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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 خْ ك م إِ َسََلم  َعليْ 

 

 اهلل ن صلوات  سَ ة ابن الحَ جَّ زماننا الح   إمام  ) :العنوان املتقدِّم احلديَث حتت نفس   لُت أواصلُ وال ز  
ينيَّة تنا مؤسَّسبمراجعنا ب ،نابكلِّ الشِّيعة  ،ناظِّ وء حَ ن س  مِ  حنْ ونَ  ،قنا معهرَّ ويا ليتنا شَ  ،ق  شرِّ عليه م   الدِّ

يا ليتنا ما و بون غرِّ م   ،نالِّ ك  بِ  ،الشِّيعيَّةنا الطابقية وأحزابنا منا ومدارسنا وعمائومراكز اتنا ضائيَّ طبائنا وفَ بخ  
 .!!.(بونغرِّ م   ن  ق  ونحشرِّ نا م  إمام   ،بنارَّ غَ 
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والعنوان   حلقٍة واحدةحلديث يفا لُ كم أُ أّنِّ  ا وظننتُ من حلقٍة بدأتُ  الثُ هي اجلزء الث   هذه   واحللقةُ 
 .ئقا بالوثاهعنونتُ ال يت الث من احللقة زء الث  فاحللقة هذه هي اجلُ  (،بالوثائق) :هو

 كما يبتدعُ و  ،بتدعونيميع اجل ،بتدعتهُ صطلٌح أنا ا  مُ وهو وصل الكالم بنا إىل التثويل املغناطيسي 
يني ة اتنا سَ مؤس   يف مدُ عتَ تُ ل يت ا التقنيةُ وهي  (،املغناطيسي التثويلُ ) :ين أبتدُع هذا املصطلحإن  فجلميع ا  ومنذُ لدِّ

ل هي ثوِّ كي تُ   ل العمائمُ و  ثتُ  يثُ ح (،لالسطو )وهنا بني قوسني سم  مائُم كما يُ ُل العَ ثو  حيُث تُ  ،بعيد زمٍن بعيدٍ 
 ت علينا حوادثومر   ،ونلُ و  ثال يُ  ليٍّ ع  فأشياعُ وإال   ،هموا أنفسَ سم  يُ  لو هلم أن  عليٍّ كما يَ  بدورها أشياعَ 

طالب  السيِّد ،عروفم مـ  الًا لعجد   واضحٌ  شاهدٌ   علينا يف حلقة يوم أمسكما مر    ،واضحة يف تثويل املراجع
 ؟ماذا قال رونتتذك  و  ،يهعل لل  ا ةُ كيم رمحسن احلالسيِّد مُ رفاعي وهو يقوم بدور تثويل مرجع الطائفة الكبري ال

 أتُ أنا هي   ،حلكيمسن امُ  السيِّدبن ا مهدي  لسيِّد ذلك ليقول  ،السيِّدم لكُ  أتُ أنا هي   ،أنا دوري انتهى :قال
 لكم على أحسن   لتهُ و  فلقد ث ،ثة احلديم  هذا تت ،وا فيه ما تشاؤونلفافعالسيِّد كم ودونَ أي  ،لكم السيِّد

هي  واحلكايةُ  ،ةص  الق  ة هي ص  الق  و  نا عنهمثاملراجع حتد  ة وبقي   ،مجال اهلامشيسيِّد ال هُ وهو مستشارَ  لهُ ثو   ،وجه
 !!احلكاية

 ، لعمائم التثويل  املغناطيسيمثااًل منوذجيا  ،كان يف حلقة يوم أمس  شيخنا الكوراّن كان احلديث عنهُ 
ة مؤس س قام يفتُ ال يت قص املاجنة فالت الر  مااًل حرامًا من ح هُ وا جيوبَ مااًل حرامًا ومأل هُ وا جوفَ حيث مأل

 ى هذهم  ست املفروض أن ،ألبرتعلت للكوثر  نقيضًا هو ارة الكوثر جَ و س ،سماال هذا ل  ألج   ينوإن   ،الكوثر
ا االسم من هذه املفاسد ه هذنزِّ نا نُ إن   ،عرفولكن هكذا تُ  .!!.ة الكوثرمؤس سة األبرت وليس ؤس سة مبؤس سملا

 !ة الكوثرؤس ساألبرت وما هي مب ةُ مؤس سي احلقيقة هي ف   فَ ت وإال  يَ ة هكذا سِّ ؤس سولكن امل ،هاتافوهذه الس
ابغة كان قد اجتمع عليها لن  ا  فأمهذبًا وإال  ب إليه كَ س  نُ  ال ذيألبيه  ،ابن العاص وألبيه   وسٌم لعمر ا   وواألبرت ه

من  عاص حتتاج إىل جمموعةٍ ال فشخصية مثل ابنُ  ،لعاصا ابن ومر عَ  اهرالط  وأنتجت لنا هذا املنتوج  !كثري  ومٌ قَ 
لك القحبة الفاجرة ابغة ت  الن   كثريون ولكن    فقد اد عاهُ  ،أنا لستُ و التأريخ هكذا يقول  ،هو جالفحول حىت ينت

 ابغةُ فالن   !يبدو من هنا كانت البداية ،ومن هنا احلنني آلل أيب سفيان ،هو أشبه بأيب سفيان :املعروفة قالت
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أبا سفيان   لف ال كما يقولون إن  أبا سفيان خبيٌل ص   لكن   ،أشبه بأيب سفيان وهعاص لا عمر ابن إن   :تقول
خبيل خسيس هو شخص أبا سفيان  لكن   ،كان يهواهاال يت  العاهرة ذه هلو كان كرمياً ألنفق على  ،كان كرمياً 

 ،ابن وائل ابن العاص إىل العاص ومر عَ  تسبنَ نفق عليه فَـ مفتوحة يُ  دهُ يَ كانت وائل   والعاص ابنُ  ،م حقرييلئ
ا يسأل أحد من لرمب   ،ةؤس سالسم امل تعريٌف خمتصر .تب املخالفنيهذا كالُم التأريخ يف كُ  هذا ما هو كالمي

ى كان يستهزُئ مبشية رسول الل صل    ال ذيو  ،وائل ابنُ بن العاص وأبوه العاص  َعمرواألبرت هو هذا  ؟هو األبرت
يأيت إىل املسجد احلرام كان كان وحينما   ،ةك  ة مَ ألنبياء يف أزق  طُر خامت افحينما كان يَ  ،معليه وآله وسل   اللُ 

اخرة خلف سَ  شيةً شي م  وبرجليه وجبسمه حركات كوميدية وميَ  بيديه   فعلُ يب ويَ وائل ميشي خلف الن   العاص ابنُ 
ة األمر ويف مر   ر هذاكرِّ كان يُ و  ،اس على خامت األنبياءك الن  ضح  كي يُ   ،مى الل عليه وآله وسل  رسول الل صل  

فبقي  !كن هكذا  :قالو فالتفت إليه رسول الل  ،اً جد   ساخرٍ  رجليه بشكلٍ و  ك يديهى وير  ات أخذ يتلو  من املر  
ذكر يء يُ بالش   يءُ الش   ،ها األبرتعلى هذا احلال أي   ابقَ  !كن هكذا  :قال ،إىل آخر  ُعمره  ميشي هبذه الطريقة

 .املعلومات البعض ال يعرف هذه األبرت رمب  ا ثت عنولذلك حتد  

 ألن   ،أيضاً  ييسثويل املغناطوٌر للتد وباملناسبة هو دور األبرت ،ييسد إىل حديثي إىل التثويل املغناطأعو 
فاطمة عنده  ،يب فيقولون هو أبرتعة الن  هون سُ شوِّ كذبون ويُ كانوا يَ وأشباههم   ومر عَ  العاص ابن وائل وابنهُ 

َناَك اْلَكْوثَ رَ  }-رآنُ القُ  فقال ،ويقولون هو أبرت ما  ،دم  ما أنت يا مَُ  ،هذه الكوثر موجودة ،{ ِإنَّا َأْعطَي ْ

َناَك اْلَكْوثَ رَ  } .هم وناألبرت  ،األبرتبأنت  كان   فاألبرتُ  ،ني الكوثر واألبرتب ارقُ الفهو هذا  ،{ ِإنَّا َأْعطَي ْ

م وحني دافعُت عن وآله وسل   ى الل عليه  األكاذيب عن مم ٍد صل   بنشر   ،يقوُم بدور التثويل املغناطيسي أيضاً 
 :يف برنامج قبل سنتنيبل وليس اآلن  ،لياب املرجعية العُ طال  أُ  ،إصالحهاٍة باسم الكوثر أطالُب بمؤس س

دفعوا عمائم  ،يت باسم فاطمةسِّ ال يت ة ؤس سملا يا بإصالح هذهلأطالب املرجعية الع (،امتالص   الكتابُ )
ا أم   ،جلن بنوايا هذا الر  سيء الظ  ين ال أُ لكوراّن ألن  ا يخأنا جئت بالش   ،عمائم عديدة ،يل املغناطيسيثو الت

 ،اّنر و  الكعلي  الش يخ ن بنوايا ال أسيء الظ   ينلكن   ،عنهم ثتُ لذلك ما حتد   ،ن بنواياهمسيء الظ  أُ فأنا البقية 
ب كذِّ فيخرج على الفضائيات يُ  ،ويشوه أكاذيب أيضاً  ،ةؤس سمًا من هذه املرا يشوه مااًل حويؤسفين أن  
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الوثيقة واضحة يوم أمس وبشهادة  ،ل مرتضى الكشمرييالرفيق املناضويدافع عن  ،ق الكاذبصدِّ ادق ويُ الص  
عليكم  وقرأتُ  ،لكشمرييا حسنالسيِّد  عليكم رسالةَ  قرأتُ  ،حسن الكشمرييالسيِّد أخيه اخلطيب الفاضل 

 !ُه حلزب البعث العريب االشرتاكيعلن فيها وفاءَ رفعها مرتضى الكشمريي يُ ال يت  ةر ك  ذ امل

حة ماها من سَ لَ  صاحبةم   ة السالمرتضى الكشميري والرِّ السيِّد رة ذكَّ أقف  وقفًة سريعًة على م   
 :حسن الكشميريالسيِّد 

 ؟شميريمرتضى الكالسيِّد ما هي الدالئل  على بعثية الرفيق المناضل  :سؤال 

 ،لةساوجود يف الرِّ ملا المهك  ،ىلو اللة األالدِّ  ..ا أكون خمطئاً رمب  فا سأعرض لكم ذلك وأنتم احكموا نأ
اها ذكر حتَّى لى و ا األو قتهانطَل لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ  -سالةل الرِّ قال يف أو   فقد
بها يادة حز اته بقِف طبقتَلعب على ِاخم االنجازات لهذا الشَّ ياقات وتقدابعة على توظيف الطَّ السَّ 

 .القائد حزب البعث العربي االشتراكي

لحكومتها  حال   سانَ ولِ  ورةثَّ لل مناءجنودًا أ   ونؤكِّد لكم بأنَّنا سوف نبقى-رةذكِّ مل اويف آخر هذه  
كان   لقدف ،لياالعُ  لمرجعيةلحال  ليا ولسانما هو اآلن جندي أمني للمرجعية العُ مثل -ة وحزبها القائدينالوط

نا سوف د لكم بأنَّ ونؤكِّ -!ا يعيشي !يا يعيش !يا يعيش ،من متوز عشر ابعنديًا أمينًا لثورة الس  فيما سلف جُ 
 .ئدلقااها ها الوطنية وحزبِ لحكومتِ  حال   نبقى جنوداً أ مناء للثَّورة وِلسانَ 

هذا الكالم  ،عيشون تلك الفرتة يف العراقي ان كانو ال ذيسأل العراقيني أأنا  ،املنطق وهذا الكالم هذا
هذا الكالم عن  ،م إىل وزير الداخلية وعن طريق وسائط بعثية مهم ةقد  سية وتُ رة رَ ب يف رسالة مذك  حني ُيكتَ 

 اإلنسان صاحب حاجة وال بأس أن  ن  بأ ألمكن أن نقول ولو كان هذا الكالم لوحده   ؟يكشف شيءٍ  أيِّ 
 لقضاء حاجةٍ و  جماملة ألجل متشية حاله   ينيع ،راب النورةعطيهم من ج  يُ  القكما يُ   ،يقول مثل هذا الكالم

لذلك  ،ة ما وقفت عند هذا احلدلكن القضي   ،فال بأسهذا األمر لو كان إىل هذا احلد  و  ،يف ذلك ال بأسَ ف
عد بَ ال يت بعات الت  أقول:  ؟تقول ملاذا ،د  ل على اجل  مَ هذا الكالم يُ  ،جملاملةا على هلكن أن حنمَ هذا الكالم ال ميُ 
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 يف رسالته يري مشكحسن الالسيِّد  بني   فقد ،سالة الكتبيةالرِّ ما حدث بعد هذه  ،تُثب ت ذلك هذا الكالم
َلم ا ذهب  رتضى الكشمرييمُ د السيِّ يف إضبارة  ،الرسالةال جمال إلعادة قراءة و ا عليكم التفاصيل قرأتُ و 

 هناك رسالةبأن  السيِّد حسن الكشمريي  سالة هو أخربالرِّ  وجاء هبذه الض ابط من مكتب عدنان األسدي
عبد احلسني و  ،جفنظمة حزب البعث يف الن  ل يف مُ فيعي املسئول األو  عبد احلسني الرُ السيِّد ة من خطي  

دمة م خ  قدِّ يُ  وال ميكن أن   ،ة بصدام حسنيعالقة خاص   ني ولهُ خملص للبعثي   بعثي  فهو فيعي معروف الرُ 
قد  ،اجلميع ة يعرفها عنهُ هذه القضي  و  ،ذلك كنني ال ميُ ليس يف دائرة البعثي   لشخصٍ  ،لشخٍص ليس بعثيا  

وعلى  ،ييناجلو الدِّ وعلى  ،مائممسوب على الع ،في  فيعي نَ عبد احلسني الرُ  ،هناك قضية واضحة ؟تقول ملاذا
 يف خدمة   هده  جُ  يبذل كل   تفاىن وأن   يأن   د  للحزب البُ  هُ ت إخالصَ ثب  كي يُ ل  فَ  ،يف هذه األجواء املكش دين

ربهن على لكي يُ ف ،عجبهم ذلكبعثيون وال يُ اميون والالصد  ال يريده  مكان وأن ال يقرتب من أيِّ  ،زباحل  
لذلك  ،عبد احلسني الرفيعيالسيِّد وهكذا كان  ،ب إليههذما ميكن أن ي هب إىل أقصىذي أن د  البُ  إخالصه  
 ،زافاً فيعي مل تكن جُ عث عبد احلسني الرُ ة حزب البَ ل يف منظم  ادرة من املسئول األو  ة الص  سالة اخلطي  هذه الرِّ 

 هذه ،نفسه يف أحضان احلزب وصار بعثيا   ألقى بكلِّ  هُ الكشمريي وأن   عتقداً بصدق كالم مرتضىكان مُ   هُ ألن  
  .انيةلنقطة الث  اهي 

رة على عبد ث  مؤ و ة صية مهم  ل شختدخ  فقد مت  األمر بواسطة  ،ة وساطةقضي  هي  :ا يقول قائلمب  رُ و 
ادة اجلنسية سية وشهأخوه اجلنو ح هو حينما ُمن   ،بعدها هو األقوى ال ذيولكن  ،ممكنهذا  ،فيعياحلسني الرُ 

سن حَ د السيِّ أخوه ا بينم ،ةاكستانيهما حتمل اجلنسية البمل اجلنسية الباكستانية وأم  يَ كان والدمها   مع أن  
 ،رعن عشائر االگراقية معهم نه أم  وإخوا يحسن الكشمري السيِّد  ،اّنالث   الشق  وهم ة العائلة ريي وبقي  مالكش

عراقية سية الح اجلنن  ي ومُ مرتضى الكشمري سيِّد الا بن معه وقبلو حسن الكشمريي ومَ السيِّد فلماذا رفضوا 
حسن د سيِّ ال أن   إىل أض ف ،دواح ّنة واملعطيات واحدة والشأن القانو العائلة واحد !!وشهادة اجلنسية العراقية

ُمن ح مرتضى و  ،ح  نَ ميُ  ملكن ه ول ،أكثر يري كشمالحسن السيِّد يعين نقاط القوة عند  ،ه عراقيةالكشمريي أم  
  .نحا اجلنسية العراقيةمُ  ،الكشمريي وأخوه مهدي  
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ة حزب البعث نظمل يف مُ و  سئول األن املدة مسالة املؤي  عثية الواضحة والرِّ بطفح بالتَ ال يت سالة الرِّ  فهذه  
ه جميع نقول هذعطيت للسية أُ لو كانت اجلنسية وشهادة اجلن ،واضحالالناتج العملي ي و فيععبد احلسني الرُ 

اطة فيعي قضية وسني الرُ عبد احلس سيِّدال رسالةو  ،لمجاملةلهو  سالةيف الرِّ  بو الكالم املكتأن   ،اطةقضية وس
م ع أن  أم هُ م نحوامل ميُ  ومن معه حسن الكشمرييسيِّد الني مسنقسمت العائلة إىل قا   املكن حين ،وتدخل
واحدة  ضبارةاحد واإلو  ألبٍ  اومه باكستانية سيِّد مرتضى الكشمريي ومن معه ُمنحوا مع أن  أم همالو  ،عراقية
  .ماء احلزيبن االنتع عيدةً بتكن م و ل ،زيهةً القضية مل تكن نَ  هذا يدل على أن   ،ة اإلقامة واحدةلمومعا

 بلوا مبعاملة مرتضىقَ  ،ة حظقضي   اأهن  بكن أن يقول أحد مي ،ا احلدوال تقف القضية عند هذ
 ،اً ريي كان مظوظمرتضى الكشمبينما  ةيف هذه القضي   ي كان سيئ احلظ  حسن الكشمري سيِّد الالكشمريي و 

اق احلبويب عبد الرز   أن  وهو  يأيت بعدهُ  ال ذيولكن  ،قبل هذا الكالمميكن أن يُ و  ،يدث مثل هذاأن  ميكن
الب احلوزة طعن  مسئوالً  ،ي مسئواًل عن احلوزة الباكستانية واهلنديةري رتضى الكشم مُ عنيِّ جف يُ قائم مقام الن  

عبد  ،يبو إذا عرفنا شخصية عبد الرزاق احلبزافًا خصوصًا جُ  ت  القضية مل تأ هذهإذًا  ،دستانيني واهلنو كالبا 
وجذورها متتد جف سرة معروفة يف الن  ويب أآل احلب  و  ،ويبب  نفي وشيعي ومن بيت احل الرزاق احلبويب صحيح هو

عبد الرزاق احلبويب كان من هذه و  ،ريفة املعروفةسر النجفية الش  األُ من  فهم ،إىل جنوب العراق ،إىل اجلنوب
لكن إذا   ، أدريال ؟يوجد وراء النخاع شيء ،خاعما وراء الن  إىل  حىت  بل وكان بعثياً ليس إىل النخاع  ،األسرة

ن يبذل  وكا ،خاعوراء الن   ما وحىت  كان يوجد شيء وراء النخاع فإن  عبد الرزاق احلبويب كان بعثيًا إىل الُنخاع 
باب ائباً وكان مجيع املسئولني الش  ت كان نَ قو صدام حسني يف ذلك الو  ،ب من صدام حسنيجهده للتقر   كل  
 خصوصًا الشباب كانوا مجيع املسئولني ،افظم ،مدير أمن ،مقامم ئقا ،ناحية ريمد ،كل  أحناء العراق  يف
لبعثيني ا ة بنيقت ومبوبي  يزما يف ذلك الو كار   شاب وكانت لهُ  هُ ألن   ،الً أو   ،ب من صدام حسنيابقون للتقر  ستي

 ،مالت اخلياطة حىت  صار حينما تدخل إىل ،شعره إىل أبعد ما ميكن فبتصفيو  ق مبظهره  وكان يتأن   ،بابالش  
ر دخلت كي أتذك  إىل اآلن  ،النائبالسيِّد بدلة وهناك  ،البدالت الرجالية يكتبون أسعار البدالت وااطخي  

وبدلة رجالية اخلياطة  ،النائب اخلياطة مخسة وعشرين دينارالسيِّد بدلة  ،سعار مكتوبةأخيط بدلة فكانت األ
ختيط بدلة كالبدل أو البدالت  إذا أردَت أن الثني دينارجتاوزت الث  و وبعد ذلك ارتفعت األسعار  ،عشر دنانري
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ببدلة و قم جديد بطكان يوميًا يرج على الن اس يف شاشات التلفزيون   ،اكآنذ ائبالن  السيِّد ها يديرت كانال يت  
يف تلك الفرتة   باباملسئولون الش ، حالعلى أيِّ  ،دهُ قلِّ اس تُ ارضًا لألزياء فكانت الن  صار عَ  هُ جديدة وكأن  

كان   ،واحداً منهمعبد الرزاق احلبويب هذا كان و  ،كي يتقر بوا من صدام حسنيكانوا يبذلون قصارى جهدهم  
 ،بعثي مئة يف املئةوهو فيعي عبد احلسني الرُ مع  ؟ي عالقته مع منري مرتضى الكشمالسيِّد  ،خملصاً بعثيًا 

هو على احلوزة الباكستانية واهلندية نه مسئواًل عي   ال ذيو  ،فيعياحلسني الرُ  دبعهو ة جلنسيا هُ جلب ل ال ذيو 
  مباشرةً كان التعينيبل  مل يكن هذا التعيني من جهٍة حوزوية  ،ثي املخلصالقائم مقام والبع عبد الرزاق احلبويب

 .مقام البعثيمن القائم 

ن الَّذي عيَّ  وبيق الحبلرزاى تعرفوا من هو عبد ابي حتَّ أحكي لكم حكاية عن عبد الرزاق الحبو و  
  !؟مرتضى الكشميري

ذ البعثيون وخصوصًا صد ام القرار  ،جفجف وغري الن  اإليرانيني وغري اإليرانيني من الن  تسفري ب َلم ا اخت 
 فقوا معالبعثيني ات   ثنا عن هذا املوضوع وكيف أن  ويف احللقات املاضية حتد   ،بعيناتتسفريات الس  يف حادثة 

ويلقون هبم ويسفرون طلبة احلوزة الشِّيعة جاً حني ُيسفِّرون حىت  ال يكون ُمرَ  خلوئي أن يسافر إىل لندنالسيِّد ا
ت علينا ومر   ،التسفري عملياتُ  تم  تلفرتة ا اخلوئي موجودًا يف لندن وخالل هذهالسيِّد يكون ف ،على احلدود

يعين  ،صدام حسني يف االجتماع معهم ،مرييشكحسن الالسيِّد ب تُ ًا منها من كُ طراً مهم  وقرأت شَ  ،ةص  الق  
 :قال هلم ؟ماذا قال هلم يف االجتماع ،اآلخريناملسئولني يف الن جف ومع البعثيني و  مع عبد الرزاق احلبويب

عطوهم ا :قال ،نصافصدام كان عنده شيء من اال  حىت  يعين  ،أخرجوهم ،روهمعطوهم مهلة شهر وسفِّ ا
ني ولغريهم مهلة لإليراني أعطىحىت   جفلن  ا جع إىلرَ  ما إن  ! ؟ماذا فعل عبد الرزاق احلبويبف ،روهمشهر وسفِّ 
 ،امسبعة أي  أي ي ذكر أسبوع ري حسن الكشمالسيِّد  ،يري الكشمالسيِّد  عليكم يف كتاب أنا قرأتُ  ،ستة أي ام

 أعطاهم اسبوعأن ه السيِّد الكشمريي  يف كتاب رون أنا قرأتُ إذا تتذك   ،امستة أي  كانت املهلة بالدقة   ولكن  
الستة  عن عرب  ف عبريًا جمازيا  الكشمريي تَ السيِّد عبري ا كان تَ رمب   ،أسبوع وليسام ة أي  ست  لكن بالد قة بالد قة 

 ،جفلن  ا خرجت السيارات جتوب شوارع ،امأي  و  ةأعطاهم مهلة ست   ،وتقرييب تعبري تسامييعين  ،بأسبوع
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جف لن  ا شوارعخرجت جتوب  ،سيارات احلكومة ،البعث ،الشرطة رات األمنسيا ،القائم مقاميةارات يس
أنا  ،روهم بطريقة بشعةوسف   .امة أي  ت  املهلة س   :رونن سيسف  ال ذيو  صوت الكبرية تنادي يف اإليرانينيال اتومكربِّ 
ويب قام عبد الرزاق احلب   ،ويبب  ثكم عن عبد الرزاق احلأحدِّ  أنا أريد فقط أن   ،ث عن تلك الواقعةال أحتد  اآلن 

وفعاًل  ،ب أكثر وأكثر إىل صدامر  قتي أراد أن  ولكن ه  ،مهلة شهر عطوهمأ :قال لهُ  هبذا األمر مع أن  صدام
من قائم  مباشرةً  لهحو   ؟من هدية ماذا منحهُ ف ،هو املطلوب الش خصهذا عرف أن  و ة قرأ الرِّسالة بدق  صدام 

بعد ذلك بفرتة  ،ظة كربالءفحملا اً تابع جف قضاءً يف ذلك الوقت كانت الن  و  ،مافظ كربالءإىل  مقام الن جف
ويب ب  صار عبد الرزاق احلهكذا و  .مافظة وكربالء مافظة إدارية يف العراق فصارت الن جف تغيريات صارت

 ويب ال ذي عني  مرتضى الكشمرييهذا هو عبد الرزاق احلب   ،شديدًا لصدامخالصًا مافظًا يف كربالء وازداد إ
  !انية واهلنديةمسئوالً على احلوزة الباكست

ندية اكستانية واهلوزة البى احل مرتضى الكشمريي مسئواًل علعنيِّ يُ  جل أنل يف مثل هذا الر  عقَ يُ فهل 
ًا يف اضحة جد  مريي الو مع رسالة مرتضى الكش ،ماتمع املقد  ! !هذا كالم منطقيهل  !؟هكذا لوجه الل

ني سبد احلع يده ف وخبطِّ جالن   ل يفو  املسئول البعثي األدة من مع الرسالة املؤي   ،البعثية والوفاء حلزب البعث
يِّد سالسية ألخيه ة واجلناجلنسي من دون صدور شهادةه لوحد   اجلنسية لهُ و  شهادة اجلنسية رو مع صد ،فيعيالر  

ه مريي يف هذضى الكش مرتعنيِّ ويب ليُ ويأيت هنا دور عبد الرزاق احلب   ،حسن الكشمريي وبقي ة العائلة
  .ةلي  ئو املس

يب مل يكن هكذا التنصو ذا التعيني هف ،القضية جتاوزت ذلك ،ال ؟هل القضية وقفت عند هذا احلدو 
لت على ق  رت هناك مراسيم لتنصيبه  ونُ ا جَ وإمن   ،نهُ ًا وعي  ح له ملف  تَ وثائق وفَـ  مثاًل طلب منهُ  ،عادي بشكلٍ 
-يقول ال ذيمريي هو شكال حسن السيِّدهذا هو  ،هذا أقول ال ذيلست أنا و  ،اتة مر  ون عد  يز لفلتا شاشة

ألن  ،مخسة وسبعنيم يف سنة كالهذا ال-ة مراتدَّ لعراقي عِ ا يونز مراسم عرضها التلف فقَ  وِ مَّ تنصيبه  وتَ 
فقد  ،حسنسيِّد الحبسب رسالة و  ، ،5/11/1974بتاريخ  هذه ال يت َرفعها مرتضى الكشمريي سالةالرِّ 

نة نتصف سمُ وإىل  ،75دخلنا يف سنة  ينعي ،بعد سبعة أشهرجاءت اجلنسية وشهادة اجلنسية للسيِّد مرتضى 
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 يف يعين حننُ  ،اًل على احلوزة الباكستانية واهلنديةئو وبعد ذلك بفرتة قام عبد الرزاق احلبويب بتعيينه مس، 75
شيء يف  حلكومة العراقية أي  ج ار  ام هل ختُ األي   رون تلكتذك  ي ن كانواال ذيأنا أسأل العراقيني  ،75عام 
كن ال ميُ شيئاً كهذا؟ الواقع يقول رون تتذك  هل ن يف ذلك الوقت ن كنتم تعيشو ال ذيسألكم أنتم أنا أ ؟ونيز التلف

ة د  رضت ع  ا عُ ي أهن  ري حسن الكشمالسيِّد وكما يقول  ،ال ميكن ،ون هكذا جزافاً يز يء يف التلفشَ  بث  ن يُ أ
 ،رفةات ما مل تكن القضية بعثية ص  ة مر  ون عد  يز على التلفهذا احلدث ض عرَ ذلك ويُ  تم  ي ال ميكن أنف ،اتمر  

فلرتجع بكم ،ام رون تلك األي  ن تتذك  ال ذيها العراقيون أنتم تعرفون ذلك أي  و  ،هاة دراسة نفسية ألجل بث  وسومدر 
هل  ،أخاطب اجلميعأنا و  ،ونيز ر يف التلفنشَ ك األيام وأعرف ماذا يُ ر تلراقيني أتذك  أنا واحد من الع   ،الذاكرة

ون يا شيعة هكذا يز شيء يف التلف نشرَ يُ  كن أن  ميُ هل  ،76، 74، 75يف سنوات  امميكن يف تلكم األي  
، ف  !؟زافاً جُ    .دقيقٍ  بٍ احبس كانت مسوبةً ة ٍ قضي   كل  كال 

م  :وقضية أخرى  ال ذيف ،رهم همًا يف نظهم  ليس مُ  ،اً هم  شيئًا ليس مُ نشروا يَ  ال ميكن أن  وهي أهن 
ل املسئو و اً هم  يء مُ يكون هذا الش   ل أن  عقَ فهل يُ  ،اً يف نظرهمهم  يكون مُ  أن   د  ون البُ يز ض على التلفعرَ ر ويُ نشَ يُ 

فما بالكم  ،هذه القضية عرفونتَ و  ،اً يكون بعثي  حىت   عني  ال يُ فر اش ال ،اشفر  ال !؟فيه ليس مرتبطًا حبزب البعث
بينما بقية أفراد  ،إي اها حنَ وميُ  العراقية وشهادة اجلنسية العراقيةمل اجلنسية جفي وإنسان ال ييف الوسط الن  

ذلك القائم مقام البعثي  نهُ عيِّ ويُ  ،جفيف الن  ل املسئول البعثي األو ل من ق بَ ذلك ويؤي د  حوننَ سرة ال ميُ األ
لل عليكم هذا با ،ون العراقييز يف التلفذلك ض ب يف مراسم ويعرَ نص  ويُ ويب عبد الرزاق احلب   قدامي املتملِّ الص

 املرجع األعلى يعلم هبذه ،قائق املوجودة يف هذه الوثائقهذه هي احل ،أنتم قولوا !؟بعثي أو غري بعثي
 بأن هُ  :ريف وأقولالش   دام ظلهُ  السيستاّنالسيِّد  على ال أستطيع أن أجتّن   ،ال أدري ،ال يعلمأو ملعلومات ا

من  ،ريق كرميته  طيعين قطعًا من  ،هصهر   عرف أحوالَ ًا أن ال يد  من املستبعد ج   :اً ن  لكن أقول هكذا ظَ  ،يعلم
التفاصيل املوجودة داخل بيت أو  ،ستصل املعلومات إىل أبيها وإىل عائلة أبيهااملرجع السيِّد طريق بنت 
السيستاّن بعالقة مرتضى الكشمريي السيِّد علم ي د أن الستبعَ مُ ولذا  ،رييشمكتضى المر السيِّد داخل أسرة 
 يفيعجفيون يعرفون حني أقول عبد احلسني الر  الن   ،رازة مع مسئولني من هذا الطِّ وعالقة قوي   ،حبزب البعث

ما مج من هدون الربنااشيو ن يستمعون حلديثي ال ذي نعم اآلن ،فيعييعرفون من هو عبد احلسني الر   فإهن 
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ال يعرفون من هو فهم باب الصغار الش  ني حىت  من الن جفي  و  ،حىت  من العراقيني ،اقينيالعراقيني أو من غري العر 
ن كانوا يعيشون تلك املرحلة يعرفون من هو عبد احلسني ال ذيبار السن لكن النجفيني ك   ،فيعيعبد احلسني الر  

عبد ) :هم كانوا يقولون النجفيون وهؤالء ،يعرفون هؤالء ،ويبمن هو عبد الرزاق احلب  كذلك يعرفون و  ،فيعيالر  
إذا   ينيع :يد جمروحما يبول على إ ،مشهور معروف ل عراقيثَ وهذا مَ  (يد جمروحا يبول على إفيعي ماحلسني الرُ 
ه فال يبول على يد ذلك فإن ُه يبخُل ببول   هول  إىل بَ   يتاج  م جرحهُ عقِّ يُ  اجملروح كي جمروح وهذا ككان هنا

ة قد تثري عليه قضي   يف هُ م نفسَ قح  ية ويُ فكيف يكتب رسالة خط   ،يد جمروحيقولون عنه ما يبول على إ ،اجملروح
ما مل تكن القضي ة  جفي شهادة جنسية وجنسيةالن   ًا يف اجلوِّ مَ عم  ًا باكستانيًا مُ صنح شخميكي   ،املشاكل

ا الر جل  ريال أد ،السيستاّنلسيِّد ا  علىنا ال أجتّن  أ .ة األمور واضحةوبقي   ؟!مرتبطة بالتنظيم احلزيب البعثي رمب 
يوت أصهارها من ي يف باس تعرف ما جير الن   ي والطبيعي أن  الشِّيء االعتياد ،لكن أقول هكذا ،ال يعلم

السيستاّن ما كان يعلم هبذه السيِّد  ن أن  ك  ميُ  ،نك  ميُ  لكن  و ة الطبيعية قضي  الهي هذه  ينيع ،مخالل بنات  
  .ةالقضي  

عالقة  زب البعث ولهُ ي نعم كان بعثيًا وانتمى إىل ح  ري مرتضى الكشمسيِّد ال ن  بأ :لو يقول قائلو 
حال   للثورة ولسانَ  مناءأ   سوف نبقى جنوداً -هو بنفسه: قال م حزب البعث مثل مادَ هبؤالء البعثيني وخَ 

 ولكن   ،كلشري إىل ذتُ  كل  هذه القرائن والش واهد  ،كان كذلكلقد  نعم -لحكومتها الوطنية وحزبها القائد
 ،ال أشكل على هذه القضية سنيٍ حُ  حقِّ و  ،لقضيةا وأنا ال أشكل على هذه ،اس كانوا هكذاأكثر الن  

لكن هؤالء  ،حلالةا ني هبذهعثي  ب الكثري منهم كانوا ،مدونتعالسيستاّن املالسيِّد وباملناسبة الكثري من وكالء 
يف مدينة  ،يف ناحية ،وكالء صغار يف قضاء ،يأكلون على قدرهم ،وكالء صغار يقضمون على قدرهم

وحىت  من  لني يف احلكومة العراقيةو ئوالكثري اآلن من املس ،ر عليهاال نؤشِّ و متشي  القضية أن   ميكن هلذه   ،صغرية
رتضى الكشمريي يكون مُ  لكن أن   ،الكثري منهم كانوا بعثينيالشِّيعي ة  ت لألحزابثَ القيادات ال يت اسُتحد  

 اّنواجلناح الث   ،ستاّنر هالش جوادسيِّد ال :يف إيران لاجلناح األو   ،اّناجلناح الث  ومبثابة ًا للمرجعية وكياًل عام  
ط على سل  يُ  وأن   ،مرتضى الكشمرييهو  :اّنء اجلناح الث   يف الفضاقُ على وحتلِّ األ تطري به املرجعية إىل ال ذي

سلوا احلسينيات كيف يتعامل مع  ،هو قليُل األدب والل !ة أدبٍ وقل   !ة ثقافةٍ وقل   !ة علمٍ مع قل  الشِّيعة 
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بطريقة  ،اٍل حنسيتعامل بطريقة بق  والل ! ؟يتعامل هباال يت لوا احلسينيات وسلوهم عن الطريقة س ،احلسينيات
وأصحاب احلسينيات اآلن  ،ا يتعاملذكبحي هقُ البق ال ال ،يبحباللهجة العراقية بق ال قُ  ،سال حنَ بق  

 هذا، قون كالميصدِّ ات تُ نتم يا أصحاب احلسيني  إذا ك :وأنا أقول ،تسمعين ات احلسينيةئياهل ،يننيسمعو 
انون وتركضون م تُ أنت ،يل بكم ال شأنَ و نت يائسًا منكم وإن ك ،املنطق دوا هذاأيِّ  ،سبوكالفيكتبوا على ا 

ذين لكن أقول لل   ،هذه هي احلقيقة ،أنتم هكذا وستبقون هكذا ،ضحكونمون وتَ شتَ تُ  ،هينكميُ  ال ذيخلف 
قولوا  ،المقوا هذا الكدِّ صَ  ،الشِّيعةُ  سمعَ وسائل اإلعالم كي يَ  قوا هذا الكالم يفدِّ صَ  :متهمايبحثون عن كر 

كتبوا ا  ،نشروا يف وسائل اإلعالما ،سبوكالفيتبوا على كا  ،ا كالميولكن صدِّقو  ،اب وأّنِّ ماسوّنبأّنِّ كذ   عينِّ 
 سل ط على شيعة   يُ ل أن  رفيقًا بعثيا  عقَ فال يُ  ،هذه هي احلقيقة ،ثواحتد   ،اإلمييالت للمؤس سات وللفضائيات

ماذا تريدون فساداً  !ة الكوثرمؤس سيف  اضحُ و ال هُ فسادُ وهذا  ،أخيه ويفرتي عليه ىليكذب ع ،البيتأهل 
د مرتضى مَ عتَ خص التونسي وبني مُ دار بني الش   ال ذيسعتم املكاملة والكالم  ؟هذا الفساد أكثر من

ي ري مرتضى الكشم ،د عليه  شيٍء يُعتمَ  على أيِّ  (،دمَ عتَ مُ ) :املصطلحهذا  ما ذحبنا إال   والل   ،يري الكشم
فأنا أقول ألصحاب  ،مدوننا هؤالء املعتحبذلقد  ،رييالكشم دُ مَ عتَ ث هذا مُ حتد   ال ذيد املرجعية وهذا عتمَ مُ 

 ،أنتم تعرفون ذلكذا وأنا واحٌد منكم و أنا أخاطبكم هك ،كم بقايا من غريةعند كان إذا   تااحلسينيات واهليئ
 من غريةٍ  إذا كان هناك بقايا !؟وال أدري هل هي موجودة أو الة مهدوي  إذا كان عندكم بقايا من غرية 

حنن  ،قولوا حنن من احلسينية الفالنية هكذا جرى معنا ،مواتكل  و عرضوها ا ،سبوكفيعلى ال فاعرضوا احلقائقَ 
م أو مت  لو صَ حىت  يل بكم  شأنَ وأنا ال  !؟إىل مىت أنتم صامتونف ثواحتد   ،من اهليئة الفالنية هكذا فعلوا معنا

بايل ال أُ  ولكن ين ،بأن  احلقائق ليست كذلك :وستقولون ينذبونكم ستك  ال أستبعد أن  و  ،بتموّنلو كذ  حىت  
بتم لو قل   ، وليس اليومسمعون مينِّ ودائمًا تَ  ،عليه وسالمهُ  الل   إمامي صلواتُ  ه  ايين باجتِّ ين قد وضعت عَ ألن  

 ال ذيهو  ،اجملالس أخاطبه هومن أفتتح أحاديثي يف الكثري  كنتُ   دائماً ستجدون أّن   القدمية األشرطة
 :يسمع

 اِمر  َع   َك فَ يَ   ا لَي   َت الَّ   ذي بَينِ   ي َوبَينَ   
 

 اب  َوبَينِ         ي َوبَ         يَن الَع         اَلِمين َخ         رَ  
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ومن  (،وه  ح ل  ر  كْ ن ذِ ا مَ يَ ) :نقرأ يف دعاء اجلوشن الكبري حنن اذكه ،ك حتلو بقية الل وأنت حتلويتول
 (.مك  ءَ امَ سْ أَ  ىلَ حْ ا أَ مَ فَ ) ،ىألحلاكر لذِّ اهم  (،ه  ح ل ور  كْ ن ذِ ا مَ يَ ) ،كر الل األكربم ذ  هُ  ؟كر احللوالذِّ  هو

 َرة  َولَيتَ          َك َتحل           و َوالَحي          اة َمرِي          
 

 وليت        ك َترَض        ى واألنَ        ام ِغض        اب   
 

 
 

**** 

اً عثي  يكون ب أن   د  ف البُ وظ  مُ  راقي أي  عب الع  الش   ،ة مرتضى الكشمرييإذًا املشكلة ليست يف بعثي  
ورقة  ا مل تكن معهمجلامعة لب يف ال الطاهل يُقبَ  ،عثياً ب كوني أن د  طالب يدخل اجلامعة البُ  أي   ،نفهرغم أَ 

ة لقضيا هذه ،ثيوهو بع إال   انت أو كبريةدير دائرة صغرية كال يوجد مُ  ،دينةحزب البعث يف امل من منظمة
 ،يري ضى الكشمرتية مُ على بعث فما عندي إشكال ،تعرفونه أنتم ال ذيالتأريخ  ارالجرت اجة ال حو  ،تعرفوهنا

 رقبيت يتسل ط على وجد أحدال ي أنا ،ال ،ال أقول على رقبيت ،ط علىلبعثي هو املسل  ا ايكون هذ اإلشكال أن  
رأة وهبذه اجل تكلم هبذهمتوّن أوجد ماطون على رقبيت لَ يتسل   لو كان هذا وأمثاله ،ما سل طُت أحداً على رقبيتو 

بل أن ق يف الداخل صالً رية أاحل ،رحُ  يف بلدٍ  صحيح حننُ  ،ارعة يف الش  عن حري  هنا ث وال أحتد   ،لةاحلرية الكام
ما تستمتع لشارع كاع حبرية ميكن أن يستمتيف الداخل  تهُ يفقد حري   ال ذي هذا وإال   ،عر تكون يف الشا

يف  ةٍ ري  حعن  ،اخل الديف ةٍ ري  ث عن حأنا أحتد   ،احلرية ث عن هذهد  أنا ال أحت ،البهائمع تتستم كماو احليوانات 
 (.ةظَ امَ ل  ال هِ ذِ هَ ع  دَ  يَ  حر  اَل أَ )-هه حسنٌي إليناوج   ال ذياخلطاب وهو مضمون  ،قلبلا

عن  ،األحرار دُ ُث عنها سيِّ حد  يتل يت اية حلر ا ث عن هذهأحتد   كنتُ   (،َأاَل حر  َيدَع  َهِذِه الل َماظَة)
بقايا الطعام بني هي ظة ماالل   ؟ماظة الل  ا معّنفون مر عأت (،َأاَل حر  َيدَع  َهِذِه الل َماظَة) :أحتد ث حلريةا هذه
تلك هي  ،ئطن رائحة الغام ٍة أننترائحىل ها إل رائحتُ تتحو  س خ حىت  تتفن و قيت ستتعف  ما بَ  إذاال يت سنان و األ

عند هذه ف كثريًا قأال أريد أن   (،اظَة الل مَ َأاَل حر  َيدَع  َهِذهِ ) :الشهداءسيِّد ث عنها يتحد  ال يت ماظة لل  ا
حللقة ا هذه لوقت يفاكفي هل ي دريوال أ ،كثرية ما شاء الل  مطالب الوقت جيري سريعًا و عندي ،الكلمة

  .أو ال يكفي
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مثال أي يساملغناط ليعمائم التثو  :هي أن   نتيِّ م من وثائق بُـ ما تقد  الصة من كلِّ اخلُ  ،الصة إذاً فاخلُ 
ألوضاع ا ن هذه  ع فاعلدِّ ا يفو  ،البعثيني يف الدفاع عن هؤالءالشِّيعة لون ثوِّ ن يُ ال ذيهم هؤالء  ،اّنر و شيخنا الك

 .وأعتقد أن  القضية ال حتتاج إىل كثري ذكاءٍ  ،الفاسدة

لكشمريي امًا مع دائ شخصية تظهر ،خرى ضمن هذه املنظومةأُ  خصيةٍ إذا ما ألقينا نظرًة على شَ و 
وإن كان  (،املال   بد الوهابخالد ع)شخصية هي خصية هذه الش   ،عنها ثُ د  نتحال يت وداخل هذه املنظومة 

سم ابت الوهابية اع جتم  يفما كان تخر حينفيكان   همع أن   ،يعيذكر اسم أبيه يف الوسط الشِّ يُ  أن   ال يب  هو 
شاهد هذا نُ  ،لد املالخاالش يخ ب املعروف عبد الوهاب املال  الد خفهو  ،لوهابا عبدهو سم أبيه  األن   ،أبيه

السيِّد  مل أسرارُه يَ عن أن   ربنايُ يف و ر دنا السيستاّن دام ظله الش  ُث فيه  عن لقاءاته  بسيِّ الفيديو وهو يتحد  
 ،ريفا الش  هام ظل  دتنا عي  سرار عند مرجصار من مجلة صناديق األا هذخالد عبد الوهاب املال  فيبدو أن  
 .ثتحد  ي د الوهاب املال وهوبعتمع إىل خالد سنشاهد ون

 :خلالد عبدالوهاب املالمرئي  مقطع 

 ؟د السيستاّن مرةالتقيت بالسيِّ  :] املقدِّم

 .أنا أكثر من مر ة التقيت :خالد عبد الوهاب املال

 ؟كان احلديث شنو حديثكم  شنو :املقدِّم

 ا اللقاءهبس كان أمه   ،ث مراتتقريبًا ثال السيستنايتالسيِّد لتقيت باأنا   :خالد عبد الوهاب املال
يص ان هو حر بس ك ،ةألن تدري هذه جلسة كانت خاص   ،ينح بكل شيء يعال أستطيع أن ُأصر  و األخري 

 .على وحدة العراق

 ؟كل فك هذا اللقاء  :املقدِّم

 ؟فين ماذاكل    :لد عبد الوهاب املالخا
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 ؟من اجلمهور اً خسرت كثري  :املقدِّم

 السيستاّنيِّد السيت بلتقأنين ا بتبعض القنوات كذ   أنا يعين ،ال بالعكس :خالد عبد الوهاب املال
 فيديو ملتقي لوا لهللي نز  ايعين أنا واحد من الشخصيات  ،وتدري بيت السيِّد السيستاّن يعين ليس سهالً 

نون يبي   لكن ما ه التقتن  أيقال  السيستاّنالسيِّد التقت بال يت الشخصيات  ينيع ،ّنالسيستاالسيِّد ب
 .اتالفيديو 

 .يعين يراد لنا حلقات عديدة :املقدم

ها  رب عتأّن أنا يستاالس السيِّد اللي قاهلا لكن بس خل أقل لك هذي الكلمة :خالد عبد الوهاب
 ة أقول عليكم بالسن  ا يأيتمينح ،حينما كان يستقبل الُنخب السياسية ،حينما تأيت :قال ،اً كلمة خالدة جد  

ول عليكم لعرب أقانما يأيت وحي ،ةعليكم بأنفسكم السن   أقولالشِّيعة وحينما يأيت و الشِّيعة م بإخوانك
بعض وإن  كان ال ينيلعراقل أمانٍ م السيستاّن صماالسيِّد  ،وحينما يأيت األكراد أقول عليكم بالعرب ،باألكراد

 .[..حلياةاأصالً غري موجود يف عامل  بعض أشقاء األعراب يعترب اإلمام السيستاّن يعين

س السيستاّن ليد السيِّ ت  بيهو أشار خالد املال أشار يف حديثه إىل أن   ،نذهب اآلن ايضاً إىل فيديو
ث أو لقاءات قائع أو أحداو إلعالم اسائل ون إىل املأل أو إىل و جر  م ال يُ عبة أهن  لة األشياء الص  من مجُ  ،سهالً 
ولكن  ،ن صوتكة من دو متحر  ورةصفقط  أخرجوه ،أخرجوه ال ذيهذا الفيديو حىت   ،رة تصويراً تلفزيونياً مصو  

 .والفيديو حنن ،الخالد امل السيستاّن معالسيِّد يظهر فيه  ال ذيتكتمل الصورة نعرض الفيديو ألجل أن 

 :اّنصورة من مقطع مرئي خلالد عبدالوهاب املال خالل لقائة مع السيد السيست 
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 وإىل اجلو    املألفيديو إىلمثل هذا ال ستاّن خبروجالسيالسيِّد كتب وم ّنتاالسيسالسيِّد أن يسمح  

ة بشخصي   ،خصا الش  ته  هبذكتبه ومرجعي  السيستاّن ومن مَ السيِّد هتماٍم كبري من ن ا  يكشف عهذا  ،العام
د فيديوات خبار وال توجأجد ال تو ف ،اً جد    نادر بشكلٍ ثل هذا األمر إال  مبقومون  فهم ال يَ وإال   ،خالد املال  

 ،لسيستاّنالسيِّد اسة مكتب يل بسيا ال شأنَ  ،هازعامة هلا سياستُ  كل  و ة مؤس س كل    ،همة ختص  قضي  وهذه 
 يفو  ،اّنستلسياملال يف الوسط ا لشخصية خالد ف عن خصوصيةشكولكن إصدار مثل هذا الفيديو ي

قاً ًا متأل  مار نَ ملرجعية صمن ا هُ حت لَ ن  مُ ال يت خلصوصية ا بسبب هذهو لذلك  ،السيستاّنالسيِّد مكتب 
وصية لكثرة ا خصهل لندن ، لندنطن أخرى ولكن يفموا يفحىت  و  ،يف لندنالشِّيعي ة يف أوساطنا هنا  اً صخصو 

 ستوىعلى املو  ماعيى االجتى املستو ولتواجد خنبة شيعية عل ،الشِّيعي هناولكثرة التواجد عي ة الشِّياملراكز 
  .ديالعقائ ملستوىاهنا خنبة شيعية على  وجد عندناال تف ،ستوى العقائدي على املال ،االقتصادي

 ..مديكلرة جمموعة الصورة املتوف   لنا واعرض. ا.أعرض عليكم بعضاً من هذه الصور
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السيِّد كتب هي ميت ال   ة اإلمام علي  مؤس سقيمه هذا جملس تُ  ،هذه قبل سنوات ،هذه الصورة مثالً 

 مركزو الم الس   ليهع م علي  اإلما ةؤس ساجمللس احلسيين السنوي مل) :بو ون يف اليافطة مكتتقرأ إذا ،السيستاّن
وخطيب هذا  ،سذا اجمللمن ه هيه الصورة فهذ (،لندن بسماحة آية الل العظمى السيِّد السيستاّن االرتباط
لد خاالش يخ حة هو سا !ألصيلةيغدق على شيعة أهل البيت بعلومه ومعارفه ا ال ذيو حاضر فيه مُ ـالو اجمللس 

  .املال

 ..وا الصورضعر ليس مهماً أن أخرج على الش اشة االصور  عرضوا لنا بقيةا
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الشِّيعة عن  يدِّث سيينهذه صورة تالحظون شيخ خالد املال قد ارتقى املنرب احل ،وهذه صور أخرى
 .احلسني وعن مقتله  وعن مشروعه  هذه الصور واضحة

 
لسيِّد اُث ُمقلِّدي ُيدِّ و ة يعُيدِّث الشِّ  ،يدثكم أنتم ال ذين حتضرون ،أنا ال يد ثين ،هنا يدثنا

ثه ،اّنالسيست لسيِّديف هذا اجمللس التابع ملكتب ا ،ذا املكانالسيستاّن ال ذين يتواجدون يف ه م َخالد املال ُيدِّ
 ..شهادته   وعنعن احلسني 

 ..ضوا لنا بقية الصورعر ستمر هذه الصور اوتَ 
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 .يعيشباب الشِّ لحيث يقيم ندوًة ل

 ..ة مع أشخاص آخرينؤس سوله صور يف امل
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 ..مرتضى الكشمريي ،ماذا أقول ،رفيقهو هذه صورته مع زميله  ،هذه الصور
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 ..الصور األخرى أيضاً أعرضوها

 
الد املال عية تُقدِّم خ املرجى أن  ألن  املراكز تر  ،وهم يزورون مثل رابطة الشباب املسلم أو مراكز أخرى

 ..ندنم يف لالشباب املسلكز رابطة يعي هاهنا يف مر َنماً متألقاً لتثقيف الشباب الشِّ 

 ...الصور هذه الصورة ومن
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تفال هذا اح ،ةاملنص   خلف حر على املس ،stageالــــ تالحظون خالد املال يقف على هذه الصورة  

حلسيين ا اجمللس اهذ ،ُن فيهيف شعبان ال ذي حن شعبان هذه السنة 3لسالم ا يف مولد اإلمام احلسني عليه
 ال ذيم هلفاهو احت الحتفالافهذا  ،جفينيالبالغية الن   يقيمها جمموعة من اإلخوةعن هيئة حسينية بارة ع
ي ري تضى الكشممر  ونجودو املضور هنا الش يخ خالد املال واحل ها ،هداءالشُ سيِّد قيمونه سنويًا يف مولد يُ 

 يفو يالد احلسني يف م د املال  خالهنا يدثنا  ،ولهم يف الصف األهم وصورَ مَ عمائ تلحظوا ميكن أن   ،والبقية
 !بد اللة أيب عن شهادثنا عيدِّ ، إلمام علي  ا ةمؤس سهناك يف و  اجمللس احلسيين لألخوة البالغية

 ..هذه الصورة قريبة
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 لوات اللص شهداءالسيِّد هذا هو احتفال ميالد هذا هو اجمللس احلسيين و  ،هذه آخر الصور 
 ..وسالمه عليه

مام من نفس االهت هذا ى بكلِّ ف هنا وأسأل من هو خالد المَلَّ هذا الَّذي يحظقأريد أْن أ 
 ؟راكز الشِّيعية ومن الوكيل العامالمرجع ومن الم

فوجدنا  ،إىل السبعينات ،رتضى الكشمريي إىل الوراءسيِّد مُ المثل ما رجعنا مع  ،إذا رجعنا إىل الوراء
هذه من  ،جي د الطالب اجليد بعثي   :صدام كان يقولو  ،بعثياً خملصاً مناضاًل مرتضى الكشمريي كان رفيقاً  أن  

َكم صَدام كم صدام ال يت كانت ُتكتَ  ،ح  جي د وإن مل  الطالب اجلي د بعثي   ،ب على الشوارعوما أكثر ح 
انتمى صار نوراً فإذا  ،جي د وإن مل ينتمي الطبيب اجلي د بعثي  و  ،إن مل ينتميو  جي د املعلِّم اجليد بعثي  و  ،ينتمي

 ،فإذا انتمى صار نوراً على نور ،وإن مل ينتمي دد بعثٌي جي  م اجلي  املعم   :مرتضى الكشمريي أيضاً و  ،على نور
حنن أيضًا نرجع إىل و  ،إذا رجعنا إىل السبعينات حيث النضال البعثي ملرتضى الكشمريي ،ت األنواروشع  

هو من مواليد  ، أيضاً قطعًا هو أصغر سنًا من الكشمريي وأصغر سنًا مينِّ  ،الوراء مع خالد عبد الوهاب املال
وا البعثيون جاءُ  ،يعين قبل جميء البعثيني بسنة ،1967هو من مواليد سنة الوهاب املال ، خالد عبد 67سنة 
ل إىل مرحلة ا وصم  لَ  ،تعرفونهوأنتم  سين   هوف سين   وال يتاج أن أقول أن هُ هو من أهل البصرة و ، 68سنة 

ال أنا  ،ث وأهل البصرة يسمعونينحتد  وأنا أ ؟زة يف هذا الرجلر افة البما هي الصِّ  ،اتنلثمانيا يف انويةالث  
موجودون والبعض اإلعدادية   يف املدرسةعبد الوهاب املال  زمالء خالد  ،رفة مظلمةيف غُ أو ث يف زاوية أحتد  

كان بعثيًا نشطًا يف االحتاد الوطين   صحيح هو ؟رز خلالد املال هذاما هو النشاط األب ،منهم يف الُسلطة اآلن
هي اإلشكالية  ،لكن اإلشكالية هنا ،اد الوطينأن ينتموا إىل االحت   د  طلبة كل هم البُ الف نوهذه ليست إشكالية

 اً ابيا ما كسر رقو  م،رقاهب وكسر ننياملتدي  ة الشِّيععلى الشباب  سه  وجتسِّ  كان يكتبها بسبب رصده    يتالتقارير ال  
حينما حىت  بل مافظ واحد ليس من ق   ،بل مافظي البصرةة مرات من ق  د  م ع  رِّ اط كُ لنش  ا هذا وبسبب ،بتقاريره

ال يت  أيضًا حينما ُيكرِّم بعض البعثيني كان اسم خالد املال من بني تلك األساء دافظ اجلدياحمل ،يتغري احملافظ
ل جُ الر  فوهذه القضية ليست غريبة  ،ئول منظمة احلزبم من قبل مسكر  يُ و  ،احملافظ فكان ُيكر م من ق بل ،مكر  تُ 
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 ناشطٍ  عثيٍّ يف ظل حكومة صدام وب سين ٍ  ع من شخصٍ ق  و يعين ماذا تت ! والعداء السين الشِّيعي معروفسين  
م كان هلم اهبَ خالد املال رقكسر   الذينموا و عد  ن أُ ال ذيقطعًا هؤالء  ،رتباط باملعارضةا ة هلمشباب شيع وهناك

 ،حركات سياسية موجودة يف إيران ،حركات سياسية موجودة يف األهوار ،لسياسيةا احلركات ارتباطات مع
ُكن ا نسمى بعمالء   الناشطون السياسيون ،يينمى بعمالء اخلُ سم  ا نُ عًا كن  مجي حننُ  ،ءعمالاسهم يجة بالنت

 كان فخالد املال   ،اهون عمالء الش  سم  كان الناشطون السياسيون يُ   ينوقبل اخلمي ،إيران عمالءو  ،اخلُميين
 ،خرةسهنيئًا لكم يا م ،يا مضحكة ،مهنيئًا لك ،يعةهنيئًا للشِّ  ،الشِّيعةسر رقاب شباب ًا يف كناجحًا جد  

رت مِّ ن دُ ال ذي وحننُ  !!األخيار  ومرتضى الكشمريي صاروا همبعثيون وخالد املال   حننُ  ،لكم يا مهزلة هنيئاً 
 ةَ أهكذا اإلنصاف يا مرجعي   !!ارجرى علينا حنن بعثيون وهؤالء صاروا هم األخي ال ذيبنا وجرى ذ  نا وعُ عوائلُ 

أنا هنا  ،رت األموروتطو   ن  به الس تم بعد ذلك تقد  خالد املال   حال. على أي   و اإلنصاف؟!ههذا  ،الشِّيعة
حىت  املستوى الشخصي ما عندي معه مشكلة و  بالنسبة يل خالد املال على ،خلالد املالخ ؤر  ال أريد أن أ

قول كيف ين أريد أن ألكن   ، وال عالقة يل بهرجل سين  هو  ،ل يل شيئاً شكِّ ال يُ فهو خصي توى الش  خارج املس
يني ةتنا مؤس سجتري األمور يف   !!ري األمور يف مكاتب مرجعياتناوكيف جتَ  الدِّ

  :طتينقلخذ لكم آلكن  ،ثيرةكعندي تفاصيل  ف وإالَّ  ،ث طويَلً عن خالد المَّل أتحدَّ  ال أريد أنْ  

ليش  ،{نب األطهرينوعلى آله األطيب هصلوات الل وسالمه علي}ي دَ عيد ميالد عُ  :اللقطة األولى
 ،يدَ عيد ميالد عُ يف  ،لكم وا سادةً ه صار البُ هؤالء ك   !لكم روا سادةً هؤالء خدمه صا أليس ،يتواما صل  

 يىي العبودي مسئول املنظمة ،اتظفكبقية احملالُعَدي  م هدية قدِّ ريد أن تُ مة حزب البعث يف البصرة تُ نظ  مُ 
هؤالء و  قطعًا سيختار جمموعة من البعثيني املخلصني ،تار جمموعةيوكان كان مسئول املنظمة   ،يتار جمموعة

البعض  ،عندي أساؤهمو ا أعرفهم وأن اؤهم معروفة يعرفوهنم أهل البصرةأسال زالوا أحياء وجمموعة منهم اآلن 
يف املسئوليات يف بغداد ويف  وصعدواوصلوا  ،حزب الدعوة اإلسالمية حتت خيمة   ودخلوا وواانض اآلن منهم

 يحديث يص   ال ذيث عن اجلانب أنا أحتد   ،أنا هنا ال أريد أن أؤرخ لكلِّ شيء على أيِّ حال ،البصرة
أحد أعضاء الوفد خالد عبد وكان  اً فدل وَ مسئول منظمة حزب البعث يف البصرة شك   موضوعي. يص  و 
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وال يكون حاضرًا يف مثل مًا د  فكيف ال يكون مق ،الشِّيعة ابَ كسر رقوقد   ،لصخمُ  بعثي  هو  ،الوهاب املال
فد و فماذا محل ال ،ي  دَ ألستاذ عُ ا هونهكذا كانوا يسم   ؟ إىل األستاذهديةً  ماذا محل الوفدف ،اليةهذه الفع  

عملت نفس  وكذلك بقية احملافظات ،لبصرةدينة املفتاح الذهيب مل عنوانهًا تاحًا ذهبيًا رمزي  فمصنعوا  ؟هديةً 
 لهُ محََ  ،املفتاح الذهيب ملدينة البصرة فصنعوا مفتاحًا ذهبيًا هو ،ث عن البصرةنتحد   اآلن حننُ ولكن   ،الشيء

مبناسبة  {صلوات الل وسالمه عليه} دي  باسم البصرة لألستاذ عُ  ةً هدي   مهُ كي يقد    الوفد وذهب إىل بغداد
قاتل قتااًل  ،هاب املال  لو ا خالد عبدإن ه  ؟هو الذي قاتل نمَ  ،قاتل قتاالً ف !ريفاملبارك الش   د ميالده األغر  عي

صلوات الل } دي  ستاذ عُ تاح لألفامل مقدِّ يُ  ال ذييكون هو حىت  وصارع صراعًا  هده  جُ  ل كل  ذَ وفد وبَ داخل ال
 م املفتاح الذهيب بكل  قد   ،دجي   ثٌ تحدِّ  مُ ملال  ا خالدف ،ًا وال زالثكان متحدِّ ، وقد  از بذلكوفعاًل فَ  ،{عليه

وعلى آله  وسالمه عليه صلوات الل} دي  نكسار بني يدي األستاذ عُ واالواخلشوع ذلك التواضع واخلضوع 
أال  ؟ساداتكم ملاذا ي على سيِّدتستنكرون أن أصل   !؟ملاذا تستنكرون أنتم ،وألقى كلمة ،{ األطهريناألطيبني
بالفيوضات  معليك فيضُ  وهو يَ كم حلديث خالد املال  كم وأفواهَ موجود الفيديو تفتحون آذانَ  ،جتلسون

 رمة وعرب قناة القيُبث عرب قناة املود   ال ذيم د آل مَُ حديث  !ةمعارف الكتاب والعرت  رة منالطاهرة املطه  
ما و والل ما تستحون  ،له كمكم وأفواهَ وحديث النواصب تفتحون آذانَ  !هذا حديث ماسوّنعنه قال يُ 

ما عندكم  !ما تستحون من إمام زمانكم كمولكن   ،ما قدريو من أنا  ،ما تستحون ال أقصد مين   !ختجلون
لقي البطل خالد م املفتاح ويُ قدِّ فيُ  !ا عندكم حياء وال عندكم خجلم صغارًا وكباراً  ،ما عندكم خجلو حياء 

أهل البصرة يعرفون و  ،(العبايچی) يف جامع ؟هُ امَ قضي أي  ه إىل البصرة فأين يَ عود أدراجَ وبعد ذلك يَ  كلمة،  املال  
ان مرون يف ز راقيون يتذك  الع   ؟األلوان هذا اجلامع من أيِّ  العبايچیجامع  ؟سلوا أهل البصرة ،جلامعاهذا 

مت إىل سِّ قُ  وحىت  املساجد الُسني ة يف العراق ،ط واضح للوهابيةاشام احلصار كان هناك نأي   صدام خصوصاً 
يف بغداد  ،انتموا إىل التنظيم الوهايبقد ألن ليس كل السنة يف العراق  ،هابيةو  دية ومساجمساجد سن   :نوعني

مل و  ،اسحبسب رغبة الن  كان هذا قطعًا   ،مت املساجد السنية هكذاسِّ قُ  ،ومساجد وهابيةية هناك مساجد سن  
 ،يعةهناك صار اجتاه بسبب العداء للشِّ  ،اه أو ذاك االجتاههذا االجتة تكن السلطة آنذاك تفرض على السن  

وليس من يوم حيفة ت فيه الصبَ ت  كُ   ال ذي من اليومبل  ،عداء من يوم السقيفة ،ميعداء تأريي قدوهو 
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 بَ تِ ك    ومَ ين يَ سَ الح   لَ تِ ق  )-ادق يقولاإلمام الص   ألن   ،ةج  وأعتذر لإلمام احلُ  ،اشتباه كبري مينهذا  ،السقيفة
ألهل ة املخالفة يقافة احلوزو آثار الث  من بقيت  يتثقافيت ال  هي ولكن هذه  ،ت الصحيفةبَ ت  كُ   يومأي  (،ابتَ الكِ 

الصحيفة  ل يومَ احُلسني قُت  هي أن  ثقافة أهل البيت يف الكايف الشريف بينما  ،على اللسان تتفتفل   ،تيلبا
قافة املخالفة لكن هذه الث   ،للصحيفة اً عملي   اً كانت تطبيق  السقيفةُ و  ،قبل السقيفةوذلك ب الكتاب ت  كُ   يومَ و 

آل ُمَم د عن  ومن خالل املكتبة الشِّيعي ة املنحرفة نانا وخطبائ  ينا عليها من خالل مراجع  ترب  ال يت و ألهل البيت 
مساجد منها و  ،ةة سني  مساجد سني  منها  ،املساجد الُسني ة يف البصرةفكانت  ،ديثيأعود إىل ح .هلمواملخالفة 

يكن فقط وهابيًا كان وهابياً  كان مسجدًا وهابيًا ومل  ؟عنه سلوا أهل البصرة )العبايچی(مسجد و  ،ةوهابي  
من هو إمام و  ،شيعتهملو ل ُمَم د نصبًا وعداًء آلكان أكثر املساجد بل  ومل يكن فقط وهابيًا بامتياز  ،تيازبام

ا سقط محينو  ،إىل أن سقط النظام البعثي ،خالد املال  هو هذا إمام اجلماعة فيه  ،خالد املال  إن ه  ؟اجلماعة فيه
  ؟ام البعثي ماذا فعل خالد املال  النظ

 ومع رجعيةملوره مع ارت ب أميف سوريا  وهناك ،بعثي معروففهو  ،لبعثينيا وريا معس إىل فر  
 ،ب أموره ورجعرت  مث   ،ر وال ذين فا ثينيلبعا من البصرة إىل سوريا مع فر   .وعاد إىل البصرةالشِّيعي ة لتنظيمات ا
لشخصيات ا هذهف ني؟!ي ام البعثي  سابقاً أفعل مثل ما إىل َمن يف السلطة مفتاح ذهب  أيضاً  مقد  هل ال أدري و 

 هذهو  ،مهذا االهتما ية كل  ملرجعابه  تم  تَ  ال ذي هذا هو خالد املال   ،حلرباءا نن تلو  قادرة على أن تتلو  
يحة ها صحل كل  يصفاولكن الت   من اجلزئيات،كون دقيقًا يف جزئية قد ال أ ؟ا عنها أهل البصرةلو ات سماملعلو 

جل وهايب ر إن ه  ،ملال  او خالد هذا هف ،لعني على أوضاع خالد املال  سلوا البصريني املط   ،هل البصرةلوا عنها أسو 
 .بامتياز اً عثي  بفكان الشِّيعة اب رق وكسر كان خملصاً للبعثيني  ،ناصيب

 ،ه كان بعثيًا قطعاً كن  ل ،وال كان وهابياً الشِّيعة اب رقوأن ه ما كسر هذه أكاذيب  دعوّن أقول بأن  
يني ة بالنسبة  يل املرجعية جو   ،يل باملرجعية ال عالقةَ و  يعةالشِّ  لسأأنا أ بامتياز. كان بعثياً و   أنا واملؤس سة الدِّ

ليس يف  ،اينات هنا يف بريطاؤس ساملأنا أسأل احلسينيات و  ،ألجواء ال عالقة يل هباا هذهو  ه،يدي منغاسل 
 :أنا أسأل أقول ،مراكز وحسينيات ،يستدعون خالد املال  ءالذين هؤال ،أيضاً  يف املدن األخرىبل لندن فقط 
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 ،شخصي يت هي املشكلة ليستف ال بأس قولوا ،نو  شخصياً ما تقولسينيات تقولون عينِّ هذه احل يف أجواءأنتم 
أقول أنتم تقولون ما تقولون عين وتصفون أحاديثي  ،أنا آيت حبايل مثاالً  ،يتهنا عن شخصي   والل أنا ال أُدافع

  طرحت فكرةً أّن  أن تثبتوا باكم خالل أكثر من ثالثني سنة أحتد   ،ليس اليوم وليس قبل سنة ،اكمأحتد  ال يت 
أسحب سو فإّنِّ سأعتذر  شيئًا من ذلكمت دوإذا وج ،كم مجيعاً ا أحتد   ،خارج مفاهيم الكتاب والعرتةتكون 
ال و سأعدمه و سأنفيه  تهذا الكاسيفذا كانت يف كاسيت وإ ،أرفعهافسا كانت يف كتاب إذ ،فكرةهذه ال

 أراقب أنا ال أقول بأّنِّ معصوم ولكين   ،نرتنتسأرفع هذا الربنامج من على اإلفمج يف برنا توإذا كان ،أبقيه
قد أكون أخطأت يف  ،والعرتةالف الكتاب فكرًة ختُ  أكثر من ثالثني سنة ما نقلتُ أنا  ،قوايل وأراقب أفكاريأ

ولكن كم  ،واشتبه وأنا بشٌر عادي أنسى وأغفل وُأخط ئأنا إنسان  ،لست كامالً  أناففهم موضوٍع معني  
وكيل ف ،هؤالءم ألمثال لكو نكم وعقاتفتحون آذ، بينما اوأنتم ماسعتموها تصفون مب أحاديثي وبراجمي تصفون

جتمع بني ال يت الصور  ،عرضوا لنا الصور رجاءاً ا ،رفيقه وزميلههو  ،هذاخالد املال  و  ،صرف املرجعية بعثي  
 :الصورلنا عرضوا يف الكنرتول روم ا ةإذا كانت قريب ،عرضوا لنا الصورا ، املناضلنيالرفيقني

 
 ي الوكيل العام للمرجعري مرتضى الكشم هذه الصور ال يت جتمع الرفيقني املناضلني الرفيق املناضل

الشِّيعة  نا بقية الصور وكيف أن  اعرضوا ل ،أيضَا خالد عبد الوهاب املال   ناضلاألعلى وهذا الرفيق امليعي لشِّ ا
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الرفيق املناضل مرتضى   حبضور وألطاف وفيوضاتالرفيق املناضل خالد املال   توجيهاتيستمعون إىل 
 ..الكشمريي
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 ،م دآل مَُ الس جمهي هذه هل  !؟مانلز  ضى عنها صاحب اير هل  هذه اجملالس ،هذه هي جمالسكم

هي  ،يامة وباالً لق يوم اكون عليه يفاإلنسان جيلس جملساً وي ا أهل البيت أن  ث عنهحتد  ال يت  الساجملهي هذه 
 لستُ و ن لو يقو ئ م ة األَ  ؟الً لس وباجملاا كيف تكون هذه  ،تكون وبااًل عليكم يف يوم القيامةال يت  هذه اجملالس

ال ال يت  اجملالسهي ان ى اإلنسبااًل علو  تكونال يت اجملالس  ،ويف غري الكايفوالرِّوايات يف الكايف موجودة  ،أنا
وهذا ال يكون من  ،هممبطاعن  م د مَُ آل و  دٍ م  ر فيها أعداء مَُ ذكَ وال يُ  ،همد مبناقب  م  ل مَُ ٌد وآم  ر فيها مَُ ذكَ يُ 

 .آل ُمَم د حد ث عنقول ويتمن خالل من ي ،آل ُمَم د هذا يكون من خالل حديث   ،وهايبٍّ  خالل  بعثيٍّ 

ن م  ن اإلمام عَ يسأال ،إىل اإلمام اهلادي ابني كتماذا يقول اإلمام اهلادي البن ماهويه وألخيه ح
 ه مع الصربالصمود هو التوج   ،هااجت  و  إلتفتا اصمدا يعين-امَ ك  ينِ ي دِ فِ فَاْصِمَدا -قال: !؟معامل دينهمايأخذان 
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ا تتوج ه إليها ،د إليها املوجوداتتصمال يت اجلهة أي  الص مد، {اللَّه  الصََّمد  } ،والثبات فَاْصِمَدا -مبعّن أهن 

هؤالء هم -الىعَ ت َ  اهلل  اء شَ  نْ ما إِ وك  اف  ا كَ مَ ه  ن َّ إِ نا فَ رِ مْ ي أَ م فِ د  قَ الت َ  بيرِ كَ   لِّ ك  ا وَ نَ ب ِّ ي ح  فِ  تين  ى مَ لَ عَ  ِفي ِديِنك َما
هم ال ذين يكفونكم  ن وليس الوهابيونليس البعثيو  ،ال الوهايب البعثي ،ن يكفونكم أمر دينكم وعقيدتكمال ذي

 ،دت لذلكه  مَ ال يت لو كانت املرجعية هي حىت   ،ينكمد   ن تأخذون عنهم معاملَ ال ذي ليس هؤالءو  ،أمر دينكم
خالفوا  وإن  حىت  دون بأقواهلم تقتعو مون املراجع صنِّ كم تُ ولكن   ،ملعصوما كالميف مقابل  ما قيمة كالم املرجع ف

 !!البيت أهلَ 

 ذهوالتقليد وه داجتهمباحث اال ،لي اجلزء األو  ئو اخللسيِّد ل (ة الوثقىو ر التنقيح يف شرح الع)هو هذا 
ئَت هبا  بأن كا ستقولون لكلمة رمب  ا اول اا ولرمب  لرمب  و ا لرمب  ف دائماً  وسأقرأهاوسآيت هبا  ،راراً م  ج  ينقطع حىت   ...رمب 

ا ،الن فس يس للقول اوهذا  ؟يوئخلُ دنا اول سيِّ ماذا يق .ه فيبحث عن احلقيقةضمريُ  كُ ًا يتحر  شيعي   أجدُ  لرمب 
 من األحياءم دوهنتقل   نال ذييعًا قول املراجع مج ،الدِّيني ةة ؤس سملا لقو هو  هذا ،اخلوئيالسيِّد بخاصًا 

ة ال رعيحكام الشَّ في األ إليهِ  عرجَ من ي   للجزم بأنَّ -السيِّد اخلوئييقول  ،قول اجلميعهو هذا  ،واألموات
الضبط بوهذا -مأمره في  مّ تا ثبات   ن له  أو يكون ممَّ -ألهل البيت-بِّ لهمأن يكون شديد الح   ط  شترَ ي  

ك لِّ َكبيِر التَ َقد م ح ب َِّنا وَ  ن  ِفيى َمتيفَاْصِمَدا ِفي ِديِنك َما َعلَ )-:حيث يقول ة اإلمام اهلاديعكس وصي  هو 
بات تام في ثممن له  يد الحب لهم أو يكونال يشترط أن يكون شد-ولكن مرجعنا يقول:-(ِفي َأْمرِنا

 ،كمع  قَ رُ ب   مكهنيئًا لف عقَ لر  على ا ائماً جتعلون دينكم قَ كنتم إذا  و  ،ويرب رون هذا الكالم عون لكمسريقِّ -أمرهم
قول هو  هذا ،د اخلوئيمن كتاب التنقيح والقول ليس خاص ًا بالسيِّ  ،220هذا الكالم موجود يف صفحة 

 .قول مراجعنا األحياء مجيعاً وبالذ ات  ،ميعاجل

مكم أنتم أنتم أنا أكل   ،م حياتهاآخر أي  كانت ة  م وهو يف السجن هذه الوصي  ظاة اإلمام الكوصي  
هنا من لندن من تذهبون  ال ذين كنتم يف اجمللس وتذهبون يف شهادة اإلمام الكاظم إىل بغداد أنتم ،مأنت

ام خصوصًا يف هذه األي   ،مزي لباب احلوائج ولزيارة باب احلوائج تذهبون أنتم أنتملر  ا للمشاركة يف التشييع
أنتم  ؟ماذا يقول اإلمام الكاظم ،أنتم أنتم ،ة احلرالزيارة تكون يف أي ام شديدو  مضت عد ة سنوات ،ةاحلار  
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  هذه-يّ لِ ا عَ يَ  رتَ كَ ا ذَ ا مَ مَّ أَ وَ -ائيابن سويد الس   م لعليِّ ظاالك ماذا يقول اإلمام ؟ةجلناز ا ماذا تفعلون بتشييع
حيان على املنرب اخلطيب أو تسمعون يف بعض األال يت هذه الرسالة  ،هذه رسالة طويلةو  ،ةأليام األخري اكانت 

وا وجاءُ  يعة انتظرتشِّ لبن سويد أن ينتظره على اجلسر وام أخرب علي ًا اظاث يقول أن  اإلمام الكدِّ املتح
مقطع من الرسالة األخرية ال يت خرجت من طامورة موسى ابن  ،هذا مقطع منهاو هي هذه الرسالة  ،باجلنازة
 أنا أقرأ ،ياعلي   ا ماذكرتَ وأم   ابن سويد ابن السائي يعين علياً -َوَأمَّا َما ذََكرَت يَا َعِليّ -؟:ماذا تقول ،جعفر

 َوَأمَّا َما ذََكرَت يَا َعِليّ -:الطبعة املعروفة املتوفرة يف املكتبات ،4صفحة  ،للكشي اختيار معرفة الرجال من
 !؟نامن شيعت   البعثي  فهل  ،شيعتناعن غري -انَ تِ يعَ شِ  يرِ غَ   ِديِنَك َعنمَ الِ عَ مَ  نَّ ذَ أخ   تَ ك اَل ينِ دِ  مَ الِ عَ مَ  ذ  أخ  ن تَ مَّ مِ 

 ،هه لتمرير أموره  وحاجات  ال أقصد هذا ال ذي كتب اسَ  ،البعثي البعثي ،نا أسألكم! أ؟من شيعتنا الوهايب  هل 
الوهايب و  ؟من شيعتناهل هو البعثي البعثي  ،إخالصال ذي كان يدم البعث بصدق وبوفاء و أقصد  ،ال

 ألن   ،املرجعية علي أنا ال أعتبُ -اَل تَأخ َذنَّ َمَعاِلَم ِديِنَك َعن َغيِر ِشيَعِتَنا-:!؟من شيعتناهل هو الوهايب 
فما عندي  يف أمرهم ومعرفتهم ثبات تام   ن لهُ  أو مم  احلبِّ  يكون شديدَ  أن    يف مرجع التقليداملرجعية ال تشرتطُ 

ال  ،ة عليهاج  فما عندي حُ  ،هذه عقيديتو  ،يكهذا هو مسلو  ،منهجي وتقول هذا هفهي ة عليها ج  حُ 
أقول لكم ين لكن   ،يل هبا ال شأنَ و تها منهجي   منهجها وهي حرٌة يفهو أستطيع أن  أحتج  على املرجعية فهذا 

اَل تَأخ َذنَّ -:، التفتوا اىل كالم املعصومنا منتظرونإن  و  ،نا شيعةإن  و  ،وننا حسيني  أنتم ال ذين تقولون إن   ،أنتم
ا يأخذ عن اخلائنني إم   ال ذيو -يننِ ائِ الخَ  نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  يت َ دَّ عَ ت َ  نْ إِ  إنَّكَ فَ َمَعاِلَم ِديِنَك َعن َغيِر ِشيَعِتَنا 

لني وِّ ثشيخ املو  ،ثويل املغناطيسيالتوعن  هو هذا ال ذي أنا أحتد ث عنه "أثولو " ،أثولو  ،إم ا أمحقو خائن هو 
اَل تَأخ َذنَّ َمَعاِلَم ِديِنَك َعن -:لونكميثوِّ هو وأمثالُه  ،شيخ املثوِّلنيهو الش يخ الكوراّن  ،ليس شيخ املنتظرينو 

ماذا تقول يا موسى  ،وننء اخلائمن هم هؤال-يننِ ائِ الخَ  نِ عَ  كَ ينَ دِ  تَ ذْ خَ م أَ ه  يت َ دَّ عَ ت َ  نْ إِ  إنَّكَ َغيِر ِشيَعِتَنا فَ 
وه ف  رَّ حَ َل فَ عَ وَ  لَّ اهلل جَ  ابِ تَ كِ  إن َّه م اؤت ِمن وا َعَلى ،َوَرس وَله  وَخاَنوا أَمانَاِتِهم َخان وا اهللالَّذيَن -؟:ابن جعفر

لى ي إِ تِ يعَ ة شَ نَ عْ لَ ي وَ تِ نَ عْ لَ ة وَ رَ رَ ام الب َ رَ ي الكِ ائِ آبَ  ة  عنَ لَ ِه وَ تِ كَ َلئِ مَ  ة  نَ عْ لَ ولِه وَ س  رَ  ة  عنَ لَ اهلل وَ  ة  عنَ م لَ يهِ لَ عَ وه ف َ ل  دَّ بَ وَ 
 .ةيامَ القِ  ومِ يَ 
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ن مِ  ه  فقَّ تَ  ي َ اَل ن يمَ فِ  يرَ  خَ اَل -هانادق لبشري الد  اإلمام الص  يقول  ؟ريفالكايف الش   نقرأماذا 
 ن اَل يمَ فِ  رَ ي خَ اَل -لشِّيعةاه من ال يتفق   ال ذيفيه خري هذا  وليس ،بيتلفكر أهل ا معرفةُ هو ه التفق  -انَ ابِ حَ صْ أَ 
 ،ت خيطهمسلو  ،هايح حظ  ط ،هصبغ طايح ال خري فيه يعينو  ،فيه اإلمام يقول ال خري-انَ ابِ حَ صْ ن أَ مِ  ه  فقَّ تَ ي َ 

ير شِ ا بَ يَ  ،انَ ابِ حَ صْ ن أَ مِ  ه  فقَّ تَ  ي َ اَل  نيمَ فِ  يرَ  خَ اَل -إىل آخره ...أسود الوجه ،ء احلظسي   ،ء العاقبةسي   ،خمربط
 ،احتاج إىل البعثيني-ميهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ اِ -ن؟ا سيكو ماذ-ههِ فقْ بِ  نِ غْ ت َ سْ م يَ ا لَ إذَ -:الشِّيعةيعين من -منه  ل مِ ج  نَّ الرَّ إِ 

كيف يستغين -ههِ فقْ بِ  نِ غْ ت َ سْ يَ  ما لَ ذَ إ منه  ل مِ ج  نَّ الرَّ ير إِ شِ ا بَ يَ -احتاج إىل املخالفني ،احتاج إىل الوهابية
ا يَ -افعيهاء الش   من فقالم د آل مَُ من فقهاء  يأخذ الفقه من فقيهٍ أن أو  اً ا أن يكون هو فقيهإم   ؟بفقهه

م هِ تِ لَ ََل ضَ  ابِ بَ ي وه فِ ل  خَ دْ م أَ يهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ ا اِ إذَ فَ  ميهِ لَ إِ  اجَ تَ حْ اِ  ههِ فقْ بِ  نِ غْ ت َ سْ م يَ ا لَ إذَ  منه  ل مِ ج  نَّ الرَّ ير إِ شِ بَ 
يس أل ،احلديثذا واضحة هل مصاديق األمور اليت نراها هيهذه أليست  ،فيه من هنا فال خريَ -ملَ عْ  ي َ و اَل ه  وَ 

 .مصاديق واضحة هلذا احلديثهو جيري فيكم أنتم يا شيعة  ال ذيهذا 

نا ن شيخ  َفم   !سيملغناطياثويل لتسرتاجتية ا ،جيةيترتاسال ول يف هذهها جتَ كل  و لصورة واضحة اأن   أعتقد
عرفون أن  هؤالء يَ  راس تتصو  ن  وال بنيذاالكَ  قونصدِّ ويُ  ادقنيلص  ا بونذِّ كالكوراّن مم  ن يُ الش يخ أمثال و  اّنر و الك

لبعثي امرجع األعلى لعام لللوكيل اإىل ا ،هلمهناك من ثو  و لون ثو  م مُ ال يعلمون أهن  و  اقهئ  على حقااألمور 
من  بشيءٍ  أنا ما جئت ،أيضاً  ةاألدل   والفاسد حبسب ،تن  يـِّ  بُـ حبسب األدلة والقرائن ال يت بعثي  فهو ال ،اسدالف

ال د الوهاب املالد عبخ ىلإ ،ةينيفو فاسد حبسب الفيديوات واملكاملات التلو  ،ةحبسب األدل   فهو بعثي   ،عندي
يل ثو ة الترتاتيجيسة من واضح مصاديق ،وهذه مصاديق ،ني عليكمهذين البعثي   طلُق ألطافَ تُ  واملرجعيةُ 
  !!يساملغناطي

 .؟!.مصداق آخر وواضح جداً من مصاديق التثويل المغناطيسي 

 (.غرتبنيالفقه للم)رجاءاً صورة غالف كتاب  عرضوا لناا
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 فتاوى فقَ و ون تقرأسقون إذا تدق   ،(الفقه للمغرتبني) اشةلش  ا مامكم علىالكتاب تالحظونه أ هذا

أشرفت  ال يتف اجلهة ر الغاليف آخو  ،فار اّن دام ظله الو ستالسي سيين ساحة آية الل العظمى السي د علي  احلُ 
 السيِّدلعظمى الل ا سماحة آيةبمركز االرتباط ) :حتتها مكتوب ،ة اإلمام علي  مؤس س ،وأصدرتهُ  باالكتعلى 

ا ند  ل سي  بَ ق   بني منة للمغرت سالة عملي  ر هو  (الفقه للمغرتبني)فهذا الكتاب  (،السيستاّن دام ظله يف لندن
 .السيِّد السيستاّن دام ظله الشريف

 ..الصورة الثانية
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رَّحمن هلل الابسم -شةأمامكم اآلن على الشا ،أقرُأ لكم ما جاء يف هذا التوثيق ،توثيق مكتوب
 :ن الطاهرين وبعدييبالط د وآلهمَّ حَ م  لقِه َلم على خير خَلة والسَّ والصَّ  ،الحمد  هلِل ربِّ العالمين ،الرَّحيم
رمضان  /5-بو تمك-لىتعا غتربين والعامل بها مأجور  إن شاء اهلل  ملل برسالة الفقه   العمل   يجوز

وهذه  ،رمضان ن  يُقالأ واياتة يف الرِّ ديك كراهة شداهنف ،شهر رمضان /5كتب املفروض أن يُ -المبارك
 ألن   ،ردون كلمة شه مضان منر  لمةكه استعمال  وإال  يف الرِّوايات عندنا يُكرَ  ،هبا املراجع األمور ال يعبأُ 
 ،مضانجاء ر  :ن نقولأ قاداً  اعتأدبًا وال فال يصح   ،ىلامن أساء الل سبحانه وتع يات اسمٌ او رمضان يف الرِّ 
ُن من حن يوٍم ويف أيِّ  ،وراح شهر رمضان ،وجاء شهر رمضان ،صمنا شهر رمضان :أن  نقول ،وُصمنا رمضان

نقول  هبم أن  دوألبيت اث أهل هناك كراهة شديدة يف حدي ،من رمضانليس يف أيِّ يوٍم و  ،هر  رمضانأي ام ش
 ،ارةكف    دفعي ن  ون شهر أدرمضان من ستحب ملن يقول يُ أن ه وايات يف بعض الرِّ  ردوو  ،هرش رمضان من دون
على أيِّ  ،لر جالعلم ا حبسب قذارات يات ضعيفة السندارو هي وايات بنظر املراجع لرِّ ا لكن قطعًا هذه

ف علي  احلسيين اخلتم الشري ،1418/ كشهر رمضان املبار  /5 ،رمضان املبارك املكتوب هنا ،حال
  .يستاّنالسالسيِّد سالة من نفس ه الرِّ ذههذه الوثيقة وهذا التوثيق و و  ،السيستاّن 

 :وخرجت على الش اشة ،ضوا لنا رجاءاً عر ا ،345نذهب إىل صفحة 
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 سؤالفحة هناك يف هناية الص   ،345يف صفحة  ،ةبو سؤال والكتاب عبارة عن أسئلة وأجهناك  
فحة صاية الصورة طبعنا يف هنو  مجعناها يف صورة واحدة لذلك حنن ،346واألجوبة موجودة يف صفحة 

 لفقهُ اكتاب   من ،346وعلى بداية صفحة  ،345 صفحة ن الكالم موجود على هنايةأل ،346و  345
السيستاّن دام  السيِّدنا دُ سيِّ  ريفالش   تمهمتها خبد  ققها وختم يف موث  ال يت غرتبني مالرسالة العملية لل ،للمغرتبني

ب إليه من نسا ت  مَ لِ  تيجةً نف بوكيل المرجع المكلَّ  قة  إذا تزعزعت ثِ -؟ما هو السؤال ،لشريفا هظل  
ف المكلَّ  ة  قإذا تزعزعت ثِ -:أعيد قراءة الكالم ،ويا ما أكثرها-رعيةالشَّ  خاطئة في الحقوق تصرفات  

  :رعيةلشَّ خاطئة في الحقوق ا من تصرفات   بوكيل المرجع نتيجًة ِلَما ت نسب إليهِ 

حِة صدًا من متأك عن ذلك بين النَّاس وإن لم يكن ثفهل يجوز للمكلف التحدّ -أ :600-م
  ؟تهاد من صحّ وماذا لو تأكَّ  ،ما ي نسب إلى الوكيل

حراٌم و السكوت  ال جيوز لهُ  ،السكوت ال جيوز لهُ  :أقول لهُ أنا  ،أنا أقول لهُ تها إذا تأك د من صح  
ال -:نقرأ جواب املرجعفل ،ون جبواب املرجعأنتم تعبأ ،وا بهولكم أن ال تعبأجوايب هو هذا  ،عليه أن يسكت

ف مل يكن ملكل   األن   قي  وىل الكالم منطيف احلالة األ !يف احلالتني ال جيوز-ذلك في الحالتين يجوز له  
ب بين النَّاس وإن لم يكن متأكِّدًا من صحة ما ي نسَ  ث عن ذلكف التحدّ فهل يجوز للمكلّ -:داً متأك  

هذه تكون  ؟ أساس يتحد ثعلى أيِّ ف ،ثتحد  ي أن داً قطعاً ال جيوز لهُ إذا مل يكن اإلنسان متأك  -إلى الوكيل
عليه أن يستعمل  وجيبُ  أن يتحد ث عليه  هنا -تهاوماذا لو تأكَّد من صحّ -أكاذيبو امات ات  وجمر د  ،فرية

ولكن   ،بأساليب التثويل املغناطيسي ،لنا هبذه األساليبت  نا قُ ألن   ،جيب عليه ذلك ،وسائل النشر إذا كان قادراً 
يعين إذا كان -لكن في الحالة الثانيةو  نالتيحذلك في ال ال يجوز له  -:هو السيستاّنالسيِّد جواب 

المحافظة على  بواقع الحال مع مرجع مباشرةً بإمكانه إعَلم ال-!عليه اً واجبوليس -بإمكانهِ -:داً متأكِّ 
 هذه شرعنةً  تأليس ؟على الفاسدين اً سرت  تَ  أليس هذا-مناسبًا من اإلجراءات خذ ما يراه  ليتّ  الستر التامّ 

ة الفتوى ال توجد آيهذه  ، على الفاسدينهذا تسرت   ؟إذًا بالص الح احلكومةَ  طالب املرجعيةُ ملاذا تُ  ؟للفساد
د هذا جمر   ،واالستحسان طريقة شافعية يف االستنباط ،د استحسانر  هذا جمُ  ،وال توجد رواية ،عليها قرآنية تدل  
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وكيل ال ،جيب التسرت  عليه فساء التصر  الوكيل إذا أ بأن   وال روايات تقول استحسان وإال  ال توجد ال آيات
قضية اجتماعية  تليس هذه ، نسرت عيوب املؤمنشخصية حىت  هذه ليست قضية و  ،مسئولشخص ذا ه

ماعية داخل العشرية ال جيوز يف مسائل اجتأو  ،بني األصدقاءأو  ،دونفسد يُ ار مثاًل داخل األسرة بعض األف
 ،ة وهو كذبج  ل اإلمام احلُ ثِّ مي هُ عي أن  يد   لكن حينما تكون القضية مرتبطة مبسئول ومسئول ،فضح اإلنسان

ال يوجد دليل على أن   !؟الوكيل مُيثِّل اإلمام احُلج ةأن  ميثل اإلمام احُلج ة حىت   املرجع هو الدليل على أن  ما 
إذا كان على  ،نعم ،ة يف قضية الفتاوىج  ل اإلمام احلُ املرجع ميث   !ة يف قضية األموالج  ميثل اإلمام احلُ  املرجع
بني مراجعنا وعلمائنا واملوجودة يف احلوزة اآلن  ةبعملت  ا يقةالطر وهي افعي يقة الش  ر طال على آل ُمَم د  ةطريق

 ،آل ُمَم دعند و الشِّيعة  اءملعريقة االستنباط عند طث عن سنتحد  و  ،إذا كان على طريقة آل ُمَم د ،العلمية
يكون هذا  فكيف ،كي تكون الصورة واضحة لديكم يف احللقات القادمة  ث عنها ولو باإلمجالنتحد  س

هذا و  ،افعيةعلى الطريقة الش  و د استحسان جمر  إذًا هذا  ،د ال آية وال روايةجال تو  ؟ما هو الدليل ؟الكالم
هبذه  مدَ صسيُ  اآلن البعض ،فون بنهج البالغةرت عقطعًا العلماء ال ي ،ج البالغة مئة يف املئةالكالم يعارض هن

ال يعرتفون  يعةمراجع الشِّ  ،وحقِّ احُلسني ال يعرتفون بنهج البالغة ،والل ال يعرتفون بنهج  البالغة! !املعلومة
األحكام  طباونه يف استندلماذا ال يعتمفلو كانوا يعرتفون بنهج البالغة أقول  ،ال :قد تقول ،نهج البالغةب

مل يبلغ إىل  هُ كن  ل ،هذا من كالم عليِّ  ن  نقول إبأن نا  يُرقِّعون لك بأساليب الثعالب فيقولون لك !؟ةيعر الش  
ال يستنبطون من هنج البالغة فهم  ،لشرعيةا منها األحكام طبَ ستنيُ ال يت ة دل  تكون مبستوى األال يت الدرجة 

ال  ،ال يعتمدون على هنج البالغة يعةلشِّ ا مراجع ؟الختصاصا وأهلسلو أهل العلم  ،األحكام الشرعية
هذا أيضًا من التثويل  ؟نتري ثقافتهم كيف تكو  ال أد يعةالشِّ  ،يف مكان آخرهم الشِّيعة  ،يقبلونه
 ،ال عديل القرآن وال هم يزنون ،لماءند العُ رآن ع  ديل القُ عَ هو هنج البالغة  ر أن  تتصو   عةيالشِّ  ،ييساملغناط
م ال وكبار املراجع كيف  أقرأ لكم من كتب العلماءعلى ذلك و  نأيت بعد قليل ،تبهملكم من كُ  وسأقرأ أهن 

 ،ون هبذه الكتبال يعبأ ،احلسني من كتبهم أقرأ لكم قِّ حَ و  ،الص حيفة الس جاديةبون ال بنهج البالغة وال يعبأ
هو هل كن الكالم هنا رق وطرق ولطم بعون لكقِّ سريُ  ،وهنا مصادر الستنباط األحكام الشرعيةال يعد  و 

م لو كانوا  ،فليقولوا ما يقولون ،يةال يستنبطون منها أحكام شرع ؟يستنبطون منها أحكام شرعية أو ال ألهن 
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 ،بنهج البالغة نعتقدُ حنن ولكن أنا وأمثايل  ،استنباط األحكام الشرعية يعتمدون عليها ألدخلوها يف دائرة
هناك  ،أبداً  ، حرف يف هنج البالغة هو صحيحكل  و  ،كل كلمةبأن   ال أقول  أنا ،تيحبديث أهل الب نعتقدُ و 

ختالف النصوص املوجودة هي غة و عن املخالفني يف هنج  البال ها الشريف الرضينقل صو الكثري من النص
وإال  ُهناك نصوص موجودة يف هنج ة باجململ ث عن هنج البالغين أحتد  لكن   ،عن أهل البيت املنقولةو  عندنا

 ،املخالفنيف الرضي من كتب ير نقلها الش   صو النص وهذه ،لت عندناق  نُ ال يت لنصوص ا ختتلف مع البالغة
 ؟لقناة ما مضمونها ح يف هذهر  طُ  ال ذي (نور كالمكم)مشروع و  ،الشِّيعةلقضية موجودة عند علماء ا هذه

تب حديث أهل البيت حىت  هنج ألن  كُ  ،املخالفني من حديثالبيت ضمونه تنقية كتب حديث أهل مَ 
اآلن خالد  ،مثل اآلن ؟ماذا نصنعفوا بنا هكذا فعلالشِّيعة علماء  ،من حديث املخالفني البالغة موجود فيها

 ؟!يعييثقفون الشباب الشِّ وهم الذين يعي يف الوسط الشِّ  املال وأمثال خالد املال أليس هم

 عثمان ابن ُحنيف وايل أمري املؤمنني إىل ههُ وج   ال ذيهذا الكتاب املشهور يف هنج البالغة الكتاب 
من خواص أمري فهو  ،عادية خصيةً يس شلو أمري املؤمنني  خواص   وعثمان ابن حنيف من ،اإلمام على البصرة

ان مثع ،يري ي وال مليار مثل مرتضى الكشمري تراب تراب أقدامه ال يصل إليه ال مرتضى الكشمو  ،املؤمنني
 يْ نِ غَ لَ ب َ  دْ قَ ف َ  يفْ نَ د  يا ابن ح  عْ أمَّا ب َ -ًا إىل يومك هذاهذا الكتاب ال ذي بقي مدوي   اإلمام كتب لهُ ابن حنيف 

د  يا ابن ح َنيْف عْ أمَّا ب َ -خالد املال أيضًا من أهل البصرةأن  ويناسب املقام -ةرَ صْ البَ  لِ هْ أَ  ةِ تيَ فِ  نْ ًَل مِ ج  رَ  نَّ أَ 
 ل  نقَ ان وت  لوَ األَ  كَ لَ  طاب  تَ سْ ت   ،اهَ لي ْ إِ  عتَ رَ أسْ فَ  بة  أد  لى مَ إِ  اكَ عَ دَ  فَ َقْد بَ َلَغِنْي َأنَّ رَج ًَل ِمْن ِفتَيِة َأْهِل الَبْصَرة

 وّ ع  دْ م مَ ه  ني   غَ وَ -عائلهم يعين فقريهم-وّ ف  جْ مَ  مه  ل  ائِ عَ  وم  قَ  امِ عَ لى طَ إِ  يب  جِ ت  نَّك أَ  ت  نْ ن َ ا ظَ مَ ان وَ فَ الجِ  كَ يْ لَ إِ 
َهَذا  َمه  ِمنْ ِإَلى َما تَ ْقضَ ر ظ  انْ فَ -أُذكِّر الش يخ الكوراّنهنا -ا ال َمْقَضمذَ هَ  نْ ضَمه  مِ قْ َلى َما ت َ إِ  رظ  انْ فَ 

َمه  ِمْن َهَذا ِإَلى َما تَ ْقضفَاْنظ ر -فانظر ،لكوثرا ةمؤس سمة من ر  ته من األموال احملمضق ال ذي-ال َمْقَضم
ال يت سالة نفسها هي هذه الرِّ -نهل مِ نَ ف َ  هِ وهِ وج   يبِ طِ بِ  نتَ يقَ ا أَ ومَ ظه فِ الْ فَ  ه  م  لْ عِ  كَ يْ لَ ه عَ بَ تَ شْ ا اَ مَ فَ  ال َمْقَضم

ات َكالَبِهيَمِة ال َمْرب وطَة بَ يِّ الطَ  كل  ي أَ نِ لَ غَ شْ يَ لِ  ت  قْ لِ ا خ  مَ فَ -:الل وسالمه عليه أمري املؤمنني صلواتُ  يقول فيها
لكم  وعرضتُ  يينماخلُ السيِّد ث عن يدص قرأته عليكم عندما ذكرت لكم احلا الن  ذهرون تذك  ت-َهم َها َعَلف ها
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وأن  السيِّد اخلوئي تب لكم الوثائق والكُ  وعرضتُ  ،اخلوئيلسيِّد ا ث عنحدِّ توهو ي يينماخلُ السيِّد بصوت 
م ُمسَتحَمرونم محري ومن معه بأهن   يصف السيِّد اخلميين   اخلوئي بأن هُ  اخلميين السيِّدَ  ووصف السيِّدُ  ،وأهن 

و أَ  اال َمْرب وطَة َهم َها َعَلف هَ َكالَبِهيَمِة -:هذا الكتاب ذ منخ  هذا املضمون أُ  ،هاها علفُ ربوطة مه  امل يمةبهكال
هذا الكالم أمري -اهَ فِ ََل عْ ن أَ مِ  ش  رِ تَ كْ تَ -:من القمامة ،يعين تأكل من الزبالة ،متقم  -اهَ م  م  قَ ا ت َ هَ ل  غ  ة ش  لَ سَ رْ م   ال

تعريض من  ويف هذا كالبهيمة املربوطة  أنا لستُ  يقول ،عثمان ابن حنيف وهذا تعريض به   هه إىلج  املؤمنني و 
َوتَله و َعمَّا ي  َراد  َتْكَتِرش  ِمن َأْعََلِفَها اهَ م  م  قَ ا ت َ هَ ل  غ  ش   ةِ لَ سَ رْ م   و الأَ  اَكالَبِهيَمِة ال َمْرب وطَة َهم َها َعَلف هَ -:بعيد
َدَعاَك ِإلى َمأد بة  فَأْسَرعَت  فَ َقْد بَ َلَغِنْي َأنَّ رَج َلً ِمْن ِفتَيِة َأْهِل الَبْصَرة-؟:ماذا قال أمري املؤمنني بالبداية-ِبَها

َها األواّن الكبرية ال يت يُوضع فيها  ،مجع جفنة ،اجلفان-ت ْسَتطاب  َلَك األَلَوان وت نَقل  ِإلَْيَك الِجَفان ،ِإلي ْ
جل دعا عثمان ابن هذا الر   !؟عونماذا تتوق   ؟ملأدبةا أتعلمون ماذا كانت هذه ،رز وغريه  من اللحم واألُ الطعام 

 املصرية ألن   أنا دائماً أستعمل اللهجة ،ربة كوارعو شهي كما يقول املصريون   پاچه ،أكلة )پاچه(يف على حن
واملسلسالت واألغاّن إلعالم املصري واألفالم ار امعروفة يف البالد العربية حبكم االنتشاللهجة املصرية 

كانت   ،اللهجة العراقية غري معروفةبينما  ،ربيةيف كل البالد العمعروفة  فاللهجة املصرية ،املتحدثني املصرينيو 
هي رؤوس  الپاچه ،الپاچه وإن كانت شوربة الكوارع يف مصر ختتلف نوعًا ما عن عار كو الوليمة على شوربة  
سلقًا باملاء تسلق و طبخ األغنام مع كراعها وتُ  حئرؤوس ذبا ،ف رؤوس الذبائحنظ  حني تُ  ،األغنام مع كراعها

هي و  ،كانت جمر د پاچهفإن  وليمة عثمان ابن حنيف   ،فارسية كلمةهي  و  پاچهسميها يت نال  هي هذه  ،وامللح
 ،هذا علي  -انفَ يَك الجِ لَ إِ  ل  ان وت نقَ لوَ ك األَ لَ  طاب  تَ سْ ا ت  ليهَ إِ  عتَ أسرَ فَ -:ملؤمننييقول عنها أمري اال يت هذه 
  .؟!.املتواضعةهذه األكلة هذا على  فضحه فضيحة جملجلة إىل يومكقد 

  !؟اواملرجعية ماذا تريد من  

 ،الك بالصهر احلبيبب عن الوكالء الصغار فما السؤال قطعًا هنا ،كالء على الو ا أن نتسرت  تريد من  
 ،وّنسب   الً وّن أو  سب   ،أنصفوّن ،أنتم قولوا يل !؟ماذا تقولون هذا تثويل مغناطيسي أو ليس تثوياًل مغناطيسياً 

هل أتكلم  ،أنصفوا منطقي ،يأنصفوا حديث ،ال أقصد تنصفون شخصي ،أنصفوّنمُث   سبوّن رجاءاً  رجاءاً 
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 ،يعةوّن يا ش  دل   ،وّندل   ؟وأين هو املنطق الشيطاّن ،بالل  عليكم أين هو املنطق الرمحاّن ؟ال ليم أوباملنطق الس  
 ؟وّن أخربوّن أين هويطاّن دل  لش  وأين هو املنطق ا ين هو املنطق الرمحاّنأ ،وّنة دل  يا شافعي  

 يف وقتٍ  هُ ا جلبتُ ورمب   ،مؤس سة البالغ (،ة يف رجلم  تاّن أُ اإلمام السيس)ي دبني ي ال ذيهذا الكتاب و 
سيِّد المن  خذُه مباشرةً هو أ ،قبل فرتة زمنية ليست قصرية وقلت أنا حصلُت عليه من أحد اإلخوةسابق 

 ،الكتابهذا يوزع الذي مكتب السيِّد السيستاّن هنا هو و  اإلمام علي   ةمؤس سكانت   ،مرتضى الكشمريي
 د حسني علي  لدكتور مم  ا كتبه  (،مرجعاً  ّنعلي السيستاالسيِّد ) :هُ انعنو  هناك مقال ،105يف صفحة 

 من جمادى سمفي الخا (،ى عليهي المفترَ نستاالسي)-120يف ضمن هذا املقال يف صفحة  ،لصغريا
ي نالسيستاالسيِّد مته وصية نترنت المشبوهة ما أساإل أصدرت بعض مواقع ،هجري 1423األولى 

ر مل يكن صادراً عن السيِّد السيستاّن وكان مشهور مزو   ر منشوردَ هو صَ -وكَلئه في قم دبي لندن وغيرهال
كان البيان كله و هذه القضية  ث عنريد أن أحتد  فأنا ال أ ،أصدرتهُ ال يت نعرف اجلهة حىت  و نعرف ذلك  وحننُ 

 ،البيان كان يتحد ث عن مساوئ الوكالء ألن  ع قواات املوجودة فيه ليست خُمالفة للملكن املعلو  ،رتىمف
ولكن صدر تعقيب من  ،بيان وال شأن يل مبا جاء فيهباليل  ال شأنَ  ،موجودةٌ  لوكالء حقيقةٌ اومساوئ 
 ،إىل آخر ما جاء-ظله   دَّ م  السيِّد ة حافتعل بتمامه على سمهذا البيان م  -:السيستاّنالسيِّد مكتب 

ر ككر املنشور وذَ ذَ  يعين بعد أن  -رو شنمفتريات الم ًا علىدَّ ر ب بما يأتي عقِّ ون  -:الدكتور الصغري يقول
على ون عقِّب بما يأتي ردًَّا -:يُعقِّب الدكتور الصغري هو ،نفى البيانوقد السيستاّن السيِّد كتب عقيب مَ تَ 

وصاً أترك ولكن أترك األمر إليكم أنتم وخص ،ةلح   إذا هناك ضرورة مُ ق شيئاً إال  أنا لن أعل  -مفتريات المنشور
ث ال أحتد   ،عياتجر جيري يف كواليس املمعرفة مبا جف وهم على ذين يعيشون يف الن  لل   األمر لطلبة احلوزة أو

يني ة ة ؤس سبشكل عام عن امل ثعن مرجعية واحدة أحتد   كتبه   ال ذيما هو التعقيب  ،تفاصيلها بكلِّ الدِّ
غريب ما  ولكن ،وعاش طول عمره يف الن جف قريبًا من املراجعجف يعيش يف الن   ال ذيالدكتور الصغري و 

وهذا  أنا أسأل الطلبة ؟تقبلون هذا الكالم-لى اإلطَلقحاشية  عليس للسيستاني -1-هذا الدكتوريكتب 
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تاني سليس للسي-:ق بل مكاتب السيِّد السيستاّنيوزع من  الكتاب ذاكتاب اإلمام السيستاّن وهموجود يف  
 .ألحد  عليه ته وال نفوذَ لمرجعيّ  ديدَ ستراح فَل تحافهو من هذه الناحية قد أراح و  على اإلطَلقحاشية 

غناطيسي يف ملويل االتث هذا هو ،سعوااسعوا يا شيعة ا-ئهكَللو  رنكَ فات ت  ليست هناك تصرّ -2
ل مكتب بَ ق  من  ويلالتث وهذا ،هذا تثويل بإمتياز ،وحوزوي يف نفس الوقت جامعي ه من أستاذتأعلى درجا

 َت عليِه هذامن ثَبو  هر لوكَلئليست هناك تصرفات ت نكَ -!؟لل عليكم هذا الكالم صحيحاب ،رجعيةامل
 ،يبعث ؟سألكمنا أأ ؟زلهعَ ي إىل ي هل تؤدِّ ري الكشمرتضى ا عن مُ ذكرتُ ال يت ائق هذه احلقو -عن عمله عزل  ي  

ال يت يا لملرجعية العُ ال ثِّ كيف ميُ   !لكذكفعاًل  إذا كانوا آل ُمَم د ط على شيعة سل  يا مجاعة بعثي كيف يُ  ،بعثي
ام احُلج ة ُمشرِّق اإلم ،حُلج ةإلمام ااثِّل ال متُ و  الشِّيعةرجعية متثل أنا أقول امل ،هم يقولون أنا ال أقول ذلك ،قاليُ 

لوكَلئه  نكرفات ت  ر صناك تليست ه  -:!؟ةج  احلُ  فأي  متثيل هذا لإلمام ،واملرجعية وحنُن معهم أيضًا مغرِّبون
  .عزل عن عملهومن ثبت عليه هذا ي  

-الوكَلء جباية الحقوق الشرعية ة  مّ ليست هِ -لز األو  ار هذي النكتة املمتازة نكتة من الطسعوا ا
يضحك على  !يضحك على نفسه جلر ذا الدري هأنا ما أ ،و لز األار ! هذه نكتة من الط؟ماذا يفعلون

وى التثويل بالض بط بنفس مست ،ملغناطيسيايل ثو هذا مصداق واضح من الت لكن ،والل ما أدري آلخرينا
 !وزوي  والنموذج احل !الكوراّنالنموذج  ،للتثويل املغناطيسي عد ة مناذجاآلن صار عندنا  !املغناطيسي الكوراّن

والل  ؟ما هي مه تهم-عمونز يوكَلء جباية الحقوق الشرعية كما ليست همة ال-ي  عامالنموذج اجلاآلن هذا و 
من أهل هذا البيت  حننُ  ،منهم والل نعرف الوكالء ونعرف الطلبة وحننُ  ،يا مجاعة والل نعرفهم ،نعرفهم حننُ 

 ال ذي ،ربعني سنة يف هذا اجلوقاربت على األال يت ته يف هذه الرفقة الطويلة سمل ال ذي ،الواقع اذمن ه حننُ و 
قطعًا قبل  ،األموالمجع ل و  هم األمه  هو أن   نيممن أكثر املعم ، ال أقول اجلميعمنيمن أكثر املعم   تهُ سمل

 يتقاتلون على شهرةٍ  منهم غارالصِّ حىت   ،اقتتال يقتتلون عليها شر  فهم والرئاسة  ةهر الش ،األموال الشهرة
 :ورابعاً  ،ساءالنِّ  :وثالثاً  ،األموال :ثانياً و  ،الشهرة والرئاسة :أو ل شيءف ،حبدودهم على رئاسةٍ و حبدودهم 

ليست همة الوكَلء جباية الحقوق الشرعية كما -ه أنا خالل أربعني سنةستُ مل ال ذيهذا  ،األكلو البطون 
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وسدِّ احتياج الفقير  والدين بل نشر مرتكزات المبدأ-!!!!-والدينيزعمون بل نشر مرتكزات المبدأ 
ة ائيه يف االبتدكنا ندرس  ال ذيالكتاب هذا  (الوطنية)أقرأ كتاب أنا اآلن  أدري ما-وإنعاش المشاريع النافعة

أنتم يا ألكم سأأنا  ،ماذا تفعلو كومات احلكومة حلا يكتبون عن نشاطاتكانوا الرتبية الوطنية حني  يف درس 
بأخي  ؟اس أبو فاضل هذا الكالم صحيحفكم بالعبأحل   !؟ما راح أسأل غري طلبة احلوزةو  حلوزة العمليةا طلبة

زعمون بل نشر كَلء جباية الحقوق الشرعية كما يليست همة الو -:!؟زينب هذا الكالم صحيح
على منهج  ؟هج سيِّد قطبعلى من ؟الش افعي؟ على منهج دين أي  و مبدأ  أي  هو -مرتكزات المبدأ والدين

نعاش المشاريع ج الفقير واِ ا ياحت وسدّ  الدينو كزات المبدأ بل نشر مرت-؟على منهج الطربي ؟ابن عريب
  !!راقيةالتخرجيات العو بعض األصوات  حقيقةً  ي يتاج إهلاذها-افعةالنَّ 

ال -نيونا ساكتخل   ؟!ءمافيه   ن يفوهل ينطق مَ  ،على أي حال-ال تفضيل-8-ول يقإىل أن   ،املهم
وإال    ،سفلأل لهلتوحدة  ما عندنا هنا-أصهارهم على منو  في سيرة مراجعنا العظام ألبنائهمتفضيل 

هم ظام ألبنائلعِ ا اجعنايرة مر سال تفضيل في -!!هناة مرتمة هولهبل فتتحفنا شفنا لنا وحدة من أخواتنا كان
ذا يف هوين  ؟ةة ودمنوين يف قصة كليل اذه-ن المشطهم الكل سواسية كأسناسوا م على منوأصهاره

ال -!!دمنة هذاو ة كليلة يف قص ارمب   ؟كربى وينالبين هالل  تغريبة يف ،ألف ليلة وليلةيف قصص  ؟ةص  أي ق  
وقد  ن المشطأة كاسناسيو سواهم الكل س وأصهارهم على من في سيرة مراجعنا العظام ألبنائهم يلتفض

 إلى المرجع (لشرعيةاحقوق ال)لمرجعية ا يعود  لمقام الَّذيلمال كل مرجع  با  جرت العادة أن ي وصي
 !بب والل كذالل كذو  كذب والل ،كذبهذا والل -والدِه وال إرث فيه ألحدأل ن بعده الذي يتعيَّ لَّ ا

يني لدِّ ا لمرجع اإنَّ -ص بالتثويل املغناطيسيهو نفس هذا األستاذ املتخص   ،10رقم  128صفحة 
أم يف ! ؟ي الرفيق املناضلري لطة مرتضى الكشميف فرض سُ  ؟يناّن أرب  لديد استال-انيربَّ  ع بتسديد  يتمتَّ 

اني ربَّ  ديد  ست المرجع الديني يتمتع بإنَّ -!؟ وأمثال خالد املال  ي خالد املال  دَ التطبيل والتسويق ألحباب عُ 
نا بتأييد من صاحب جاء قد إذًا مرتضى الكشمريي-ألمرا من صاحب من اهلل وحده وبتأييد   وبنصر  

من اهلل وحده   المرجع الديني يتمتع بتسديد  ربَّاني وبنصر  إنَّ -وآل  ُمَم د دم  على مَُ  صلواتُ  !!األمر
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وكَلئه بقصاصة  لحاسمة عز  ة لحظة زمنية  فرجه وهو يستطيع بأيَّ  ل اهلل  جَّ عَ  وبتأييد من صاحب األمر
نعم  ه سعة إنسان بالكامل.شوِّ ورقة صغرية أن يُ  بقصاصةو  بكلمة ويستطيع ،صحيح يستطيع-يرةغصورق 

 !؟هل يفعل أو ال ،! الكالم هنا؟أو الذلك هل يفعل  ولكن ،عزل وكالئهيستطيع 

 بأحاديث مثكأحدِّ أنا و  ،كمع أماماقأنا أنقل لكم من كتبهم والو  ،أقرأ لكم وهذا ما هو بقويل ّندعو 
يف حقائق  املسريةلسرية و ادر مم د باقر الص  ) لكتابا هذاو  ،املصادر موجودةو الكتب و  ،عجر مرجٍع عن م

س ليالكالم هذا و  ،بوعاتف للمطدار العار  ،اّناجلزء الث   ،أمحد عبد الل أبو زيد العامليتأليف  (،ووثائق
السيِّد  ،ّناالسيست السيِّد يف يبدي رأيهُ وهو الصدر لسيِّد ا عنواملؤلف ينقل الكالم  الكتاب موجود ،مين

يِّد  الس ،ئريحلاا كاظملسيِّد  ا ؟درالص  السيِّد ينقله عن  ال ذيالكالم من و  ،451صفحة  ،ممد باقر الصدر
ثنا يُ اقر الص در مم د بو  ،مرجع وهو أيضاً در ر الص  اقبد م  م لسيِّدثنا عن ادِّ مرجع يُ وهو م احلائري كاظ دِّ

ا د أنقل لكم مر  نا جمُ أ ،خليدأنا ما  ،ون عن أنفسهمثجع هم يتحد  مرا ،رجعامل عن السيِّد علي  السيستاّن
عن  كاظم احلائري  نقالً عن ،451صفحة  ،حذف شيءأضيف شيء أو أ أن اً من دوننص   باجاء يف الكت

 ونىت  ميش  ي إىل لندن حد اخلوئلسيِّ وحينما أخذوا ا سفرياتام التي  أ ؟احلادثة مىت وقعت ،درد باقر الص  مم  
-ةلقضي  ا م هذهقوف أمالماء للو در أخذ جولة بني العالص  السيِّد  ،البعثيني باالتفاق مع موضوع التسفريات

قد المذكورة و  هِ لجولت ةيقييمالصدر مع بعض طَلبه جلسة تالسيِّد عقد  ياراتلزِّ ا من هذه بعد رجوعهِ 
علي د السيِّ و هؤية في الر  كامل ولديه وضوح    فق معي بشكل  ي يتّ ذالوحيد الَّ  خص  الشَّ  :قال

 وضوح  في ديهِ امل ولكشكل   بمعي  فق  ذي يتّ لَّ الوحيد ا خص  الشَّ -درالص  السيِّد هذا كالم -السيستاني
السيِّد كالم   هذا ،ميهذا ما هو كال-قفاً خذ  مو ال يتَّ  ه  أنَّ  شكلته  السيستاني ولكن م   عليّ السيِّد الرؤية هو 

سرية در الباقر الص  مم د ) ،اّنالث   جلزءا ،451املصدر صفحة و  ،كاظم احلائريسيِّد  الينقله  درد باقر الص  م  م
الكالم  وجودة و م هذه املصادر ،قُلت ما أنا ال ذي ،ال تقولوا أنا قلت هذا الكالم (،رية يف حقائق ووثائقسوامل

 قحيان أعل  أليف بعض انعم  ،همأنا أنقل كالمَ من عندي، أنا ما أقول شيئًا  وعلى طول اخلط   ،كالم مراجع
 !!مثل هذا الكالم (يرفس بالبطن)أشرح خصوصاً إذا كان الكالم و 
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 لجَّ عَ  ن صاحب األمرم أييد  وبت من اهلل وحده اني وبنصر  ربَّ  ديد  ستيني يتمتع بلمرجع الدِّ  اإنَّ 
وهو -!!سل منا أن  نُ فعليج ة بأمٍر من اإلمام احلُ منصوب مرتضى الكشمريي يا شيعة، وا ن  اطمئ-اهلل فرجه

جزه هؤالء من عَ  ره  وَّ صتا يدونم لحظة  زمنية  حاسمة عزل وكَلئِه بقصاصة ورق  صغيرة ةيستطيع بأيِّ 

ك ث  ِفي ا يَنَفع  النَّاَس فَ َيمْ َوَأمَّا مَ  ج َفاء َهب  فََأمَّا الزََّبد  فَ َيذْ }:باآلية يتيأمُث  -االستطاعة حراجه ونفيوإِ 

ا رآنية وإمن  لآلية القُ  الفاً ليس خ   ،داملوجو  بد هوز  الأن  نا نرى ولكن   ،{َكَذِلَك َيْضِرب  الّله  اأَلْمثَالَ اأَلْرِض  

تثويل اديق الن مصم هذه مصاديق واضحة تأليس ؟قون هذه األحاديثتصد   ،لعملي هكذا يقولا الواقع
صية شخوهو  غريور الص  والدكت ،حوزوية شخصيةوهو الكوراّن الش يخ  جئتكم مبثالٍ وأنا  ،املغناطيسي

 .جامعية

من  جعمر  ال يوجد هُ أن   :ل يقو علينا يف كالم الدكتور الصغري مر   ال ذييل املغناطيسي من مجلة التثو 
ليق والتع طبسي يقندي تعلنا عأ ،ملشطا انسواسية كأسن والكل صهاره على اآلخريناملراجع يُفضِّل أوالده وأ

 دىل القناة بعما جئت إحين ،مسني وصلتين اليو احلُ  حقِّ و  هذه األوراق رسالة ،هذه األوراق ،من الواقع هو
يها ف ،سأقول لماجملبولكن  ،سالةث عن تفاصيل الرِّ أنا لن أحتد   ،سالةلظهر قبل الربنامج وصلتين هذه الرِّ ا

وأقول  ،للتفاصيا هذه   ذا ملثلهجمي ناأجعل بر  ريد أن  ين ال أُ ث ألن  سوف لن أحتد   ،تفاصيل وأساء وإىل آخره  
أقول  ،هاأرسل ال ذيز خ العزياأل مهلذا احملرت  ،لَلذي أرسلها ،صفة من صفاته ث عن أيِّ أرسلها ال أحتد   ذيلل  
 (چبرير وشك عندي  ّن  ذمن ) ،(ّن  ذهمن  چبرير عندي كوش)رج عندي الكثري والكثري إن  يف اخل   :لهُ 

ه هذ ،التفاصيل نًا هلذهموط مجأجعل الربنا ريد أن  ين ال ألكن   ،بالتفصيل الكامل ،وثري دي ،نوسكوب ملو  
سأذكر كسر خباطرك و أ يد أن  ر  ما أُ لكن ين ،الكتاب والعرتة ملف  هو ربنامج وال ،القناة رسالتها الكتاب والعرتة

والبقية   راجعع وأصهار املد املراجأوالني ما عندنا تفرقة ب هُ أن   :الدكتور الصغري يقول ،ما جاء يف الرسالة جممالً 
  ؟ةُ ما القصف ،الكالم مجيل هذا ،نان املشطكأس
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ر هذه بداية باعتبا ؟(لواتص ونتسو  ) ،جفكبري من األربعة الكبار يف الن    مرجع ابنهي أن  صة الق  
جاء  ،جفن  الكمة م ،كمةجاء القاضي من احمل ،ارتكب ف علةً  ربعة الكبارابن مرجٍع كبري من األ ،جملس

 ريديُ  ،لى والديهة عرمح اً خري  سرعًا جزاه الللقاضي مُ ا ءاج ،شكوى إىل مكتب املرجع الكبري يملُ القاضي 
 ،همون أوالدَ سم  يهكذا  ،ة املهجةر ثَ و  ،لعنيا نورُ  ضد  مة قد  وى مُ شك ،(!الي الرج  شيسو  )يسرت املرجعية أن 

 كوى هذهشل أورق قاضي يمفجاء هذا ال ،الكبد فلذةُ  ،ملهجةاثرة  ،نور العني ،همحينما يكتبون أساءَ 
ت صلوا ،ور البصرنُ  ،عنية الر  قُـ  ،العني إنسانُ  ،غاف الفؤادشُ  ،ملهجةا ثرة ،د فلذة الكبدلشكوى موجهة ض  ا

أروح  حي فدوهبعد رو ا ي) ،ملهجةاثرة و  ،هذا إنسان العنيفعلُه  ال ذيما  !عجل الل تعاىل فرجه !الل عليه
 ،يهتشتكي عل جاءتو  !؟علتاذا فقاسي ممس الالن   اهأي   ،ة ثدي فتاةلمَ قطع حُ  هُ إن   ؟فعله ال ذيما  ،(له

لى ع هيبنناملسلم  فعل ،نسَ ر احلَ يعين حنُن نبين على الظاه !موالنا القضية شرعيةويا قطعًا بالعقد املنقطع 
عرفون عراقيني ال يا غري الرمب   ،توازي باللهجة العراقيةم ،(متوازيصاحبنا كان )الظاهر  ولكن  ن الظاهر احلس
 يعين ،العراقية هجةالل يف خصوصية اك هلا لفظة قريبة منها ولكن متوازي هلانرمبا ه ،متوازي ،فظةلمعّن هذه ال

قطع ف ،كان متوازي  جاللر  انتيجة بال ،ماذا أقول يف معناها ،قبَ شديد الش   ،كان شديد االستعجال    ؟ماذا أقول
أمر ف ،املرجع هُ دَ خرب والضي فأفجاء القا ،فجاءت تشتكي عليه ،احلاد ة من أسنانه بعض ةٍ  ة ثدي الفتاةلمَ حُ 

كمة حيث  حملاوا إىل وبادر  األموال حملوا أكياسف ،غناطسيملا لمنظومة التثوي هذا جزء منو  ،شيوخ املكتب
أنا  ،مسها بأموال اخلُ قوا عليا وأغدوا إليهر فباد ،حال على أي   ،اً ا كانت مجيلة جد  أهن   د  البُ  ،كانت الفتاة

مجع  ،األمناس (،اس األمنها إىلرفُ األمخاس وص)عنوانه  تب كتاباً أن أكما جرى  بعدما عرفتُ  ة حقيقةً ي  عندي ن  
رفها إىل مخاس وصاأل) ،اسألمنا السرت علىصرف يف فتُ  ،مس القاسيها النِّ أي   :يف حق هأنا قلت و  ،لنمس

  !!(األمناس

هذه  ،لمة من أثداء الفتياتيف حاالت  قطع احلُ  صرف اخلمس بشطريه  مس يُ من موارد اخلُ  :مسألةٌ 
نتوا ا) ،دديد هو هذا التجن عن التجديعو يد يف الفقه أال تسمدهذا هو التج ،موراد صرف اخلمس من مجلة

 ،ة هو هذايعإحياء الشر  ،الفقه هو هذاديد يف التج ،ديد يف الفقهجتلهو هذا ا ،؟(عبالكم التجديد شي ثاّن
 ة الشبق  لثمرة  د  بسبب ش   ،املقطوعة م األثداءلَ أن نا نصرف األمخاس ألجل حُ  ،ا ستكشاف أحكام جديدة
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التفاصيل و  ،جفمن الن  منقولة  وموجودة على أرض الواقع و ،ية حقيقيةوالل القضو  ، الل ورعاهاملهجة حفظهُ 
  ؟تقولون ماذا ،موجودة أمامي هنا

قبل املرجع يهل  ،مرذا األالع لم قام هب بةلَ أحد طَ  أن   لو :ولكن أقول ،ال إشكال يف هذا األمر
قطع  ذيال  سكني ر املخهذا اآل ؟عسل هذا الطلبةالأم يأكل  ؟فيصرف األمخاس ألجل إسكات تلك الفتاة

 ه خصوصيةللعراقي لعسل اا عراقي! واعتقد العسل ،عسلالياكل  ،ثدي الفتاة وما كان ابنًا للمرجع لمةحُ 
ليه أن يأكل عهذا  مثلف ،ملهم  ا !من أماكن أخرىيرج  ،من النحل يرج العسل العراقي ال ،وناقيالعر  يعرفهو 

  اً!!عراقي   عسالً 

ا وزتنا تعيش هذح أن   أعلم أنا ما كنت ،رومانسية ،ف للنهود املقطوعةصرَ يعين األمخاس تُ  ،رومانسية
 هُ ألن   ،يثهدلت حأنا أو   ،ن تكونع أتوق  ي يوم أمس كان اّن يف حديثه  ر و الك يخش  لا يبدو أن   ،نسيالروما اجلو  
 أنت تريد أن   هل ،صاتاقلر  ا لقي ماضرتك بنيتُ  فقلت يعين أنت تريد أن   ،ين ما وجدت رقصاً بأن   :يقول

 نا أقولأ ،ا أبا ياسريك يمانتك رو ما كنت أعلم أن   ، ومشاالً يتمايلني مينةً  هليفاوات وهن  القي حديثك بني تُ 
 ايدجية احلسني تراخدم ،(ناغم   س حناطلعنا ب) !ي ونكيرومانتأيضاً ملراجع او  !كيالكوراّن رومانتالش يخ  تبني  
ا الرتاجيدي ،يبعين مصاي جيدياترا ،يعين مصايب ،لرتاجيدياا ةمن مدرسبل ومانسية لر ا لسنا من املدرسة وحنن
 !؟يف ذلك ر الصغريو ماذا يقول الدكت ،املأساةهي 

س مي أو اخلاالبتدائا عابر هل كنت يف الر  لي حقيقة كنت أحفظها وال أتذك  ائلو ا يخقصيدة الش  
ر لقاها يف مؤمتألوائلي ايخ  قصيدة للش   شهرا هي أقصيدة مشهورة رمب   (،الشعر رسالةُ ) :تهقصيد ،االبتدائي
 يخالش   (ئليالوا ديوان) ا هوهذ ،، ولكن اقرتاب الشيخوخة بدأ يهلهل ذاكريت65العرب ببغداد عام األدباء  

 :اطب بغداديُ  يلالوائ

 بغ         داد  يوم         ِك ال ي         زال  كأمس         هِ 
 

 ص     ور  عل     ى طرف     ي نق     يض  تجم     ع   
يني ة يت مؤس سيت يا يا نفي يا كوفَ  :وأنا أقول   ..يا حوزيتالدِّ
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 ي    زال  كأمس    هِ ي    ا ح    وزتي يوم    ك ال )
 

 (عل     ى طرف     ي نق     يض  ت جم     ع   ص    ور   
 وبجان       ب   يطغ       ى النع       يم بجان       ب   

 
 يطغ          ى الش          قا فمرفَّ          ه  ومض          يَّع 

 .يف القصر أغنية على شفة اهلوى :لي يقولائلو ا يخالش   

 ..وأنا أقول

 عل  ى ش  فة اله  وى ف  ي اله  اي أغني  ة  )
 

 (والك   وم دم   ع  ف   ي المح   اجر يل   ذَع   
 .سة الكوثر مؤس  قول يفوأنا أ ،يف القصر أغنية على شفة اهلوى :قال :قاللوائلي هكذا ا يخالش   

 عل  ى ش  فة اله  وى أغني  ة   ف  ي اله  اي)
 

 (والك   وم دم   ع  ف   ي المح   اجر يل   ذَع   
 وم    ن الط    وى جن    ب البي    ادر ص     رَّع   

 
 وبجن        ب زق أب        ي ن        ؤاس  ص        رَّع   

  ..اجلوع ،الطوى 

 وه        ي مم        ا يفت        دى ل  كبَّ        وي        د  ت  
 

 عقطَ         ا ي  م         وه         ي مل قبَّ         وي         د  ت   
هذا  ،يلبقو  ا ما هوهذ ،شهُ نعي ال ذي هذا هو الواقع ؟تُقطع ها أنومن حقِّ كم من األيادي تُقب ل  

عة الشِّيضعفاء  على ضر  قهاء أث عن فد  حتت يتإلمام الص ادق ال  ا رواية ،أحاديث أهل البيتو وايات ر قول 
هذا  ،لصوصو اق ر  سُ ؤالء ه ،أيديهم عأليس هؤالء حق هم أن  تُقطَ  ،ابهحصسني وأمن جيش يزيد على احلُ 

 .ما هو حديثيو  األَئ م ةيث حد

 ي     ا ح     وزتي يوم     ك ال ي     زال كأمس     ِه  
 

 ص     ور  عل     ى طرف     ي نق     يض تجم     ع   
 

 
 

 وبجان       ب   يطغ       ى النع       يم بجان       ب  
 

 يطغ          ى الش          قا فمرفَّ          ه  وم ض          يَّع 
 

 
 

 عل   ى ش   فة اله   وى ف   ي اله   اي أغني   ة  
 

 ل    ذع  ي ف    ي المح    اجرِ والك    وم دم    ع    
 ل وه        ي مم        ا يفت        دىكبَّ        وي        د  ت   

 
 ع  قطَ         ا ي  م         ل وه         ي مقبَّ         وي         د  ت   

 وب             راءة  بي             ِد الط غ             اِة م هان             ة   
 

 ودن           اءة  بي           ِد ال            م برِِّر ت ص           َنع    
 



 طق / للشيخ الِغّزي       الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 3 بالوثائق ق – 81زماننا مشّرق ونحن مغّربون ج  ( إمام36الحلقة )                                                                  

 

- 49 - 
 

هم  !تربيراتو  اً ذار عأد هلم من جي !ر هلمربِّ هناك من يُ  !العمائم البعثية البعثيون ؟الطغاة من هم 
وإن  كانت  ،نا هذاحد ث عن يومائلي يتالو  الش يخ وكأن   ،م الطغاة اجملرمونهُ همون األبرياء وَ األبرياء ويت   ننو يهي

 .ارفعالم الش يخ الوائلي يتحد ث عن العراق أي ام عبد الس   ،الدنيا هي الدنيا

 ل وه        ي مم        ا يفت        دىوي        د  تكب         
 

 ا يقط         ع  م         ل وه         ي مقبَّ         وي         د  ت   
 وب             راءة  بي             ِد الط غ             اِة م هان             ة   

 
 ودن            اءة  بي            ِد ال             م برِِّر ت ص            َنع   

 م         ن معش         ر   ه  ذاك ألنَّ          ويص         ان   
 

 ك ألنَّ                ه  ال يرك                ع  وي ض                ام  ذا 
 . (.اً قَّ حِ تَ سْ ة م  انَ هَ اإلِ وَ  لِ اَل ذْ لِ لِ  انَ كَ   نْ إِ وَ  هوا لَ ب  صَّ عَ ن ت َ ى مَ لَ عَ  انِ سَ حواإلِ  رِّ البِ بِ  قِ الترف  بِ وَ )  

اء فَ عَ ض  ى لَ عَ  رَّ ضَ م أَ ه  وَ -الء همهؤ -اً قَّ حِ تَ سْ ه م  رِ مْ أَ  حِ ََل صْ ان إِل كَ   إنْ يه وَ لَ ون عَ ب  صَّ عَ ت َ ن ي َ مَ  كَ ََل هْ إِ وَ )
الواقع أمامكم وأنتم  ،ق على أحدطبِّ نا ال أُ أ-(هابِ حَ صْ أَ وَ  ي  لِ عَ  ين ابنِ سَ ى الح  لَ يد عَ زِ يش يَ جَ  ننا مِ تِ يعَ شِ 
 .لواقعا ىقوا علم طبِّ وأنت مكهذه حقائق أضعها بني أيدي ،م أحداً أنا ال أت   ،على الواقع قواطبِّ 

 م         ن معش         ر   ه  ذاك ألنَّ          ويص         ان  
 

 ك ألنَّ                ه  ال يرك                ع  وي ض                ام  ذا 
 :لي يقولوالوائ 

 ه           ادور   ل  يمثَّ           كب          رت مفارق           ةً 
 

 أرف          ع   باس          م العروب          ة والعروب          ة   
 :وأنا أقول 

 ه           ال دور  مثَّ          ي   كب          رت مفارق           ةً 
 

 أرف         ع   والتش         ي ع  التش         ي ِع باس         م  
    

 ه م         ن معش         ر  ص         ان ذاك ألنَّ         وي  
 

 ك ألنَّ                ه  ال يرك                ع  وي ض                ام  ذا 
  

 ع  جمَ ي نقيض  ت  صور  على طرف         هِ ال يزال كأمسِ  كِ يوم   ،يا نجفي ،يا حوزتي
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 ..على شفة الهوى في الهاي أغنية  

 .الرومانسية دين عنيا بعن  ن كُ ال ذيحنن  ،مكان الظاهرة الرومانسية منتشرة يف كلِّ  ،رومانسية

 عل   ى ش   فة اله   وى ف   ي اله   اي أغني   ة  
 

 ل    ذع  ي ف    ي المح    اجرِ والك    وم دم    ع    
 *** 

 ذا بقيت أستمر  إين ن  ألنها ع رمبا طال احلديث بنا وأتعبتكم واحلقيقة أنا عندي مطالب كثرية أعرضتُ 
لكن ماذا و  ،إلطالةا بسبب حاول أن أمللم حديثي يف هذه احللقة وأعتذر منكمأُ  ،يف حلقات طويلة دخلفسن

 .؟!. أن يكون احلديُث طويالً د  تنا طويلة فالبُ ص  قو  ،هذا هو الواقع ؟أصنع

 .؟!.ييسالحديث في التثويل المغناط 

 ملشايخ ال ذيناعة من جملمو اهؤالء  ،ييساملغناطيل ثو ألمور تدخل يف دائرة الت اهذه   كل    ،الحظونتُ 
ء أيضاً ها هؤالثدي   ةَ لمجع حُ املر  ابنُ  قطعلتلك الفتاة ال يت كي يدفعوا األموال   الكبري من بيت املرجع خرجوا

لى واحلفاظ عالم إلسا لىعفاظ حة يعاملرج واحلفاظ على ،عيةجر  هذا دفاع عن املون مغناطيسيًا بأن  لُ ثو  يُ 
كذا ه !!جعار د املوب أوالسرت عيال واألمخاس لنفاق األمو  من إد  فالبُ  اإلسالم هو التكليف الشرعي األو ل

لوثائق ا وهذه   شكاالتإلا هذه  و قائق حلا م هذهقد  ا تُ حينمحىت  و  ،ي هذه  يسالتثويل املغناط ةبطريق رو جتري األم
ب رتِّ لن يُ  ،هالقريبني من نيقلِّ متملا عنو أ ،عن ولده  أو  ،إذا كان احلديث عن صهره   ب أثراً رتِّ لن يُ  هُ للمرجع فإن  

 ة تثويلٍ بعمليع ا املرجهذ لكن قد يقوم ،شاهد العملي أيضاً  اقعو وال ،التأريخ شاهد على ذلكو  ،أثراً 
القضية  هذي ،بقان الس  ميعطيه صالحيات أكثر و هذا الشخص  وانَ ن عُ غريِّ يُ  وهو أن   ،مغناطيسي أيضاً 

 وماتلعم مأنقل لكسخلارجي ا تلمسوه يف الواقع ن أنعو أنتم تستطيآتيكم مبثال واحد وهذا املثال  ،جارية
ئة ي  األشياء الس اجع وكل  املر  ب  سُ اب وأَ خابرات وكذ  وعميل امل ولكن أنا ماسوّن ،ائقحقهي وهذه املعلومات 

ث دجٍ ص   الچذ ابن يفوتك م  ) :ولونيق يا مجاعة يف األمثال أليسلكن  ،موجودة يف    عوا مين  ساف ري(؟چ 
 .دوا بأنفسكمتأك    أنتم ،وادأك  وت
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  .؟!.لعباسيَّةة واسينيَّ أنقلكم إلى العتبة الح  و  

 سمسي بااطق الر  ي الن  هسينية تكاد تكون العتبة احل ؟يف هاتني العتبتنيهم ة يعأليس أبرز وكالء املرج
 ن املرجعيةع نامها الناطق ،ايفص  لا محدأسيِّد الو  شيخ عبد املهدي  ال :مها لعتبتنيا عية يفوممثال املرج ،املرجعية

 ،العراقية لقواننيا ،لكولكن الواقع العملي يفرض ذ مل يكن هذا بشكل رسي منصوص ،يف وسائل اإلعالم
العباسية  العتبة وأمني حلسينيةالعتبة  أمني ابأن   ؟هناك قانون ماذا يقول ،اتريعالقوانني التش ،الدستور العراقي

ع لعراقي املشر  القانون حبسب ا ،ةاحلسينية والعباسية ث اآلن عن العتبلكن حنن نتحد   ،األخرىالعتبات وأمني 
ن وميكنكم أ ،2005عة سنة ة املشر  دجلديا حبسب القوانني ،2005ت سنة رعِّ شُ ال يت و القوانني اجلديدة 

 ،حلسينيةعام للعتبة امني الاأل ،عامال األمنيباحلسينية يسمى  العتبة املسئول على أن   ،تاماملعلو  تراجعوا هذه
مدير  بدرجةهو هذا   العامنياألمو  ،األمني العام للعتبة العباسيةوكذلك العتبة العب اسية، املسئول عليها هو 

 لى قرارع عيوقِّ  وزراءالرئيس و  وزراءالمه إىل رئيس قدِّ يُ و املرجع األعلى  هُ يتار  ،ب القانون العراقيسحبو  ،عام
ى وبإقرار املرجع األعل ارباختي يكونام عالمني واأل ،ة ويف العتبة العباسيةف يف العتبة احلسيني  وظ  فيُ  ،توظيفه  

ديد بعد التمو  ،اتربع سنو لتمديد أا يق  لهُ مُث   ،ة خدمته أربع سنواتمد  و وتعيني وتوظيف من رئيس الورزاء 
لكم   شأنَ ال ،اء بالقانوناخلرب ا ود وسلو املوج يالعراق ونالقانهو هذا  ،البقاء لهُ  سب القانون ال يق  اّن حبالث  
سنوات  4 ،وىلالفرتة األ ،2005هذا قانون عراقي صادر  ،لقانوناسلو القانونيني عن هذا  ،اب كذ  ّنِّ بأ

 لكن ،العباسية ينية أولعتبة احلس لأن يبقى أمينًا عاماً  ق  لهُ يبعد هذا ال  ،نتهىت ااو سن 4متديد  ،انتهت
بل رئيس التوقيع من ق   ومت   ،دأمحد سيِّ الو  شيخ عبد املهدي  الح ألعلى رش  ا حبسب القانون املرجع ،اجلماعة بقوا

رجعية امل !!اعة بقواة واجلمانيلث  السنوات األربعة ا خلصت ،اّنصار التمديد الث   ،خلصت أربع سنوات ،الوزراء
ة أمني للعتب ي  د املهدشيخ عبال ،قوا اجلماعةوبَ  !!ف القانونالالب احلكومة االلتزام بالقانون وهي ختُ تط

ل ثَ ا مَ عندنو  ،ملشاكلاريت من ا أثثريت مبعد ذلك أُ  ،ايف أمني للعتبة العباسيةص  د أمحد السيِّ الة و احلسيني  
ق ار  السُ  فختلا إذا يعين ،وگهالب تعاركون تطلعي ة منياحلرام ،البوگه( رامية تطلعن تتعارك احلم  )ن يقولو 

  !؟نند مَ علسريقة ا تتبني  س ،املسروق ءالسريقة يعين الشيو  ،ة السريق حينئٍذ خترج واللصوص فيما بينهم
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اس تقول لن  ا أن   وهي ،إىل املرجع حدثت خالفات داخل هذه األجواء فأثاروا هذه القضية وأوصلوها
 اس ال تعلملن  ا ،مسطولة أصالً  اسالن   ،هم يزنون وال قالوااس ال طبعًا الن   ،بااللتزام بالقانون املرجعية تطالب

باللغة العربية و  ،(ي باملصريگيعين عرب عربنچیسوگ ) سوقوهنا سوقًا على طريقةيَ و  قطعان بشرية ،شيئاً 
 ،تکل متالت وال طبعاً ال ق اسالن   ،)سوگ عربنچی( ،خذوهابكيفكم اللي تريدون تاخذوه  ،ابعر   الفصحى
فلماذا األمني العام  ،بالقانون زاماملرجعية توصي بااللتبأن   اس تقولالن   أن  ب أثاروا القضية فقالوان ال ذيلكن هم 

 ،ح شخصًا جديداً رشِّ  يُ أن   وضواملرجع املفر  ،أن يبقى ال يق لهُ  ؟وهو باقي ةللعتبة احلسينية انتهت املد  
اًل ال يعرفون القوانني أو   الوزراء قطعًا رؤساء !؟الوزراءمه لرئيس صًا جديدًا يقد  فلماذا ال يُرشِّح املرجع شخ

 وحىت  لو يعرفون القوانني ،صالً ال يعلمون بالقانون أو رؤساء الوزراء عندنا يف العراق ال يعرفون القوانني  ،أصالً 
 !العتبتنييف  فقامت القيامة ،م املرجعيةهم متاجون لدعو املرجعية  ثون عنها جياملونهذه القضية ال يتحد  ف

 ةالعتبة احلسينيف ،يةر نفسه خارج العتبة احلسينيتصو   ال يستطيع أن   شيخ عبد املهدي  ال يناملشكلة كبرية يع
 ،نهيلما ،ات وإىل غري ذلكال وصالحي  سلطة دينية ودنيوية وأمو  ،كذلكوالعتبة العباسية   ،دولةو إمارة هي 

ه خارج هذه املؤس سة ر نفسَ يتصو  أن  تطيع الش يخ عبد املهدي  ال يس ،هيلمان العتبة احلسينية والعتبة العباسية
 شريأُ هناك خفايا ال أريد أن  ،حال على أي   ،تباطاتر مصاحل املرجعية واالمُث   ،أمحد الصايفسيِّد ال وكذلك

 ؟إلشكاليةا فماذا يصنعون مع هذه ،ةطاخلي األمور مغ ،[فت جيفةا كش  رمب  فل أً ط  غَ ]ال تكشفن  مُ  ،إليها
ها ذلك الطرف املشاغب أن  يثري   قبلوإال  أثارها َذلك الطرف  ،ماس أيضًا بدأت تتكل  إشكالية قانونية والن  

 أنا سأورد لكم القص ة ملاذا حدثو حدث اختالف  ،الوقف الشيعي ،شاغب عليهم من جهة الوقف ال ذي
ميكن تكون ال يت ألكيدة مئة يف املئة واملعلومات ا تاملكم املعلو  ين يف البداية أريد أن أورداالختالف لكن  

ها اأعطيكم إي   اآلن هذه املعلومات ال يت ،رة حىت  تكون الصورة واضحةخ  أوردها متأ دة أو نقيصةايفيها ز 
ت التفافًا كبرياً التف   ،ها يف التثويل املغناطيسييتب سرتاتيجفماذا فعلت املرجعية حبس ،املئةصحيحة مئة يف 

 اً يأمحد الصايف متول  سيِّد النت وعي   ،للعتبة احلسينية اً شرعي   اً يملهدي متول  شيخ عبد االنت فعي   ؟اذا صنعتفم
فال  ،هذا مرتبط باملرجعية بشكل مباشر ،له باحلكومة قطعًا املتويل الشرعي ال عالقةَ  ،ًا للعتبة العب اسي ةشرعي  

ت ما دام ،خالدون فيها ،خر العمرهذه إىل آ ،نوات ومتُد ددة بأربع سمد  ة زمانية مثل السابق د  توجد مُ 
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 الشرعي املتويل   ،سب املتويل الشرعيااحلكومة ما عندها صالحية حت ،هذا من جهة !!واألرض السماوات
اسب حتُ أن صالحية  قانونًا احلكومة عندها ولكن   ،ب وال هم يزنونهي احلكومة ال حُتاس   ،رجعيةمرتبط بامل

قضوا ثان  ،وهؤالء ال يق  هلم بعد ذلك ،إليه قبل قليل أشرتُ  ال ذي حبسب القانون عني  يُ  ال ذياألمني العام 
 ،بطريقة التثويل املغناطيسي  من االلتفافد  ة تريدهم أن يبقوا خالف القانون فالبُ يعلكن املرج ،سنوات

 ياً متول   سيِّد أمحد الص ايفالو  ،ةالكربالئي للعتبة احلسيني ملهدي  ا لعام عبدا منينفس األ اً شرعي   اً ينت متول  فعي  
يعزله  أن   إال   ،ة زمانية غري مددةد  ومل ،ليس باحلكومةو   الشرعي مرتبط باملرجعيةيلو املت ،لعباسيةاللعتبة  اً شرعي  

 ،نفس الغرف يفبقوا  ،والصالحيات بقيت نفس الصالحيات ،أن يكون هذا ال ميكن ،املرجع وهذا ال يكون
 ال حكومةَ فدوا اطمئنانًا م زا أهن  شيء كما هو إال   كل    ،نفس احلمايات ،يف نفس البنايات ،يف نفس املكاتب

قضية مفتوحة إىل ال ،وال هم يزنونتنتهي اخلدمة ة زمنية و د  ال مُ و  ،ال ارتباط هلم باحلكومةألن ه  ،حتاسبهم
م  يعين  ،اآلخر   !!أكثر فأكثركوفئوا أهن 

  ؟والقانونهي قضية األمني العام كيف  حسناً 

إىل رئيس  ية ترفعهُ عواملرج ،للمرجعية ًا يقدِّمهُ تار أمينًا عام  رعي أن ي الش  تويل  طلبت من امل املرجعية
مو حىت  )درجته احلقيقية  لكن   ،عامٍّ  أمنيٍ  رعي هو عنوانُ يتاره املتويل الش   ال ذي العام نيمهذا األو  ،اءر ز الو 
 ،اعة خضرةر  بعض املناطق العراقية يقولون خَ  ،وعة خضرةخر   !وعة خضرةر  مساعد خَ  ،وعة خضرةخر  

 ،استعملوه كم يا مصطلح تردون تستعملوهبكيف ،اعة طيورفز   باللغة الفصحىو  ،تهوباللهجة املصرية خيال مآ
 ،ثاّنمساعد  ،خضرة بدرجة مساعدوعة ملتويل الشرعي هو عبارة عن خر  ا ينتخبه ال ذيالعام  فهذا األمني

يف درجة  ليس هذا حىت   يعين ،ل وال يربطال ي ي هذا ولون عم  مو العراقيني يق ،وعة اخلضرةمساعد ثاّن خلر  
 ،وال يربط ط مو فقط ال يل  بُ رابطه رَ  هدي  املشيخ عبد ال األمني العام يف العتبة احلسينية ،ال يل وال يربط

سيِّد أمحد الص ايف رابطه ربط ال  العتبة العباسيةيف مني العاماألو  ،يقوده وهورابطه  هو   ،ططه ترب  رابطه ربط مرب  
سيِّد مم د هو ال ،رب املهندسني من بيت االشيقحد الشبانوا يف العتبة العباسية أفعي   ،ودهوهو يق ،أصالً 

ن اسإن ،ثكم عن الواقعأنا أحد   ،راالشيقسيِّد مم د الندي مشكلة مع أنا ما عو ن إنسان متدي  وهو  ،راالشيق
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 عني  فقد ة ينالعتبة احلسييف يء ونفس الش   ،جل ال يل وال يربط هو مربوطلكن الر   ،ومن عائلة شريفة ني  دمت
 لهُ  ال عالقةَ و  طال يرب وال يل  د يضًا رجل مكش  والرجل أ ،املوسويو حلية بجعفر أ سيِّدال عبد املهدي  الش يخ 

على املستوى و  ،التثويل املغناطيسي على املستوى الفكري ،يسيهكذا هو التثويل املغناط !وضوعبامل
ا هنا ال أريد الدخول أنو  ،ايلاملد اسبالف مرتبطة ةيوالقض ،لطريقةا ها جتري هبذهاألمور كل  بأن   وثقوا ،السياسي

ه م كل  دِّ قهذا الكالم املت ؟شكلة كيف بدأتلكن امل ،ما عندي عليها وثائق فها ولكن  ر عأأنا يف أرقام وقضايا 
  .األحداثو رقام األو لتواريخ او  القوانني ،مئة باملئة صحيح

أو ني رجة تسعبد أو مئة يف املئةبدرجة تها هل هي صداقي  لكن هناك حكاية أنا ال أعلم مدى م
كان قد  فن املعلومات مألو ل قسم اأم ا ال ،ت يل والعهدة على الناقليَ ك  أحكيها لكم كما حُ  ،ثانني يف املئة

ثُق أأنا  ،لناقلا ىعلفيه ة العهدف هذا اجلزءوأم ا  ،وأن تدققوا فيه ميكنكم أن  تتابعوهو صحيحًا مئة يف املئة 
هكذا  ،يلبديري وتغتفيها  خص إىل شخص يكون ولكن النقل واحلكاية من شك يف نقله  ال أشكِّ و  ،بالن اقل

دينية القائق احل ،ائق احلقيفمين التحقيق الطويل ين التحقيق يف الكتب وعل  هكذا علم  و  ،متين احلياةعل  
 ..اعيةجتمواالسياسية وال

  :هكذا تقول الحكاية يا أهل الخيرِ  

سيس ام تأأي   ،2014 سنة ؟مىت هو التأريخ ،يف هذا الزمان ،ليس يف قدمي الزمان ،كان يا ما كان
ال وما كانت األسلحة واألموال لألمو  اً متاجاحلشد كان   ،احلشد الشعيبهذا  معاناةعيب وبداية احلشد الش  

ر و بدايات نزول سعر النفط وظهحيث لفرتة ويف تلك ا ،اس تتحد ث عن هذا املوضوعالن  كانت و متوف رة، 
الن جف يق ر طهناك مدينة للزائرين على  ،يف تلك األجواء ،قتصاديةلرواتب يف العراق والقضية االا مشكلة

 فالعتبة احلسينية ،مت  بناؤها وإنشاؤها يف تلكم الفرتة ،حلسن للزائريناينة اإلمام مد ،تها العتبة احلسينيةتبن  
ين مسئول الوقف من املدعو  كان   و ،ذخت فيه من األموال الكثريها بَ امت حفاًل ولكن  افتتاحها وأقأرادت 

رأى مصاريف و  ،رأى بذخاً ليس منطقياً  ،لوضعا هُ بجعالء مل يعالسيِّد  ،عالء املوسوي اهلنديالسيِّد يعي الشِّ 
لم أكن أنا موجوداً ف ّنذا أخربو كه ،ى وخرج من احلفلتعش  فزعل وما  ،أوضاع غري منطقيةو  فاتوتصر  
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 ،يعيللوقف الشِّ  تانبعتا قانوناً  العباسيةة و العتبة احلسيني  أن  بار باعتو  بعد أن  خرج ورجع إىل مكانه  و  ،كهنا
وبقي ة العتبات لكن حنُن  ةة والعتبة العباسي  لعتبة احلسيني   افإن   ،طالبهم بالفواتري واحلسابات بشكل عام  فقد 
سيِّد صاحل احليدري كان ال ،صاحل احليدريسيِّد الام ي  يعي أمل يطالبهما الوقف الشِّ  ،نتحد ث عن العتبتنياآلن 

صاحل سيِّد الف ،وعة خضرة بدرجة مساعد ثاّنخر  عن  عبارةحل احليدري هو نفسه صا السيِّد ،يديهما على قد  
هو هذا ال ذي  ،يف الوقف الشِّيعي البعثيني هُ ف أصدقاءَ ظ  أن و  كل  ما جاء به  و  ،وال يربط يل   ناحليدري ما كا

السيِّد بينما  ،تالسجال  بصاحل احليدري ما كان يطالب سيِّد وال ،حليدريا صاحلسيِّد الن فاز به الشِّيعة م
 أن   ،يعيوجاء احلفر من جهة الوقف الشِّ  ،أ احلفر من الطرفنيدبو  ،بدأ الصراع من هناف ،عالء اهلندي طالبهم

هبذه و الطريقة  هبذهفجاءت املرجعية ل األخرى التفاصي م وكذا وبدأتاس تتكل  لن  امدتم منتهية و  اجلماعة
وعاشوا عيشة  !مساعد ثاّن وعة خضرةبدرجة خر  وتعيني أمني عام للعتبة   الشرعيبالتفافة املتويل   ،فافةتاالل

وأنا  ،مون عليكميسل   م  م وهُ هُ ميَ  جيت منوأنا هس ه إ :ولسالفة يقأحدهم ال صيل   نِّ احنا عدنا م   !سعيدة
 !!وهكذا جتري األمور !وعاشوا عيشة سعيدة ،ن عليكممو يسل   م  م وهُ هُ ميَ  نجيت م  إ هسههم 

عون ابعة واألربآلية الر  ا ،انضشهر رمرآن يف ون القُ أال تقرأ ،رمضان هرعلى أبواب ش سورة البقرة حننُ 

ل وَن اْلِكَتابَ َسك ْم َوأَ  أَنف  ْونَ أَتَْأم ر وَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنسَ }-ماذا تقول؟: قرةمن سورة الب َفََل أَ  نت ْم تَ ت ْ

 .{تَ ْعِقل ونَ 

  :يلاألسود الدؤ  يبأبيات مجيلة ألوهذه 

 م غي        ره  المعلِّ         ج        ل  ه        ا الرَّ ي        ا أي  
 

 ك         ان ذا التعل         يم     لنفس         كَ ه         َّل  
 االعن قام وذيالدواء لذي السِّ  تصف   

 ن                                                                                                                                               االظ
 

 س       قيم  بع       د   وأن       تَ  كيم       ا يص       حَّ  
 ه  وت        أتي مثلَ         ق  ل         ع        ن خ   ال تن        هَ  

 
 عظ         يم   علي         ك إذا فعل         تَ  ع         ار   

 *** 
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ركم ذكِّ أُ  ،ثن احلديكثري مبقي ال ،لقة أخرىحَ هلذا املوضوع أجعل  وقُت األذان يقرتب وال أريد أن  
م أن وصفهم إمامُ ال ذيوء فقط بصفة فقهاء الس   -حرملة نم نألعَ و  ،مشر ن منلعَ أ ،رمش  من  ضر  نا الص ادق بأهن 

 ةتر يل ودكاثو عمائم التون ليستعمم هعًا قط-ستحقَّاً م   أمرهِ ليه وإْن كان إلصَلِح ون من يتعصَّبون عَ ك  ي هلِ )
قون بالِبرِّ ويترفَّ  اً حقَّ تسم   أمرهِ  ليه وإْن كان إلصَلحِ ون من يتعصَّبون عَ ك  ي هلِ -التثويل يف هذه القضية

 ومراجع م فقهاء السوءههؤالء -(اً ستحقَّ م   ةِ انَ واإله للذاللِ  تعصَّبوا له وإن كانَ  على من حسانواإلِ 
م  ادقن قال عنهم اإلمام الص  ال ذيليد قلتا ا أعرُض إو  ،ُم أحداً ال أت  ا أن ،رملةألعن من مشر وألعن من حبأهن  من 

 .لمل أقُ لوّن ما تكم وال تقو  تطبيق راجع إليكم وعلى مسئولي  الو  ،لكم احلقائق

ُب يف كذا تضر ه ،غريةكاية صح   ،ة صغريةص  ق  هناك لكن  ،ث أكثر من ذلكحتد  كان يف بايل أن أ
أي امه األخرية يف  ،فق اخلاص  لهُ واملرا قاسم مياحل عبد الكر لعراقي الر  ا عيمكرتري الز  ة س  لكرمي اجلد  ا عبد !ذاكريت
ن قانو  ،80انون ى بقسم  ي اً انونقسن كان قد    العراق ،فاق مع عبد السالم عارفون باالت  ثي  لبعا ن يقتلهقبل أ
لشركات امن  هاوغري رتوليم بريتش بشركة  ،لنفطيةا لعراق والشركاتا لعالقة فيما بنيا تقننيلهو  80رقم 

ن القانو   قاسمبد الكرميع عفيوم وق   ،ةلنفطيا كاتر عند الش القانون غري مرضي   وكان ،اقر املوجودة يف الع
 اً جن متزو  اما ك ألن هُ  ،الدفاع وزارة ينام يفو  كان يبيتاإلعالم ورجع إىل وزارة الدفاع، فقد   أمام وسائل وأعلنهُ 

ل ق  ما نُ ة فياجلد  مي بد الكر ات عر كذ هذا يف م أنا قرأت ،ةاجلد   عبد الكرمي ،ةوما كان يسكن يف القصور الرئاسي  
راقية ة العذاعاإل ان يف مبّنكأن ه  و ويبد ، فيه اإلعالنمت ال ذييف السيارة من املكان و  ،يف الطريق :يقول ،عنه
لتنظيم  80ن قانو  لىعه ع فوق   ال ذيسم يف اليوم عبد الكرمي قا قال يل يف الطريق وحننُ  ،ةيلصاحليف ا

عد بفعاًل و  !داميقرار إعكم و حُ  عت اليوم علىأنا وق   :قال يل ،شركات النفطيةالالعالقات فيما بني العراق و 
ريد أُ  ال ،ث التأريخبأحدا ،ألحداثوذاكريت مشحونة با ،ال أدري ما ال ذي أورد احلادثة يف ذاكريتل. ذلك قُت  

صاحب هو يت قدو  ،سم قارميال أقتدي بعبد الك احلديث وأنا ق شيئًا من هذا ولكن احلديث جر  أطب   أن  
 :اً براجمي سابق ينِّ يفمعتموها وسها سابقاً وقد قلتُ  ،إليهمت جهة وعيين  ،الل وسالمه عليه اتُ و لمر صاأل

 ..الوادي ُت إليك جوادي وهجرتُ سرج أّنِّ إ
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 ..يك جوادي أسرجت إلإّن  

 ..الل ةَ بقي  

 ..وهجرُت الوادي وادي األوهام

 ..أهل األصنامو  األصنام ورفضتُ 

 ..عليك هراء  بالز   إليك جوادي  أسرجتُ إّنِّ 

 ..إليك صهوته وأفر   ة أن أعلوَ فامنحين القو  

 ،{وا ِإَلى اهللَفِفر  } ةج  مام احلُ إىل اإل رارففرار إىل الل هو الوال {اهللى لَ وا إِ ر  فِ فَ }نادي فينا رآن يُ القُ 

 ..{ َفِفر وا ِإَلى اهلل } :رآن هكذا يصدُع بني آذانناالقُ 

  ..بالزهراء عليك

 ..إليك صهوته وأفر   فامنحي القوة أن أعلوَ 

 ..هُ صهوتَ  وَ لة أن أعو  منحين القُ ه ا  اٍص هفوتَ عَ  يا من يعفو عن

 ..أسرجُت إليك فؤادي إّنِّ  ..الل . بقي ةَ .إليك وأفر  

 ..وتوج هت إليك ،إليك جوادي وتوجهتُ  قبلَ  أسرجُت إليَك فؤادي

  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  أترك  

َعَلى  َوم َتاِبِعيَنايَنا اِهدِ و ج وِه م شَ ِهنا و و ج و  ْكِشف الَكرَب َعنإ َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 .نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسيناإل

 .شاء الل تعاىل نفس املوعد نفس الربنامج نفس الش اشة ألقاكم غداً إن  
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 .في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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www.zahraun.com 
 


