
 50الحلقة  -برنامج [ الكتاب النّاطق ] 

 5امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  10ــ  18/5/2016االربعاء : 

آخر يشء وصل حديثي إليه يف الحلقة املتقّدمة وأنا أتناول جوانب مّ� يجري يف كواليس املؤّسسة الّدينيّة، حيث أستعرض جانباً  ✤

 من أحوال مراجعنا وعل�ئنا ورموزنا األجالء، وصل الحديث إىل هذه النّقطة:

منهم بنفيس ح� كنت يف إيران، وأيضاً حين� كنت يف الكويت، هناك قضيّة موجودة ومنترشة وقد سمعتُها الّش�ازيّ� أنّه يف أجواء 

 وسمعتها يف لندن أيضاً، وهي:

 مرّة لقضاء الحوائج!!! 100أن تلعن الّسيد الخميني 

 (هكذا تجري األمور يف املؤّسسة الّدينيّة.. وهكذا يجري العبث والّضحك عىل الّذقون)

ودون فيظلمون! وهذه القضيّة تتكّرر عىل طول الخط، فهم يرشبون من كأس الظّلم، املُشكلة هي أّن الّش�ازيّ� ظُلموا، فيع ✤

 ويجدون مرارتها.. ثُّم يسقون اآلخرين من نفس الكأس.

 يف خطاب من خطابات الّسيد الخميني يقول: ✤

يف تلك املدرسة، فقام بعضهم  -أي كوز خزيف  -ماًء من زير خزيف  -وكان صغ�اً  -(يف مدرسة الفيضيَّة رشب ولدي املرحوم مصطفى 

 بغسل الّزير الخزيف باملاء لتطه�ه!)

سبب تطه�هم لإلناء الخزيف الّذي رشب منه ابن الّسيد الخميني، ألّن بعض العل�ء كانوا يقولون بنجاسة الّسيد الخميني!! ألنّه كان 

 كافراً بنظرهم، والكافر نجس!

، فإّن الفقهاء هكذا يقولون: بأّن الّصغ� حكمُه حكم الكب� فهو نجس حتّى يكرب، فإذا كرب أّما ابنُه سيّد مصطفى، باعتبار أنّه صغ�

 وتبع أباه فيبقى نجس أيضاً.. وإذا كرب واعتزل أباه عند ذلك يُحكم بطهارته!!

 هكذا هي أالعيب املراجع والفقهاء، وهذا هو جّو املؤّسسة الّدينيّة.

 لّذي يُنجّسهم ويحكم بكفرهم.. أنا أم هم..؟!)(فَمن الّذي يسّب املراجع؟ وَمن ا

 عل�ً أّن هذا الخطاب للّسيد الخميني يُبّث عىل شاشات التّلفزيون اإليرا�، والقضيّة معروفة..

 وهذه الحادثة حصلت حين� كان يف قم.. وأيضاً حكموا بنجاسته حين� كان النّجف ح� كانوا يصفونه بأنّه شيوعي ماركيس ملحد.!!

 النجف األرشف كانوا يُفّسقون كّل َمن يُصيل خلف الّسيد الخميني يف مسجد الّرتك.. ولذلك كان الّذين يُصلّون خلفه هم يف ✤

 اإليرانيّون فقط من طّالبه ومقلّديه وأتباعه!!

 (�وذج من �اذج اإلشاعات واألكاذيب الّتي تخرج من بيوت املراجع) ✤

 شاعات الّتي خرجْت آنذاك من بيوت املراجع يف قم من أوالدهم ووكالئهم:ح� توّيف الّسيد الخميني.. من اإل 

 مرّات!! وقالوا: لذلك أخذته الطّائرة!! 7أنّهم أشاعوا بأنّهم ح� أرادوا دفن الّسيد الخميني، األرض لفظته 

اس هجموا عىل جنازة الّسيد، ومزّقوا والحال أّن الّسبب يف أخذه بالطّائرة: هو أنّهم ح� وضعوا الّسيد الخميني ألجل دفنه، النّ 

 الكفن، بحيث تكّشف بدن الّسيد.. فاضطّروا إلرجاعه بالطّائرة  الهيلوكوبرت إلصالح كفنه، وبعد ذلك دفنوه.

كل هذه الّرصاعات والعداء ب� املراجع يف حياتهم وبعد موتهم سببه التّعلّق واالرتباط باملناصب الجديدة الّتي ستستجد وتظهر  ✤

 بعد موت املرجع (س) ومجيئ املرجع (ص).

زّعت وخرجْت من بيوت رواية ُوزّعت بعد وفاة الّسيد الخميني، كانت تتداول عىل األلسنة أيّام حياة الّسيد الخميني، ولكنّها و  ✤

 مراجع!!

الّرواية طويلة (فيها أجزاء من حديث أهل البيت عليهم الّسالم، وفيها مقاطع خاطئة، وفيها مقاطع مكتوبة بعربيّة هذا الزّمان وفيها 

 !!ُعجمة!) وهم يقولون أّن هذه الرّواية هي حديث أهل البيت عليهم الّسالم، وأّن املقصود فيها هو الّسيد الخميني

 مّ� جاء يف هذه الرّواية، والّتي ينسبونها لسيّد األوصياء عليه الّسالم: ■



(قبل أن یظهر املهدي من آل محّمد صلوات الله علیهم، ومن عالئم ظهوره خروج الّرجل الزّندیق الّرشويس الّش�يس الّذي یهدم 

ویّدعي اإلمامة، و هو من أبناء الّسیخ، ویخرج علی امللك البهلوي من دین البهلوي، یخرج من بالد خراسان، یُرید الوالیة والخالفة 

 ملوك العجم، فیظهر علیه امللك، ینفیه إلی بالد الرّوم، فیبقی يف املنفى مّدة إحدى عرش [سنة] و بضعة أیّام...)

 إىل أن يقول:

ف، مأبون یّدعي أنّه منّا أهل البیت ولیس هو منّا، إّ�ا هو من (وهو األفّاك األثیم، إنّه کّذاباً أّرش، دّجال بِطٌر ، میشوم، ملعون ُمَغلَّ 

اباً أبناء الّسیخ، ابن املرأة الفاجرة، وأتباعه ضعفاء العقول، وأبناء البغایا من الَعَجم، والّرشوسِی زندیق ملحد، قد اتّخذ الّدین جلب

 الله وعلی رسوله وعلینا أهل البیت...) لصولته، و یّدعي إمامتنا َووالیتنا و خالفتنا کذباً وافرتاءاً علی

هكذا تُحرّف الحقائق، وهكذا يُكذب عىل أهل البيت، وهكذا تجري األمور يف املؤّسسة الّدينيّة.. وكّل ذلك رصاٌع عىل الّسلطة، رصاع 

 عىل املال، رصاٌع عىل الّشهرة.

 وهذا التّعب� دليل عىل ُعْجمة من كتب هذه الكل�ت. تعب� (ُمَغلَّف) يف الرّواية املكذوبة أعاله أي: أغلف غ� مختون، ●

 ة حديثة.أيضاً تعب� (إّ�ا هو من أبناء الّسیخ) دليل عىل أّن َمن كتب الرّواية جاهل بالعربيّة وبالتّأريخ؛ ألّن الديانة (الّسيخيّة) ديان ●

ولكن الّذي اعتدنا أن نقرأه يف أحاديث أهل البيت صحيح أّن أهل البيت عليهم الّسالم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، 

 أنّهم عليهم الّسالم يستعملون املصطلحات واملفردات الّتي يعرفها النّاس يف أيّامهم، يف زمانهم.

اجع ووكالئهم هم عل�ً أّ� هنا ال أريد توجيه االتّهام يف توزيع هذه الرّواية املكذوبة ملرجع بعينِه.. فلرمّبا أوالد املراجع وحوايش املر 

 املتورّطون يف هذه القضيّة.. ولكنّها بالنّتيجة خرجت من بيوت املراجع.

، هو يتحّدث عن نفسه وعن الّدعاية الّتي خرجت ضّده من بيت مرجع آخر وهو الّسيد املرعيشأحد مراجع قم املعروف� وهو  ✤

ن املرعيش ليس مختوناً، وإّ�ا هو أغلف وال تجوز الّصالة خلف الّسيد كاظم رشيعتمداري.. والّتي تقول: بأّن الّسيد شهاب الّدي

 األغلف.

وكان الّسيد شهاب الّدين املرعيش صاحب أكرب صالة ج�عة يف مدينة قم يف صحن الّسيدة املعصومة عليها الّسالم، ولكن بعد هذه 

 يد املرعيش!!الّدعاية الّتي نرشها أتباع وحوايش رشيعتمداري مل يبَق أحد يُصّيل خلف السّ 

وهي دعاية آخونديّة ُحبكْت بامتياز.. فكيف يُثبت الّسيد املرعيش للنّاس بأنّه ليس أغلف؟! (فَمن الّذي يُصدر الّدعايات الكاذبة 

 ضّد املراجع لتسقيطهم؟ أنا أم بيوت املراجع أنفسهم؟)

ذهب لزيارة الّسيد رشيعتمداري يحمل رسالة من قضيّة شائعة ومعروفة، وهي أنّه يُنقل عن الّسيد أحمد الخميني أنّه ح�  ✤

أبيه الّسيد الخميني ويُريد أن يعرف ماذا يُريد الّسيد رشيعتمداري.. ينقلون عن الّسيد أحمد أّن الّسيد كاظم رشيعتمداري من 

 جملة ما قال له حينها هذه العبارة:

 (أبوك شنو .. يريد يآكلها كلّها علينا.. َمـ يخيل لنا يش؟)

 الّصورة وهذه الكلمة ترشح لنـا الواقع. وهذه

 يف كتابه [بيان األمئة] -وهو من تالمذة الّسيد الخويئ-وقفة عند رواية ذكرها الّشيخ مهدي زين العابدين  ✤

يقول: (روى بعض أهل العلم هذا الحديث، وكان وارداً من إيران قبل خمس سنوات أو أكرث، بعد أن سأل عن الّسيد الخويئ (ُمّد 

 لّه) عن اسمه واسم أبيه، فقال: إّ� وجدُت هذا الحديث يف كتب الغيبة:ظ

روى أحد األمئة (عليهم الّسالم) قال: إّن من عالئم الظّهور أّن آخر مجتهد مقلّد يكون يف النّجف وبعده ال يكون مجتهد مقلّد غ�ه 

 غ� معروف، والّشخص الّذي نقل الحديث غ� معروف.هو الّسيد أبو القاسم بن الّسيد عيل أكرب الخويئ) مصدر هذه الرّواية 

 ) يف الطّبعة املتأخرة لهذا الكتاب.1وقفة عند رسالة نرشها الّشيخ زين العابدين يف كتابه (بيان األمئة: ج ✤

يف الحوزة  الّشيخ زين العابدين ح� نرش كتابه (بيان األمئة) أحد املوضوعات يف هذا الكتاب هو عن انتهاء الرئاسة العاّمة ✤

العلميّة يف النّجف األرشف بالّسيد الخويئ.. وذكر أنّه توجد رواية تتحّدث عن ذلك، وأّن شخصاً رأى اإلمام الحّجة يف مسجد الّسهلة 

 أخربه بذلك أيضاً، وأّن آخر رأى مناماً يتعلّق بهذه القضيّة أيضاً.

يخ مهدي زين العابدين، ووصفه بأوصاف سيّئة.. وقال بأّن هناك والّسيد جعفر مرتىض العاميل كتب كتاباً ينتقد فيه كتاب الشّ 

 شياط� توحي للّشيخ مهدي زين العابدين بهذه اإلخبارات.



فيبدو أّن الّشيخ زين العابدين وّجه للّسيد الخويئ رسالة بهذا الخصوص وهو أن الّسيد الخويئ يُشكّل عالمة قريبة جّداً من ظهور 

والّسيد الخويئ أجابه برسالة بالّلغة الفارسيّة. (وقفة رسيعة عند مضمون هذه الرّسالة والّذي يُش� إىل أّن الّسيد الخويئ اإلمام الحّجة، 

 مل يكن يعلم بهذه الرّواية الّتي أوردها الّشيخ مهدي زين العابدين يف كتابه).

] وهذا الكتاب 2ه [رصاط النّجاة يف أجوبة االستفتاءات: جُوّجه للّسيد الخويئ وأجاب عنه يف كتابوقفة عند سؤال خط� جّداً  ✤

 عبارة عن أسئلة واستفتاءات ُوّجهت للّسيد الخويئ يف آخر أيّام مرجعيّة الّسيد الخويئ.

 نّص الّسؤال: ●

 ما هو أفضل كتاب يف أصول الّدين حسب رأيكم ؟وما رأيكم بكتاب (عقائد اإلماميّة) للّشيخ املُظّفر؟

 ؤال:جواب السّ  ●

 كتاب الّشيخ املظفر كتاب نفيس يف موضوعه، ال بأس بأن يُستفاد منه.

امل�زا جواد التّربيزي مل يعلّق عىل جواب الّسيد الخويئ بشأن كتاب (عقائد اإلماميّة) وهذا يعني أّن رأيه يف هذا الكتاب نفس  ✤

 إذا مل يعلّق فرأيه رأي الّسيد الخويئ).رأي الّسيد الخويئ!! (وهو اتّخذ عىل نفسه عهداً يف هذا الكتاب أنّه 

) الّذي عّرب به الّسيد الخويئ يف جوابه، هذا التّعب� ب� العل�ء معناه ليس صحيح فقط، بل إّن الكتاب أفضل من نفيستعب� ( ✤

 الّصحيح!!

الزّهراء صلوات الله عليها، مل يقل يف يف ح� أّن الّسيد الخويئ يف نفس هذا الكتاب ح� ُسئل عن الرّوايات تتحّدث عن كرس ضلع 

جوابه أّن هذه الرّوايات صحيحة.. بل أجاب وقال: ذلك مشهوٌر معروف. (أي أنّها بنظره ليست صحيحة، فهذا الجواب هو نوع من 

 )33اجع الحلقة ر  -التّمويه والتّالعب باأللفاظ يف أجوبة املراجع.. وقد متّت اإلشارة إىل ذلك يف حلقة سابقة من هذا الربنامج 

قول الّسيد الخويئ يف جوابه (ال بأس بأن يُستفاد منه) يعني أّن ما يف كتاب (عقائد اإلماميّة) من عقيدة هي عقيدة صحيحة،  ✤

 و�كن االعتقاد بها!

 ائد اإلماميّة)).. واإلسم الّصحيح له ليس (عقتنفيسأنا أقول: أّن كتاب (عقائد اإلماميّة) ليس كتاب نفيس، وإّ�ا هو كتاب ( ✤

 )!!عقائد األمويّةبل (

(قراءة سطور ُمختارة كنموذج من كتاب [عقائد اإلماميّة] لنعرف من خاللها أّي العقائد ُسطّرت يف هذا الكتاب، وهل هي عقائد  ✤

 حدة اإلسالمية!!)إماميّة فعالً ك� هو عنوان الكتاب، أم هي عقائد أمويّة.. الّسطور تحت عنوان: عقيدتنا يف الّدعوة إىل الو 

ح� توّيف الّسيد الخميني، مجالس الفرح والرّقص أقيمت يف بيوت العل�ء، وكان العل�ء يلبسون الّصايات البيضاء (وهي مالبس  ✤

ن الفرح)، ويوزّعون حلوى األفراح يف هذه املجالس!!! (هذا هو واقع املؤّسسة الّدينيّة، بل إّن ما هو موجود اآلن هو أسوأ بكث� م

 الّسابق، وما سيأيت الحقاً هو أسوأ مّ� هو موجود اآلن)!!

 


