
 48الحلقة  -برنامج [ الكتاب النّاطق] 

 3امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  8ــ  16/5/2016االثن� : 

وصل الحديث يف حلقة يوم أمس إىل أجواء كبار خطباء املؤّسسة الّدينية، ومن جملة ما مّر من حديث: املقالب الّتي صنعها  ✤

 الّشيخ الوائيل لزميله الّسيد جواد ُشّرب، وكذلك ما قام به الّسيد جواد ُشّرب ِمن مقلب ومن تزوير بحّق الّشيخ الوائيل.

قام به الّسيد جواد ُشّرب انتقاماً من الّشيخ الوائيل بعدما صنع له الّشيخ الوائيل مقلباً ُحرم بسببه أن  (وقفة تذك�يّة باملقلب الّذي

يُقيم املجالس يف الكويت، وكان سبباً يف انتقال مجالس الّشيخ الوائيل للبحرين). لتفاصيل أكرث راجع كتاب (جولة يف دهاليز مظلمة) 

 ) للّسيد داخل الّسيد حسن.1ب (معجم الخطباء: جللّسيد حسن الكشم�ي.. وكذلك كتا

يد الكويت بالنّسبة لُخطباء املنرب يف الّسابق واآلن كنٌز ال يُقّدر بثمن بالنّسبة إليهم، ولذا تجدون أّن الخطباء والّشعراء والّرواد ✤

 ُحسينيّات الكويت! يتسابقون ويتصارعون ويبذلون الغايل والنّفيس، ويتوّسلون بكّل أحد يف سبيل الوصول إىل

هناك ُمشاحنات ومقالب وتسقيط ومنافسة سخيفة ووضيعة وحق�ة إىل أبعد الحدود ب� كبار ُخطباء املنرب الُحسيني، وب�  ✤

اء املنرب الّشعراء والّرواديد أيضاً.. الّشعراء والّرواديد تعلّموا هذه املنافسة الّسخيفة والحق�ة جّداً والوضيعة من خطباء املنرب.. وُخطب

 تعلّموا هذه املنافسة من مراجع األّمة.. واملُنافسة يف ساحة املراجع هي أكرثُ حقارة ووضاعة من املنافسة يف ساحة الخطباء.

فإّن ما يدور ب� مراجع األّمة هو تكف�ُ بعضهم لبعض، وتفسيُق بعضهم لبعض، وشتائم وُسباب من العيار الثّقيل وبشكل رسمي، 

 إىل سفك الّدماء.. ومرّت علينا جر�ة قتل امل�زا اإلخباري عىل يد مراجع النّجف ومراجع كربالء ومراجع الكاظميّة.بل يصل األمر 

من برنامج [الكتاب النّاطق] الّتي تحمل عنوان (الجر�ة الّتي يُحاَول إخفاؤها بقدر ما �كن!!) والّتي تناولت  30(راجعوا الحلقة 

 زا اإلخباري)بالتّفصيل جر�ة قتل امل�

 والزالت أكاذيب املراجع يف املدرسة األصوليّة تُصب عىل امل�زا اإلخباري وعىل أمثاله.

وقفة عند كتاب (الَعبقات العنربيّة يف الطّبقات الجعفريّة) للّشيخ محّمد حس� آل كاشف الغطاء تعرض �اذج من أكاذيب  ✤

 (وهذه صورة من صور كذب املراجع عىل بعضهم).مراجع املدرسة األصوليّة عىل امل�زا اإلخباري. 

عل�ء ومراجع الّشيعة ووكالؤهم يُحّذرون عّوام الّشيعة من االست�ع لحديثي بتهمة أّ� أسّب العل�ء، وأنا أتحّدى هؤالء أن  ✤

مرجعاً من مراجع الّشيعة ..  يُخرجوا يل كلمة واحدة موجودة يف محارضايت أو درويس أو برامجي عىل الفضائيات أسبُّ فيها عاملاً أو

 وجميع محارضايت وأقوايل موجودة عىل اإلنرتنت.

 أنا أنتقد العل�ء ألنّهم ينتقصون من أهل البيت، وألنّهم يُسيؤون يف كُتبهم إىل ُمحّمد وآل محّمد صلوات الله عليهم وال يعتذرون. ✤

يه الّسالم.. وأنتقدهم ألنّهم يكرعون يف الفكْر النّاصبي، ويغطسون فأنتقد انتقاصهم ملحّمد وآل محّمد وإنتقاصهم إلمام زماننا عل

(وقد تقّدم الكالم عن الع�ئم الطّابقية يف هذا الربنامج  -التّي وصفها أهل البيت بأنّها ع�ئم الّشيطان  -فيه إىل ع�مئهم الطّابقيّة 

 [الكتاب الناطق]) من برنامج 26والحلقة  25راجع الحلقة  -وماذا قال عنها أهل البيت 

م وبرغم أنّهم ينتقصون من أهل البيت عليهم الّسالم إّال أنّني ح� أنتقدهم أجد لهم أعذاراً، فال أصُفهم بالّشيطنة، وال أصُفهم بأنّه

 عليهم، ماسونيّون وعمالء ومنحرفون ك� يصفونني وال أشّوه سمعتهم ك� يُشّوهون سمعة بعضهم بعضاً.. وإّ�ا أقول: أنّهم مضحوٌك 

 ويُعانون من الجهل املركّب.

 فأيّه� أفضل: أن أصف العل�ء بالغباء والجهل املركب يف انتقاصهم ألهل البيت.. أم أصفهم بالّشيطنة واالنحراف والع�لة؟!

نوا فعالً ُموفّق� انتقاص العل�ء وإساءتهم ألهل البيت، أدلُّ دليل عىل أنّه ُسلب التّوفيق منهم، وال تسديد لهم، وإّال لو كا ✤

 وُمسّددين وكانوا تحت ألطاف اإلمام الحّجة ونّواب له تحت رعايته عليه الّسالم فكيف يُسيؤون إذاً إىل أهل البيت عليهم الّسالم؟!

العل�ء،  ولكن لو فرضنا أّ� أسّب  -وأنا مل أفعل، وإّ�ا أنقل ُسباب العل�ء لبعضهم البعض  -حتّى لو فرضنا أّ� أسّب العل�ء  ✤

فإّ� أقتدي مبراجع األّمة يف ذلك.. أليس مراجع األّمة قد سّب بعضهم بعضاً ولََعن بعضهم بعضاً، وفّسق بعضهم بعضاً وكّفر بعضهم 

 بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً..؟!



بهم الّتي يفتخرون إذا كان املراجع والعل�ء ينزعجون حين� أنقل ُسبابهم لبعضهم البعض، وتفسيقهم لبعضهم البعض ِمن كت ✤

 بها، فل�ذا يطبعون إذن هذه الكُتب إذا كان يُزعجهم قراءُة ما جاء فيها من ُسباب وتفسيق وتكف�..؟!

 أليسوا يطبعونها حتّى يقرأها النّاس..؟!

الّتي طبعتموها؟! ملاذا كتبتموها النّاس ال �لكون وقتاً للقراءة، أنـا أقرأ لهم قراءة ُمتلفزة.. فل�ذا االنزعاج من قراءة هذه الكُتب 

 إذن إذا كنتم ال تُريدون لها أن تُقرأ؟!

�وذج آخر من أكاذيب العل�ء ما جاء يف سياق كرامات الّشيخ جعفر كاشف الغطاء املذكورة يف كتاب [قصص العل�ء] للم�زا  ✤

ّشيخ جعفر كاشف الغطاء، وكان الّشاه اإليرا� قد قّرر يف محّمد التّنكابني.. وقضيّة ظهور ثعبان للّشاه اإليرا� حين� دخل عليه ال

 نفسه أال يقوم احرتاماً للّشيخ، فكان ظهور الثّعبان سبب لقيامه لشيخ جعفر ُرغ�ً عنه!!

 عل�ً أنّه يف قّصة قتل امل�زا اإلخباري هناك حديٌث عن ثعبان، وهنا يف قّصة كرامة الّشيخ جعفر كاشف الغطاء حديث عن ثعبان

 أيضاً.. فهل أّن ثعبان امل�زا اإلخباري ِمن الّشيطان ، وثعبان الّشيخ جعفر من الله ؟!

 (صورة من الحوزة العلميّة الّشيعيّة يف قم املُقّدسة) ✤

تحّدث فيها ] ألحمد عبدالله أبو زيد العاميل.. والّتي 1وقفة عند كتاب [محّمد باقر الّصدر الّس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق: ج

املؤّلف عن ُمشكلة كب�ة وقعت ب� الطّلبة األتراك والطّلبة الرَّشـتيّ� يف داخل الجّو الحوزوي يف قم، يف زمان مرجعيّة الّسيد 

 الربوجردي والّتي أحدثْت ضّجة كب�ة وصلْت إىل الّصحافة.

�ة.. ويظهر يف هذه الّصورة  حال كبار مراجع الّشيعة (قراءة سطور من هذا الكتاب تتحّدث عن صورة من مشاهد هذه املُشكلة الكب

يف تّرصفاتهم ويف  -أي املراجع  -مبا فيهم الّسيد الربوجردي حين� اجتمعوا سويّاً به من أجل حّل هذه املشكلة ب� الطّلبة.. وأّنهم 

ن ويغضبون وُيخطئون، ويُسيؤون لبعضهم طريقة حوراهم مع بعضهم وانفعالهم هم أناس عاديّون يتّرصفون كبقيّة النّاس، وينفعلو 

 كبقيّة النّاس وال توجد فيهم َجنبة غيبيّة وقداسة مُتيّزهم عن غ�هم).

ال أريُد من خالل عرض هذه الّصور املختلفة أن أحكم عىل أحد بأنّه عىل حق أو أنّه عىل باطل.. فليس هديف هذا، وإّ�ا هديف  ✤

ع الطّبيعي البرشي العادي لهذه املؤّسسة الّدينيّة، وتحّدثكم عن الّرصاعات والّسباب والّشتائم أن أعرض لكم صوراً تحّدثكم عن الواق

 أنا الّذي سببت .. أم ُهم الّذين يسبُّ بعضهم بعضاً؟!في� ب� مراجع الّشيعة الكبار، حتّى أسأل بعد ذلك: 

 ف األرشف)(صورة أخرى من ُصور الحوزة العلميّة الّشيعيّة .. ولكن يف النّج ✤

يف األيّام الّتي جاء فيها الّسيد الّسستا� الّسيد حسن الكشم�ي اإلخباريّة مع  ANNمقطع من لقاء متلفز عىل قناة : 1فيديو ■

لخويئ ا ملدينة لندن، والّسيد الكشم�ي يف هذا الّلقاء يُقارن ب� هذه الّزيارة الّتي قام بها الّسيد الّسستا� وب� زيارة قام بها الّسيد

 إىل لندن أيضاً أيّام مرجعيّته يف الّسبعينات.

ويف هذا الكتاب يتحّدث الّسيد الكشم�ي عن نفس [قصص ذات أنياب] وقفة عند كتاب للّسيد حسن الكشم�ي تحت عنوان  ✤

ك� يقول، وه�: رحلة الّسيد  -بالعالجيّة  -املضمون الّذي تحّدث عنه يف هذا الربنامج والّلقاء التّلفزيو� بخصوص رحلت� ُوصفتا 

 الّسستا� إىل لندن وكذلك رحلة الّسيد الخويئ وخلفيات هذه الّرحلة.(قراءة سطور من هذا الكتاب)

وقفة عند كتاب [جولة يف دهاليز مظلمة] للّسيد حسن الكشم�ي فيها تفاصيل أخرى تتعلّق بهذه الحادثة الّذي ذكرها الّسيد  ✤ 

 بخصوص رحلة الّسيد الخويئ العالجيّة إىل لندن وخلفيات هذه الّرحلة. (قراءة سطور من هذا الكتاب). الكشم�ي

] ألحمد عبدالله أبو زيد العاميل تتحّدث أيضاً 2وقفة أخرى عند كتاب [محّمد باقر الّصدر الّس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق: ج ✤

� من العراق، ومساعي الّسيد الّصدر لّلقاء  بالّسيد الخويئ ألجل النّقاش يف هذه القضيّة عن قضيّة تهج� الحكومة العراقيّة لإليراني

 وإيجاد حل ملنع تهج� اإليرانيّ� من العراق، وما الّذي دار يف هذه الزيّارة وهذا اللّقاء، وماذا نتج عنه؟

 (قراءة سطور من هذا الكتاب).

ألسدي أيضاً ففيها الكث� من الوثائق واملعلومات واألرقام الّصحيحة، وإن كنت قد وُ�كنكم مراجعة كتب عارف رؤوف، ومختار ا

 اختلف معهم يف تحليلهم ووجهات نظرهم يف هذه الوثائق.



بعد وفاة الّسيد محسن الحكيم، كانت توصيات املُخابرات العراقيّة وتوصيات صّدام وتوصيات البعثيّ� هي تأييد مرجعيّة الّسيد  ✤

 عل�ً أّ� ال أتّهم الّسيد الخويئ بأنّه كان عىل تعاون وعىل علم بهذا األمر، وإّ�ا الحكومة العراقية كانت هكذا تُخطط.الخويئ، 

 يقول: -وهو موجود وموثّق  -وهذا نّص كالم صّدام الّذي نُقل عنه 

فهو شخصيّة هادئة ال تتدخل يف الّسياسة،  (أّن الّسيد الخويئ هو أنسب شخصيّة تت�ىش س�تها وطبيعتها مع الّذي يُريده الحزب

 وإذا طلبنا منه يشء يوافق وال يُناقش).

وافق حفاظاً عىل ُسمعة مرجعيّتِه.. ألنّه لو كان يبقى يف النّجف وتحدث  -ومل يكن مريضاً آنذاك  -ولهذا ح� أُقنِع بالّسفر إىل لندن 

تقول أّن الّسيد الخويئ يتعاون مع الّسلطة.. والّسلطة ال تُريد هذه النّظرة أن تكون عمليّة التّسف� واإلساءة لإليرانيّ�، فإّن النّاس س

ر حول الّسيد الخويئ؛ ألّن هذه النّظرة إذا صارْت عند النّاس حول الّسيد الخويئ فإّن النّاس ستميل إىل مرجع آخر، ورمّبا املرجع اآلخ

. وهؤالء الّسلطة البعثيّة تعلم أنّه ال ُ�كن التّفاهم معهم بالطّريقة الّتي يتفاهمون يكون الّسيد الخميني أو الّسيد محّمد باقر الّصدر.

 بها مع الّسيد الخويئ.

قول قول (وأعيد أنّني ال أتّهم الّسيد الخويئ بالع�لة، وإّ�ا هذه هي سليقُة الّسيد الخويئ: أنّه ال يُريد االصطدام بأحد، وال يُريد أن ي

 يح).الحق بشكل واضح ورص

وما جاء فيه بخصوص زيارة الّسيد الخميني للّسيد ] 2[محّمد باقر الّصدر الّس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق: جوقفة عند كتاب  ✤

الخويئ وطلب الّسيد الخميني عقد جلسة انفراديّة مع الّسيد الخويئ مبعزٍل عن أصحابه�، وكيف انتهت تلك الجلسة.. وماذا قال 

 يف تقييمه للّسيد الخميني ح� ُسئل عن هذه الجلسة الّتي دارت بينه� بعد أن انتهْت وانفّضت؟الّسيد الخويئ 

 بعد عرض كّل هذه الّصور املختلفة .. الّسؤال هنا: ✤

أيه� هل هذه األوضاع تتحّدث عن مرجعيّات، وتتحّدث عن عل�ء هم نّواب اإلمام الُحّجة؟! أم هم عل�ء أّجالء الّشيعة اختارتهم..؟ 

أفضل يا شيعة: تنسبون هؤالء إىل اإلمام الحّجة فتُسيؤون إىل إمام زمانكم بأّن اإلمام ال يُحسن اختيار نّوابه؟ أم تنسبونهم إليكم 

 وإىل اختياركم أنتم؟

) ] تحت عنوان: زوجات شاه إيران. وحديث عن (فرح ديبامحنة الهروب من الواقعوقفة عند كتاب الّسيد حسن الكشم�ي [ ✤

انية، زوجة شاه إيران وزيارتها للنّجف األرشف مرّت� يف عيد الغدير املُتزامن مع عيد النّوروز، ولقاءها بالّسيد الخويئ يف الّزيارة الثّ 

 والهديّة الّتي سلّمها الّسيد الخويئ (فرح ديبا) لزوجها الّشاه، وخلفيات هات� الّزيارت� وما ترتّب عليه� من نتائج.

القة هذه الحادثة (لقاء زوجة الّشاه بالّسيد الخويئ) بالّشعارات الجارحة الّتي كان يُرّددها الثّوار اإليرانيّون وطلبة الحوزة مع بيان ع

 عن (فرح ديبا والّسيد الخويئ) والتّي تحمل هذا املضمون:

 ّوجِك) !(فرح يا عزيزيت.. فرح يا حبيبتي ال يُصيبِك الهم، إذا مات الّشاه، فإّن الخويئ سيتز 

 (قراءة سطور من هذا الكتاب).

وهو خطاب من خطاباته الّتي تُبث يف أحيان كث�ة عىل الفضائيات اإليرانيّة، وهو خطاب مقطع تسجيل صويت للّسيد الخميني،  ■

 الفارسيّة.بُّث عىل التلفزيون، ولكنّنا ح� بحثنا مل نجد الفيديو.. فقط وجدنا هذا التّسجيل الّصويت وهو تسجيل بالّلغة 

 وقفة فيها عرض للمصادر الّتي ورد فيها محتوى هذا التّسجيل، وكذلك ترجمته. ✤

 خالصة كالم الّسيد الخميني يف املقطع الّصويت، يقول: ✤

م يقول بأّن هؤالء يف أيّام الثّورة.. األيّام الّتي كُنّا نواجه فيها قّوات الّشاه، وكانت القّوات تفتك بالّشعب اإليرا�، كان هناك أحد األعال 

 اإليرانيّ� مجان�.. كيف يقفون أمام قّوة الّشاه، ينزلون إىل الّشوارع يصطدمون بالجيش!

 وكان هناك أحد األثرياء موجود يف بيت هذا الَعلَم من األعالم، فقال التّاجر مخاطباً هذا الَعلَم:

وهو يُش� بذلك إىل الّسيد الخميني باعتبار  -وشخصيات وناس أهل معرفة  ولكن هؤالء الّذين هم يف مواجهة الّشاه فيهم عل�ء 

 فقال هذا العامل للّرجل الرّثي: -أنّه قائد هذه الثّورة 

 هؤالء مستحمرون ، لو كانوا آدميّ� ملا وقفوا يف مواجهة الرّصاص ومواجهة الجيش ومواجهة الّشاه.



الخطاب عىل هذا الكالم الّذي دار ب� هذا الَعلَم والّرجل الرّثي، وقـال: أنّه بعد الثّورة، وحين� فعلّق الّسيد الخميني يف نفس هذا 

استُخرجْت امللّفات من الّدوائر األمنيّة وجدنا يف ملف هذا العامل الكب� أنّه قد قّدم هديّة خاتم للّشاه ألجل حفظه وسالمته، يف 

 وارع!!الوقت الّذي كان شبابنا يُذبح يف الشّ 

 ثُّم يعلّق الّسيد الخميني ويقول:

 مثل هؤالء أفضل تعب� أقولُه فيهم هو ما جاء يف كل�ت أم� املؤمن� عليه الّسالم يف نهج البالغة:

مها) ها علُفها ، أو املُرسلة ُشغلها تقمُّ  (كالبهيمة املربوطة همُّ

لخويئ يشكرُه فيها عىل الخاتم العقيق الهديّة الّذي قّدمه الّسيد الخويئ عرض لصورة الوثيقة الّتي وّجهها الّشاه اإليرا� للّسيد ا ✤

لشاه إيران مع عرض لبعض مصادر هذه الوثيقة بالّلغة الفارسيّة، وكذلك ترجمة محتوى هذه الرّسالة. عل�ً أنّه ب� هذه الرّسالة 

له الّسيد الخميني أنّه يف الوقت الّذي كان فيه شبابنا يُذبح يف يوم!!! مّ� يؤكّد صّحة ما قا 22وب� خروج الّشاه اإليرا� من إيران 

 يُقّدم هديّة لشاه إيران!!! -أي الّسيد الخويئ -إيران كان هذا الَعلَم 

مع مالحظة أنّني هنا ال أريد أن أحكم عىل الّسيد الخويئ، وال عىل الّسيد الخميني وأّي منه� عىل حّق وأّي منه� عىل باطل إّ�ا 

 ردت هذه الّصورة ألبّ� هذه النّقطة:أو 

ها  أّن الّسيد الخويئ يصف الّسيد الخميني بالح�ريّة واالستح�ر، والّسيد الخميني يصف الّسيد الخويئ بأنّه كالبهيمة املربوطة همُّ

مها..!! (فََمن الّذي سّب َمن..؟!)  علُفها، أو البهيمة املُرسلة ُشغلها تقمُّ

 


