ،للمرجعيةات التابعة ؤس سمثلة من فساد املاألمن  مثال اذه
دون  اسًا هناك مننؤذي أنلتفاصيل سمنا وذكرنا اتكل  نا لو لكن   ،نعرفهُ  أكثر وأكثر وحننُ هو أو بلدان أخرى 

م يعمل ،ذنب ض عر  تسأ ،بعضهاض لتعر  ا وسأموجودة عندن وإال  التفاصيل ،ون يف هذه املؤس ساتجمر د أّن 
 .يديكمبأ وّناة تسكوسأعطيكم عالمة حقيقي ،ات أثناء الديث يف هذا الربنامجؤس سامل هذه لبعض

 ل لهُ وثر ويسج  كالة صل مبسئول التأجري يف مؤسسيت  شخص تونسي  ،لةسج  كاملة مُ نستمع إىل مُ 
ر يؤج   ل ذياة هو ؤس سملا م عنل  كيت يال ذوهذا  ،ةؤس سن يقيم حفاًل راقصاً يف امليريد أتدور حول أن ه مكاملة 

 .املة املكنستمع إىل ،ةؤس سيقرأ زيارة عاشوراء ويقرأ دعاء كميل يف املالذي ه وهو نفس

 ..بين شخص تونسي وياسين المفرجيكالمة هاتفية مسجَّلة قطع صوتي لمم 

 ؟السَلم  عليكم ،ألو :التونسي

  .عليكم السَلم ورحمة اهلل وبركاته :ياسين

 .ي األخ ياسينمع :التونسي

 .نعم نعم تفضل :يا سين

 22/1م دًا يو ج هممجايين من تونس وعاوزين يعني  أنا أتكلم معك من تونس ناس :التونسي
 .يوم األحد يعني جايني مدير من تونس

 .محجوزة هذا اليوم يا أخي :يا سين

 .يوم األحد :التونسي
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 .الجمعة محجوزة ،محجوزة :ياسين

 .22/1محجوزة يوم األحد  ،عندي مشكله :التونسي

 .نعم نعم محجوزة :ياسين

 .21/1 :التونسي

 .كذلك محجوزة  :ياسين

  20/1 :التونسي

 .كذلك محجوزة هو جمعة وسبت وأحد محجوز  :ياسين

 مشغول  ،..............يوم شغل:.التونسي

  .ما محجوز 28يعني   :ياسين

 .ما محجوز 28يعني  :التونسي

 .أي نعم :ياسين

وأنا إن شاء اهلل  28/1أنا عاوز لو سمحت يعني تحط لي تأكد لي تحجز لي  ،أوكي :التونسي
 .ل حاجةكنت  يني أنجيك بكرة نشوف القاعة ونتفاهم على العربون على الثمن يعني وتورّ 

 ...أوكي :ياسين

 .محجوز اسمي زكريا عثمان 28/1يعني تأكد من فضلك  :التونسي

 .إن شاء اهلل إن شاء اهلل 28/1 :ياسين

 ؟سمي زكريا عثمانكتبت ا  :التونسي
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 .نعم نعم نعم نعم :ياسين

 .أوكي :التونسي

 .أوكي:ياسين

ز أجمع نا عايأضلك عاوزين نعمل عرس وتكون يعني الصالة كويسة ومجموعين من ف :التونسي
 رجال ونساء. 

 .اصيليعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم على التف :ياسين

 ،منوا مع بعضيهال يكو الرجد المهم عندنا لزم رجال ونساء الحريم و يعني انتا متأكّ  :التونسي
 .احنا عندنا ما نفرق بينتهم عندنا عادي

 .عندك فرقة موسيقية لو شنو ..شنو تعمل مع طيب انت ،اها :ياسين

 .انتوا عندك فرقة موسيقية لو عندكم نجيب :التونسي

 ؟انتا شنو راح تعمل ،لل ما عندي ما عندي :ياسين

 .موسيقى تونسيه رقص وغنا :التونسي

 .ما مسموحة عندنايعني ليف ميوزك  ،يعني احنا ليف ميوزيك :ياسين

 .ما فيه ميوزيك :التونسي

 .بس الدي جي يعني ليف ميوزيك ما مسموح دي جي لو عندك :ياسين

 .يرقص تونسي يعني فلكلور  ،طيب وإذا حبيت أجيب رقاصة :التونسي

 .يعني ما أعتقد ممكن أخي العزيز يفلكلور  :ياسين
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رقص  ترقص ،ترمةرقاصة محترمة مش رقاصة رقاصة زي المصريين رقاصة يعني مح :التونسي
 .محترمة ،هو يعني ما فيش عراء ول حاجة كويسه ،تقليدي تونسي مش ممكن

 ؟راح تكونوالديكور والعشا وهاي األمور كيف  طيب :ياسين

 ؟عندك أنت ديكور :التونسي

له يعني اح تعمر يف كور بس العشا  فك الديكأنا ممكن أعمل لك ديكور يعني راح أشوّ  :ياسين
 .نت تقدرأ

 .التونسي: لو عندك أنت عشا تقدر توضبه  لي أحسن 

 .ل ل يعني لما تجي نتفاهم عالتفاصيل :ياسين

 .أوكي أوكي :التونسي

 .أوكي :ياسين

 ؟عندك مشروب ،أجيب معي مشروب :التونسي

 .مشروب شنو تقصد يعني كحول :ياسين

 يعني هو فيه كحول وفيه مش كتير يعني كحول. :التونسي

 .ل ل الكحول ممنوعة عندنا ما مسموح نهائياً  :ياسين

 .أوكي نهائياً  :التونسي

 .أوكي نشوف :ياسين

 .صيرع ،ني مشروب كول أو فانتا أو جووسيع :التونسي
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 .أي نعم :ياسين

 .عصير عصير :التونسي

 .ه نعم نعم نعمألنّ  :ياسين

 .أوكي :التونسي

 ؟لما تجي بكرا إن شاء اهلل ننظم األمور أي ساعة تجي :ياسين

 .أجيك الساعة وحدة :التونسي

 .إن شاء اهلل :ياسين

سمك ارف شان نعنطيب اسمح لي اسمك الكامل م ،جيإن شاء اهلل وحدة أ :التونسي
 .الكامل لما نجي

 .أنا أنا ياسين :ياسين

 ؟واللقب :التونسي

 .يعني ياسين المفرجي :ياسين

 .هللا ءبكرا بكرا إن شا ،شكراً جزيَلً  ،المفرجي بارك اهلل فيك :التونسي

 .اهلل ءإن شا :ياسين

 .َلم عليكمالسَّ  :التونسي

 .حياك اهلل :ياسين
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ى مرتضي د السصة بخصيو  جد ا قة خاصةعال ة ولهُ ؤس سملا ياسني املفرجي مسئول التأجري يف هذه
هو  ،سةت يف املؤس  ز يارادعية والاأليقرأ  ال ذيلقارئ ا وهو نفسه ،تام االعتماد يعتمد عليههو و  ،يري كشمال

 ،قصةراالفرق ال ذهة هلز جو ُم ؟ملن جوزةُم ،نتم الحظتم األيام ُمجوزةوأ ،اقصةالر  ق ر هلذه الفهرح الذ ي يؤج  
صل سي ال ذي ات  ص التونش خوال ،صبإمكانه أن يرفع دعوى ويقول هذا التسجيل مزو ر ويُفحح  ياسني املفرجي

ودة شخصية موجرجي ني املفياس ،هذا االتصال حقيقي مئة يف املئة ،ليةو ئل املستحم  ون لمستعد   موجود وحننُ 
 أن  ن لو أراد ولك ،عهم شكلةما عندنا مشكلة مع ياسني املفرجي ما عندنا م ،ة الكوثرمؤس سإىل اآلن يف 

 حننُ  ،لكون لذد  مستع حننُ  ،د من هذه التسجيالت الصوتيةر فلريفع للتأك  قناة القميرفع دعوى على 
 .تريليون يف املئةبل  ،مئة يف املئةة هذه الوثائق دون من صح  متأك  

 !؟ماذا استمعتم يف املكاملة

  .لفرق الرقص والغناء هذا واحد ها ُمجوزةيام كل  األ

ويعزف  يتارمثاًل الق  ومعهغين  أيت مُ ي اليف ميوزيك يعين أن ،ف ميوزيكيال اجلماعة ما عندهم :اثنني
هم ما عندهم  ،ما فيه إشكاليعين إذا عنده فرقة موسيقية  ،ولكن هو سأله عندك فرقة موسيقية ،موسيقى

ا ماذا تي   ةئ موسيقى حي  ة ال تي  ؤس سيعين املالاليف ميوزيك  ،موسيقية فرقة ز الدي اهأت هلم جهي ؟ئوإّن 
يف و ل املستعمل يف املراقص و  ألا هذا اجلهاز هو اجلهاز ؟لمح عجهاز الدي جي أتعرفون أين ُيست ،جي

 ،وحاهلا حال البارات ،املراقصو حال الديسكوات ة الكوثر حاهلا مؤس سيعين  ،اراتالديسكوات ويف الب
طبعًا الدي  ،دي جي ،تهاضافريي دامت امرتضى الكشمالسي د بركات صهر املرجعية البيب مساحة  بسبب
عادة مثل و  ،غين  يو  يأيت أمجل وأحلى من مغين   املوسيقى أحلى واالختيارات ،األغاّن فيه أحلى تكونجي 

فأجهزة الدي  ،الس ادسةأو  ،من الدرجة اخلامسة حتماً  ،وىل من الدرجة األفيها مغين   يتة الكوثر ال يأمؤس س
ة الكوثر مؤس س ،فواً ع ،مها لنا املرجعيةتقد  ال يت ت اماخلدو  ،ف فيها األغاّن لنجوم الغناء العامليجي تُعزح 

ولكن على  ،ال أدري ،العزف ال أدري هل هو الروك اندرول أو ال أدري البوب هو بإشراف صهر املرجعية
ألغاّن ا أنواعيعين مجيع  ،ر مجيلهذا تطو   ،فونتخل  نا ما بأن  ون عن  ولويق ،ر مجيلتطو   ،ر والله تطو   ،يي جالد
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ة الكوثر التابعة مؤس سيطلبه املشاهدون على الدي جي يف  ما ،جهاز الدي جيموجودة على  ةالديث
ون مستعد   ئون إعالن حننُ ع إذا تبون تي  القمر تترب  قناة و  ،حنُن حباجة إىل إعالن .!!.ي ة العلياللمرجعية الش يع

ال ذي ل يكن مج اجلميلة للفاتنات مثل ما كان موجود يف هذا الفيديو االرب  لنشر اإلعالنات خصوصًا عن
◌ح واضحاً مع األسف وإال  لتمت    ◌   .األجسام اجلميلة ظر إىل هذهبالن   عنا◌ 

 ،ال :ال لهُ قُُث   ،ة ترددايلبدا يف ،صةيأيت براق ريد أن  ه يُ بأن   :قال لهُ  !؟ يف االتصالماذا قال لهُ ُُث  
رقص ت نأ ال جيوز هلا حملرتمةاغري  صةُ راقلا ،وعنينوالراقصات على  :يف التقسيمنا عندنا أن   فيبدو ،ةراقصة ُمرتم

م اخلتتحه وت ،شكال فيهإلك وال جوز ذاحملرتمة في أم ا الر اقصةُ  !العليا التابعة للمرجعية ة الكوثرمؤس سيف 
  ،ةولي  كا  ينلكلور يعف ،لكلورف :الهو ق ؟راد من راقصة ُمرتمةموّن ما املال أدري فه   ،ُمرتمة ةصراق !ريفالش  

إذا كانت مة راقصة احملرت ا المب  أدري رُ  ال ،روح نـح أو  ،رجح غح يقولون عنهم العربية ا البعض يف البلدان ة رمب  كاولي  
إذا   ،جيوز ق العراندنا يفة صاحل عمثل محدي   ،أو سهري زكيمثاًل ليست كنجوى فؤاد  ينور يعلترقص الفلك

  ال ذيهو هذا  أليس .كليس كذفلكلورية أل رقص بطريقةٍ تا ّن  ة صاحل فهو جائز ألكان الرقص بطريقة محدي  
  .حقيقيةمكاملة هي هذه املكاملة و  ،املكاملةيف  كان

 هو ال ،كثرأ فتوحةم ملساحةافستكون فاهم معه  إذا يأيت ويتينيع ،تعالعلى قوله   هو كان يصر  ُُث  
 وتفاهم معهُ  لو جاءهف ،تفاهمعال ونت :يقول لهُ املت صهل قضية يطرحها  أي   ،يف التليفون يريد أن يتكل م

ن ل تكُ  ولألعراس صحاب اأهؤالء  ،ها ُمجوزةم كل  اوالحظتم األي   ،أكربو  املساحة قطعًا أوسعفستكون 
ما  لكن ،ةؤس سملم على اازدحا ال يكون هكذافوسيقى ء املناسبة للفرح وللرقص واملاألجوار هلم املؤسسة توف  

 يديوهذا الف !حظتمال أنتمو  ،ةاقصشاء الل املؤس سة وف رت اخلدمات الكاملة هلذه الفالت املاجنة الر  
و هذا الفيدي ،مث عنهنتحد  ن سال ذيالعمائم من جمموعات التثويل املغناطسي و  م أصحابكُ ال يغش   !حقيقي
  .افةشف  و ة ي  حقيق لكم هانقلتُ ال يت ت اماملعلو  وهذه ،ةياملكاملة حقيق وهذه ،حقيقي

د السيستاّن يف شرف عليها الوكيل العام للسي  يُ ال يت و هذه مؤس سة من مؤس ساتنا التابعة للمرجعية 
د د ُمم  سي  ال وأوصلوا الوثائق إىل ،واألخبار تصل إىل الن جف ،ة على هذا الالؤس سوات واملنسو  ،الغرب



 شيخ الِغّزي       الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –العترة ملّف الكتاب و 
 1 بالوثائق ق – 61زماننا مشّرق ونحن مغّربون ج  ( إمام16الحلقة )                                                                  
 

- 57 - 
 

عداد وعندهم االستان يقينًا هناك أشخاص حيلفون األميح  ،السيستاّنالسي د وصلت إىل  ماً وحت رضا السيستاّن
م يرجون ولكن  ،د رضا السيستاّنُمم  السي د ت إىل امملعلو أوصلوا هذه ا على شاشة التلفزيون يتحد ثون أّن 

ر ؤج  ر ويُ ؤج  ي يتمادى ويبقى يُ ري مشكلى امرتضالسي د فبل بالعكس  مطلقاً! ب على ذلكترت   ال شيءح 
ود وتأييد املرجعية والدليل موجواخلدمات تُقد م بشكل أكثر وهو ينال مباركة  ،باً خح والفالت تكون أكثر صح 

 ؟!..ماذا تقولون ،إىل يومك هذا

  !.!.نعم راقصة محترمة 

 الصفحة وكانت فتحتُ  (،سبح لقح جريدة ا)أقرأ يف جريدة كويتية كنُت ة  ر  مانينات مح أنا أتذكر يف الث  
ن ال من أّن   ؟صاتقعض الرادها لبانتقا ما هو ،اقصاتاقصة املصرية وتنتقد بعض الر  الر   ،ث جنوى فؤادتتحد  

 ،قص إىل نوعنيالت الر قسيم بدتمن البد   ،من فقٍه جديد د  يعين إذًا البُ  ،مجيل ،مةتشبدلة رقص ُم يلبسنح 
فمن حق جنوى  ،ُمرتم رقص غريُمرتم و إىل رقص قص م الر  قس  تُ  ة الكوثر أنمؤس س ها مثل ما من حق  من حق  
تثري  وهي ،تشمةُمغري  بدالت رقص ُمتشمة وبدالت رقص ،البدالت إىل بدالت ُمتشمةم قس  تُ  فؤاد أن  

صورة كبرية  ،لكويتيةقبس االصفحتان من جريدة ال ،ةمشقص غري احملتلر  ا رعي على بدالتإشكاالها الش  
 اك على جسمهااقصة كان هنوكل ر  مسرح تقف عليه جمموعة من الراقصاتوهو  stageلنجوى فؤاد و

ي من فحللقاء الصاا ة يف هذبقو  ثؤاد تتحد  ت جنوى فنوكا ،ُتشري إىل دولة من الدول العربية و عالمةإشارة أ
بريت بصدد أو ا ّن  أ ؟شروعمأي  ،خم الكبريلض  ا روعمديدة و هي تسعى إىل هذا املش زمني ة ةمد   ا منذُ أّن  

ا األوبريت عترب هذوت بيةالوحدة العر عن ث لدولة العربية وهي تتحد  ا راقص تشرتك فيه راقصات من مجيع
يدة اجمل ة العربيةم  ي األُ ل  وخ ،بيةيق الوحدة العر ر طالر اقصات سيكون خطوة أوىل مهمة على ال ذي تشرتك فيهه 

 .!!.دعصين يا جرحق   :يقول ولسان حاهلاتحطرحب اخلليج  من احمليط إىل

ما  شاهد) :هذا مقطع من مسرحية ،هب إىل عادل إمامنذ ولكن قبل أن ،نذهب إىل عادل إمام
أحد القيادات  ،رت أحد املراجعأنا تذك   ،باملناسبة الشيء بالشيء يُذكر ،عادل إمام (،شافش حاجة

ًا هبذه د  يف الثمانينات كان معجبًا جه  ،دون كثريونمقل   هُ لح و التقليد  من مراجعهو اآلن  ،واملرجعيات العراقية



 شيخ الِغّزي       الكتاب الناطق / لل :3الجزء  –العترة ملّف الكتاب و 
 1 بالوثائق ق – 61زماننا مشّرق ونحن مغّربون ج  ( إمام16الحلقة )                                                                  
 

- 58 - 
 

يف إيران يف  ما كان هناك تلفزيون عريب هُ ألن   ،هه من خالله  ة إال  ما مسعنا هبذه املسرحي   حننُ أصاًل و  ،ملسرحيةا
دري يف البحث ال أ ،يف حديثهه حَّت  املسرحية ويستشهد مبقاطع منها  فكان معجبًا هبذه ،بداية الثمانينات

هذا املشهد  ،راسي على ،مبرجعنا الكبري العظيم تداءً اقو  ،ولكن كان يستشهد !كان ينقل منها أو ال  اخلارج
 ..دل إمامعاو حنن  ..من عادل إمام

ادثة عن أهل حح  ،ا قبل ثالثني سنةر رمب  ال أتذك   ،لف من األياما فيما سيطر يف بايل حادثة قرأت
ا تكونو  ،قةلف  ا تكون مُ مب  رُ  ،محص  أن   :تقول ،هكذا تقول الكاية ،رذكح ولكن الشيء بالشيء يُ  ،ةيحقيق ُرمب 

محص  فدخل إىل مدينة ،امية املعروفةمدينة محص الش   ،محصرقًا فدخل إىل مدينة ستطكان مُ   ،سافراً رجاًل مُ 
كيف    ،بشكل غريبن وإذا هذا املؤذن يؤذ  استمع إىل املؤذن  ،ان الظهرجل وقت أذادف دخول هذا الر  وص

ما  :قال ،دًا رسول اللُمم   يشهدون أن    الل وأهل محصأن ال إله إال   أشهد :بعد التكبري قال ؟نكان يؤذ  
فدخل إىل املسجد  !؟أن  ُُمم دًا رسول اللبيعين فقط أهل محص يشهدون من دون املسلمني  ؟ذانهذا األ

 :قالوا ؟أين هو ،إمام اجلماعة :قالوا ؟من املسئول هنا :فقال ،يسأل عن هذا األمر يبحث عن أحد يريد أن  
والرجل الثانية  راب على رجٍل واحدةب فوجد إمام اجلماعة واقفًا يف احملذهب إىل احملرا ،يإمام اجلماعة يصل  

! وقف يف ؟هذهه  صالةٍ  أي   ،تكي هلذا األمحقشأأنا  ينيع :فقال ،خة بالغائطنت ملط  وكا أخرجها من احملراب
 تويل  املنا ن هُ مح  :قال ،خة بالغائطل ملط  ئذا بشكل ماكوأخرج رجاًل ثانية ه احملراب على رجل واحدة

وإذا  دفذهب إىل اجلهة الثانية من املسج ،الثانية هناك جيلس يف اجلهة :واقال ؟سئول عن هذا املسجدوامل
أواّن اخلمر موجودة وهو  ،مراخليبيع  ؟ماذا يبيع ،اس تشرتييبيع والن   هُ والناس حولح  ،أنت املتويل   :قال ،بالرجل

 ،اخلمر ليس مغشوشاً هذا  أن   رآنوحق  هذا القُ يقول  ،ميان باملصحفاألوحيلف  قد فتح املصحف يف حجرهه 
مر اخل اجلامع يبيع متويل   !اسي مثل الن  صل  جلماعة ال يُ اإمام  !اسن مثل الن  ن ال يؤذ  املؤذ   !؟ما هذا :قال

 :قالوا ؟يا مجاعة من هو املسئول الكبري هنا يف هذه املدينة !هذا اخلمر غري مغشوش رآن أن  قُ وحيلف بال
ء فارغة كانت دار القضا  ،وكان الظهروقت  ،ذهب ،لفالّنا يف املكان ؟القضاء أين دارُ  ،قاضي الُقضاة

هات تأو   ،ا شئتم عطيط سم   ،غطيط ،خنري ،شخري مسع صوتًا كأن هُ  ،ك البابف من هذا الباب إىل ذافدلح 
راة أحدمها يلوط وجد رجلني عُ  ،وجد شيئًا غريباً ف لبابا دفع ،ن لهُ طرق الباب ما أحد أذه  ،وراء الباب
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 كهناو  ،ا القاضيباب يلوط هبذقتبل الش  وهناك شاب يف مُ  ، الط بهه يُ  ال ذيهو  قاضي القضاة ؟نمح  ،خرباآل
فالقاضي وهو يف  ،رأيت ال ذيالل عليكم يا أهل محص ما هذا  لعنةُ  :فقال ،تفاصيل ال أريد أن أشري إليها

ن على ماذا أهو   :لقا ،ن عليكاإلسالم هو  يا أخا  ،يا رجل عليك نو  هح  :قال لهُ  ،مشغول يف عبادتهحاله و 
نه شأ جلس حَّت  يفرغ هذا الغالم منانتظرّن اجلس ا :قال !؟املسجد ه يف◌ُ أم ما رأيتُ  نفسي ما أراك فيه

أكمل  لرجل يف الجرة وبعد أن  فجلس ا ،جلس يف الجرة وسآتيكا ،تستعجل علينا ال ،ويقضي حاجته
على  :يابه وقالبس ثه لح  بعد أن   ،تهمامح عه  خرج القاضي يشد   !كرو ذه  بادةٍ اضي والغالم ما كانوا فيه من عالق

  ؟محص تلعن أهلح  ملاذا ؟تقول ال ذيما هذا  ،رسلك يا أخي

لل ادًا رسول م  ُُمح أن  ن يشهدو   الل وأهل محصال إله إال   أشهد أن   ،ن يقول مسعت املؤذ  إّن   :قال
قد  ،انفلونز ا عنده لظاهر صارا ،رضم قد مح ملسل  مؤذننا ا ،هني   األمرُ فعلى رسلك  :قال ؟وهذا شيٌء غريب

هودي وهو ل يلرجاف ،نذ  يؤ  رناهفأج   ،هذا اليهودي جار املسجد ري إال  ا أحد صوته جهوح وما عندن مرض
وأهل محص  ،التوحيد يشهد بضاً هو أيأن ه بار تباع ،أشهُد أن  ال إله إال  الل :هو يقول صادق يف قوله

  .ما هذه مبشكلة كبريةف ،نملؤذ  ا هو يهودي يومني ثالثة ويرجعمسلمون، 

 :قال ؟هاأخرجح  ةانيلث  اوالرجل  له واقف يصلي برجل واحدةاإمام اجلماعة ما حولكن   ،حسنٌ  :قال
ى أن يصلي عل هُ لفيجوز  جلهه ر ت جناسة على جل وأراد أن ُيصل ي فوقعأ الر  وهذا أمٌر هني  يا أخي لقد توض  

  .بار ن احملجها مأخر  سةوهذه الرجل املتنج  واحدة رجل 

 أن  م األميان باملصحف قسه ويُ  ؟بيع اخلمر يف املسجدي ال ذيما شأن هذا ف ،عقل هذايُ  ميكن أن :قال
ف قه و وهناك بستاٌن أُ  ،عليه أحد قُ نفه ال يُ  دجيا أخي هذا املس :قال ؟نهُ ما شأ ،هذا اخلمر ليس مغشوشاً 

ال و أشجار العنب هذه ال يرج منها إىل الصرم  ،أشجار عنب مه كرو تان كل  ألنفاق على املسجد وهذا البسل
جلزاء ا الل خري هُ  جزاجل املتويل  فالر   ،ينفق على املسجد ال ذيفمن  ،ال يشرتيه أحد والصرم ،باً عنبًا طي   تنبت

والرجل  ،األواّنو يف القناّن  بعد ذلك يضعهُ و  ،فيصنع منه خراً  يأخذ الصرم ؟ماذا يصنع ،الديهرمحة على و 
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ليس  هذا اخلمر املصحف بأن   علىهو حيلف و  ،رجل صادقفهو اخلمر كان صافياً خالصاً  ،ال يغش   حقيقةً 
  .عفواً يصرف على املسجد !ة الكوثرمؤس سمغشوشاً وهو صادق يف ذلك ويبيع اخلمر ويصرف على 

 ل  ن من كييت أهوح وأنا قض :قال !؟ما هي مصيبتك أنت ؟مشكلتك ما هينت أ ،اهذه فهمناه :قال
عاية ر يف  وهو ثريةوااًل كبوه أمأًا وترك يمهذا الغالم كان يت :قال ؟وكيف ذلك يا قاضي الُقضاة :قال ،ما مر  

كي   إىل غرفيت هُ ذتفأخ ،ته قضي  فرفع يل قد بلغ وأعمامه يُنكرون ذلك بأن هُ اآلن جاء يد عي البلوغ  ،أعمامه
أساس  العدلًا لشعار طبق ،دلوالع أحكم بالق  حَّت  غ لح قد بلغ أم ل يكن قد بـح  هُ كي أختربه هل أن    ،هُ أفحصح 
لذا  ،العافيةو  ةلصح  ا تام يفهو قد بلغ و  هُ أن   يل فتبني  أخترب نضوجحه اجلنسي  فأخذته ففحصته  ،امللك

  !!موالوأعطيه األالعدل بو  بالق   سأحكم لهُ 

  !؟..ماذا تقولون 

مريي شكالد السي  ل حا ن  أيبدو  ،اخلمر عبيي ال ذيهذا  فقط أذهب إىل ،يل بالتفاصيل أنا ال شأنح 
ة أي ام شهاد سة يفاملؤس   يؤج رون ،يبيع اخلمر ويصرف على املسجد ال ذيوكيل املرجعية حاله حال هذا 

 ،يعيش يا ،صلوات ؟قولأماذا  ،األخرى نفقوا عليها يف بعض املناسباتيلكي  األحئهم ةالز هراء وأي ام مناسبات 
 !؟تكبري ؟أقولماذا  ؟ماذا

الة قرتاب وقت الص  اه  ف بسببا سنتوق  مب  رُ  ،اللقة طويلةفانتظروّن  ،اخلرج ملوءو  ،اللقة طويلة
أنتقل  قبل أن  و  ،الكالم كثري ،ةاللقة طويل ،ليكم أعود إينولكن   ،ي ملدينة لندنحبسب التوقيت احملل   واألذان

السي د ل مرجعية ث  تُ ال يت  اإلمام علي   ةؤس سذلك ملة اإلمام اخلوئي وكؤس سنا أقول ملخرى أنا هُ قرة أُ إىل فه 
وقولوا  ي  لح ة عح ئياوى قضعوا دعرفا ،األمور هذه بونكذ  تُ كنتم إذا   :ريف هنا يف لندنظله الش   السيستاّن دام

علمون وأنتم تح  ،هلا بة ال حقيقةح وات ووثائق ومكاملات وتسجيالت كاذينشر فيديو  خص يفرتي عليناهذا الش  
يت وختافون على صح   !أو ترأفون يب !ونينكم تب  د أن  تقوال أع ،اً يف هذه القضيةد  جه  فهو قاسٍ يطاّن انون الرب القح 

أيب الفضل  وحق   ،طون للمحاميخلصت وما عندكم فلوس تعس مُ وإذا فلوس اخلُ  ،ال أعتقد ذلك !ومزاجي
رفعوا دعوى ا ،جور احملامي ال ذي يرتافع ضدي وحق  قمر بين هاشمأنا أدفع لكم أُ  ،العباس أنا أدفع لكم
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 رضت وهذه الفيديواتعُ ال يت رير االتق هذه ،ات تقيقمؤس ساك هن ،قائقال اس تشوف هذهوخلي الن  
ت امهذه املعلو  ق وترى أن  ق  ات التحقيق تمؤس سي خل   ،ي الن اس تشوفاملعلومات خل  واملكاملات وهذه 

 تكاليف ،عندكم مس خلصتاس أخاف فلوس اخلُ أيب الفضل العب   ر وحق  وأكر   ،ال ة أوياملطالب حقيق وهذه
 ،ل هكذا لالستهالك احملليو أقال و أفعل  إّن  فوال ذين يعرفونين عن قُرب حني أقول شيئًا  ،هااحملامي أنا أدفعُ 

 ،وذلك من حق كم ،ونرى هذه القائق صحيحة أو غري صحيحة ،خصياً شح  ي  لح ا شكوى على القناة وعح و عرفا
خرى وما عندي من معلومات وتفاصيل أُ  ،هاهلا إىل آخر لى التلفزيون من أو  ع هافاصيل كل  ين سأنشر الت  لكن  

 .ا أحتفظ هبا لوقٍت آخرال أنشرها ورمب  ا مب  رُ  ،إىل اآلن أنا ل أنشرها

  :هدينلمشالفقط أشير  

مائم عحًا من  واضصداقاً سأعرض لكم مثااًل ومه  ،حذاري ،يسعمائم التثويل املغناطيحذاري من 
أنا  ،ئياتلكم عرب الفضاثو  ف ولوه هو  ثـح  همولكن   ،كمويلح ثجل ال يقصد تالر  أن  وأنا أعتقد  ،ل املغناطيسييالتثو 

  ،ذب ويف كذبك  حسنيٍ  وحق   هُ ا قالم ل  ون وكيز  يف التلفي  لح م عح كثرياً ما يتهج    لكن الر جل هذا الرجل أحرتمهُ 
  جرت معهُ كاملات ال يتل  املة يف كاملعلومات ال يت قاهلا خاطئ ،ين ذلكال يهم   لكن ال أبايل! !هُ لما قا كل  

ب ما و يكذ  راّن وهالكو  يخ علي  ش  ال ،مكاملة بشكل مباشر ،وعلى سبيل املثال سأعرض لكم هذا الفيديو
 ،هابتُ ذح هذه أكاذيب وأنا كح  :لفيقو  ،ميالدي 2014امت سنة كتاب الص  ه أنا يف برنامج الشرتُ ما نح  ر أوشه نُ 

 !!..غناطيسيالكوراّن يف مشهٍد من مشاهد التثويل املالش يخ نستمع ونشاهد 

 :للشيخ علي الكورانيمرئي  مقطع 

ان يطرح كوم لوةحفكار أعنده  ،يالل هلذا الغز   غفر ؟جعيةحول املر ي ] سؤال حول شبهات الغز  
 نفسه يضر   املراجع كلم علىيت ال ذيو  ،املراجعمن  ب يف زيٍد وعمرش يقص  بل   ُُث   ،الش يعةمالف ملشهور  ،فيه
  :هو

 وعل  ال ه  نَ ها وأوهى قر فلم يضرّ            اهماً ليوهنيو  رةً صخ كناطحٍ 
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 م ال ذينهؤالء هو  ،ايلع مقامٍ  يف هم لكن  نيمو عصما نقول م مراجعنا ،ل أي كالمبوهذا حنن ما نق
 شكلل أتفض   ميشكال علعندك إ ،بالكالم عليهما نقبل م ،لون املذهبث  ميالم و لس  م اة عليهاألئم   لونميث  

مركز  ،ركز يف هولندامعن  :قولي ،يالغز  أنا حق قُت يف كذبٍة كذهبا هذا  ،اتم ومكذوبتُ  اً لكن  يمإشكااًل عل
 ساسان باألك  ،ضرت فيهكم مرة رحت ح  ،أنا مدعو له ،ر مرقصهذا يؤج   أن   ،السيستاّنالسي د  هأخذ

 للافيه ر ذكصار يُ و  روه شطفوهروه طه  حر   ،ما شابهو مكان حفالت  كان  ،كان مرقصاً   ،مرقص واشرتوه
يني ة ملناسبات ا ورسوله وأهل بيته يقام فيه يني ةواحملاضرات الد   وهذا ةً بون صراحيكذح  ؟مما هذا الكال ،الد 

 .[ .. يضاً هم ويرجع عليهم أيضر  

بعد ليكم إترككم وسأعود أ ،ريباً ر قالة صاوقت األذان والص   ،اّن من الربنامجالتعليق يأيت يف اجلزء الث  
 .شاء الل تعاىل الة واألذان إن  الص  

 يع        ود  يوم        اً  الش        بابَ  أي        ا لي        تَ 
 

 المش      يب   ع      لَ فأش      كو إلي      ه م      ا فَ  
 :ان عنواّنتعلمو  اللقة كما ،املطالب والوثائق وراجعت فهرست ،بيين وبينكم أنا صرت شايب 

 أيديكم ها بنيرضح ريد عح أُ ل يت ائق هرست الوثاحني راجعت فه فح  ،صلةت  لسلة الوثائقه مُ وال زالت سه  (،بالوثائق)
 ن  أوأخاف  ،طويل امج كانلربنا ،أنا تعبت حقيقةً  ،جدُت عناوين كثرية والوقُت طال بنااشة وح على هذه الش  

لباً طي ا ط لكالماأطوي  خاف أن  أ ،إىل وقفة ،حباجة إىل تعليق ،ها من التعليققاط حق  ة الن  عطي بقي  ال أُ 
م كامل الدس  ،ة باملي  خسني م كانث ل يكن كامل الدسيدا تقد م من الم موبيين وبينك ،لالختصار الشديد

من  أعتذر ،لوثائقلقة باذه الاّن من هالكامل الدسم غدًا يف القسم الث   الوثائق والديث ،غديأتيكم يوم 
ا أبرمتُ ول الربنامج الوقت تأخ  ط يعي لش  اوت الص   ،رماشة القح لى شح عد دًا يتجد  موعدنا غح  ،ميكم بكالر ورمب 

 ..قناة القائقه والوضوح ،زاملمي  

  ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  

و ج وِه  وَ  ج وِهنالَكرَب َعن و  اْكِشف إ ،يينر الَهاِشممَ ا قَ يَ  ،َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نح َسينْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الَوم َتاِبِعيَنا َعَلى اليَنا م َشاِهدِ 
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 .في أماِن اهلل. ..وغداً مع الديث الكامل الدسم.عاء جميعاً أسألكم الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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