
 63الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 3بالوثائق ق  - 18امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  29م ــ 2016/6/6االثن�: 

هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من حلقة بدأتها وظننُت أّ� أُكمل الحديث فيها يف حلقة واحدة كنت قد عنونتها بهذا العنوان  ✤

 (بالوثائق)

) .. وقلت بأّن التثويل املغناطييس هو التقنية التي تُعتمد يف مؤسستنا الدينية التثويل املغناطييسوصل بنا الكالم إىل تقنية ( ✤

 ن بعيد.. حيُث تُثوَّل الع�ئم ك� يُسّمونها (السطول) حتّى تُثوِّل هذِه الع�ئم بدورها أشياع عّيل وآل عيل!منذ زم

مرّت علينا حوادث واضحة يف تثويل املراجع، ك� مّر علينا يف حلقة يوم أمس شاهد واضح جّداً لعامل معروف وهو سيّد طالب  ✤

 ة الكب� السيد محسن الحكيم.الرفاعي وهو يقوم بتثويل مرجع الطائف

يف حلقة يوم أمس كان مثاالً �وذجياً لع�ئم التثويل املغناطييس، حيُث ملؤا جوفه وجيوبه بالحرام من أموال الشيخ الكورا�  ✤

سسة مبؤسسة حفالت الرقص املاجنة التي تُقام يف مؤسسة أطلقوها عليها اسم (ُمؤّسسة الكوثر) !!! كان املفروض أن تُسّمى هذه املؤ 

 (األبرت) وليس (الكوثر) .. فإنّنا نُنزّه هذا اإلسم من هذه املفاسد وهذه السفاهات.

األبرت هو اسم لعمرو بن العاص وألبيه العاص بن وائل الذي نُسب إليه كذباً ! العاص بن وائل كان يستهزئ مبشية رسول الله  ✤

ء يف أزقّه مكّة وحين� يأيت املسجد الحرام كان العاص بن وائل لعنه الله �يش صّىل الله عليه وآله، فحين� كان يخطر خاتم األنبيا

خلف رسول الله ويفعل بيديه ورجليه وجسمه حركات كُوميدية، و�يش مشية ساخرة خلف رسول الله يك يضحك الناس عىل خاتم 

أخذ يتلّوى ويُحرّك يديه ورجليه بشكل ساخر جّداً.. فالتفَت  األنبياء صّىل الله عليه وآله، وكان يُكّرر هذا األمر. ويف مرّة من املرّات

 إليه رسول الله صّىل الله عليه وآله وقال له:

 كُن هكذا .. فبقَي إىل آخر عُمره �يش بهذه الطريقة لعنة الله عليه.

انوا يكذبون ويُشّوهون ُسمعة رسول عل�ً أّن دور األبرت هو دور للتثويل املغناطييس أيضاً ؛ ألّن العاص بن وائل وابنه عمرو ك ●

م. الله، ويقولون عنه أبرت وفاطمة صلوات الله عليها عنده .. فقال القرآن : إنّا أعطيناك (الكوثر). فالكوثر هو اسم الزهراء عليها السال 

ألكاذيب عىل رسول الله صّىل الله فهذا هو الفارق ب� الكوثر واألبرت .. فاألبرت كان يقوم بعملية التثويل املغناطييس أيضاً، وينرش ا

 عليه وآله.

التي مّر الحديث عنها يف حلقة  -والرسالة املُصاحبة لها من السيّد حسن الكشم�ي ُمذكّرة السيّد مرتىض الكشم�ي وقفة عند  ✤

 تُجيب هذه الوقفة عن هذا السؤال: -يوم أمس 

 يد مرتىض الكشم�ي ؟!)(ماهي الدالئل عىل بعثية الرفيق املناضل لحزب البعث الس

الخالصة من كّل ما تقّدم من وثائق بُيّنت هي : أّن ع�ئم التثويل املغناطييس أمثال الشيخ الكورا� هم الذين يُثّولون الشيعة  ✤

 يف الدفاع عن هؤالء البعثي�، ويف الدفاع عن هذه األوضاع الفاسدة.

تحّدثت عنها .. وهي شخصية تظهر دامئاً مع السيد مرتىض الكشم�ي،  وقفة عند شخصيّة أخرى هي داخل هذه املنظومة التي ✤

 ) .. الذي ال يُحب أن يُذكر اسم أبيه يف الوسط الشيعي !خالد عبد الوّهاب املالوهي : شخصيّة (

الفيديو بأنّه يحمل أرسار ستا�، ويخربنا يف يللشيخ (خالد عبد الوهاب املال) يتحّدث فيه عن لقائه بالسيّد الس: فيديو 1مقطع ★

 ستا� !يالسيّد الس

 ( يبدو أّن خالد املال صار من ضمن صناديق األرسار عند املرجعية العليا) !!

ستا� ليس سهالً، من جملة األمور الصعبة فيه هي أنّهم ال يُخرجون إىل املأل يخالد املُال أشار يف حديثه إىل أّن بيت السيّد الس ✤

عالم وقائع وأحداث ُمصّورة تصويراً تلفزيونياً.. حتّى الفيديو التايل الذي أخرجوه.. أخرجوه صورة ُمتحرّكة من دون أو إىل وسائل اإل 

 صوت !!

 ستا� مع خالد املُال يتبادالن الحديث .ي(من دون صوت) يظهر فيه السيد الس: فيديو 2مقطع  ★



ج مثل هذا الفيديو إىل املأل وإىل الجّو العام.. هذا يكشف عن اهت�م ستا� بخرو يستا� ومكتب السيد السيأن يسمح السيّد الس ✤

ستا� ومن مكتبه ومن مرجعيّته بهذا الشخص (الشيخ خالد املال)، وإّال فهم ال يقومون مبثل هذا األمر إّال بشكل يكب� من السيد الس

 كّل زعامة لها سياساتها !نادر جّداً.. فال توجد أخبار وال توجد فيديوات، وهذه قضيّة تخّصهم .. 

ستا� !! وبسبب هذه الخصوصية يولكن إصدار مثل هذا الفيديو يكشف عن خصوصية لشخصية (خالد املال) يف مكتب السيد الس ●

 التي ُمنحت له من املرجعية صار نج�ً ُمتألقاً، خصوصاً هنا يف أوساطنا الشيعية يف لندن.

ستا� وهيئات أخرى ُمختلفة يف يلد املال يف مؤسسات وهيئات بعضها تابعة للسيد الس(عرض ملجموعة من الصور يظهر فيها خا ✤

 لندن).

ستا� ومن الوكيل العام يف يوقفة عند شخصيّة (خالد عبد الوهاب املال) من يكون؟ وملاذا يحظى بهذا اإلهت�م من املرجع الس ✤

 لندن، ومن املراكز الشيعية املختلفة السيّ� التي يف لندن ؟

 وأقول:أنا أسأل الشيعة (الحسينيات واملؤسسات هنا يف لندن ويف املدن األخرى أيضاً) أسألهم  ✤

سنة أن تُرشدو� إىل  30أحاديثي التي أتحّداكم خالل أكرث من  -أنتم تقولون عنّي ما تقولون، وتصفون أحاديثي وأنتم مل تسمعوها 

 موضع واحد منها طرحُت فيه فكرة خارج منهج الكتاب والعرتة .. وإن وجدتم ذلك فإّ� أسحب ذلك التسجيل من اإلنرتنت.

 قد أكون أخطأت يف فهم موضوع معّ�.. بالنتيجة أنا إنسان عادي أُخطىء وأشتبه كبقيّة الناس. ●

أنتم تصفون أحاديثي مبا تصفون وأنتم ما سمعتموها.. وتفتحون آذانكم وعقولكم للبعثي� أمثال (خالد املال، ومرتىض الكشم�ي) 

 وأشباههم !!!

ملُناضل� البعثيّ� : مرتىض الكشم�ي، وخالد عبد الوهاب املال) ! إىل أشياع أهل البيت (عرض صور مختلفة تجمع ب� الرّفيق� ا ●

: هذه املجالس التي تستضيفون فيها أمثال هؤالء البعثيّ� (مرتىض الكشم�ي، وخالد املال، وأشباههم)، هذه املجالس هي التي 

 تكون وباالً عليكم يوم القيامة.

 عىل اإلنسان يوم القيامة هي املجالس التي ال يُذكر فيها محّمد وآل محّمد عليهم السالم مبناقبهم، وال املجالس التي تكون وباالً ✤

 يُذكر فيها أعداء محّمد وآل محّمد مبطاعنهم. 

 ومثل هذه املجالس ال تكون من خالل بعثي وهايب .. هذه املجالس تأيت من خالل حديث محّمد وآل محّمد، ومن خالل َمن ينقلون

 حديثهم صلوات الله عليهم.

 وقفة عند حديث اإلمام الهادي عليه السالم البن ماهويه وأخيه : ✤

 (فاصمدا يف دينك� عىل مت� يف حبّنا، وكّل كب� التقّدم يف أمرنا، فإنّه� كافوك� إْن شاء الله تعاىل).

ع التقليد أن يكون شديد الحب لهم!!! إذ يقول يف كتابه [ عل�ً أّن السيد الخويئ الذي هو زعيم الطائفة األّول ال يشرتط يف مرج

 باب االجتهاد والتقليد] : - 1التّنقيح يف رشح العروة الوثقى : ج

(للجزم بأّن من يرجع إليه يف األحكام الرشعية ال يشرتط أن يكون شديد الحّب لهم أو يكون مّمن له ثبات تام يف أمرهم (عليهم 

ناك أن يعترب فيه اإل�ان عىل الوجه املتعارف ب� املؤمن�)، عل�ً أّن هذا الرأي ليس خاّصاً بالسيّد الخويئ.. إنّه الّسالم) فإّن غاية ما ه

 رأي الجميع، رأي املؤسسة الدينية!!

التي  ليس البعثيون وليس الوهابيّون هم الذين يكفونكم أمر دينكم، وتأخذون عنهم معامل دينكم، حتّى لو كانت املرجعيّة هي ✤

 مهّدت لذلك.. ما قيمة كالم املرجع إذا تعارض مع كالم املعصوم ؟

 ولكنّكم تُصنّمون املراجع، فتعتقدون بأقوالهم حتّى وإن خالفوا أهل البيت عليهم السالم.

ّسجن : (كتَب إّيل وقفة عند وصيّة إمامنا الكاظم عليه السالم لعّيل بن سويد السايئ، والتي كتبها يف آخر أيّام حياته وهو يف ال ✤

أبو الحسن األّول وهو يف السجن: وأّما ما ذكرَت يا عيل ممَّن تأخذ معامل دينك؟ ال تأخذنَّ معامل دينَك عن غ� شيعتنا، فإنّك إْن 

فحرّفوه وبّدلوه، تعّديتهم أخذَت دينَك عن الخائن�، الّذين خانوا الله ورسولُه وخانوا أماناتهم، إنّهم اؤمتنوا عىل كتاب الله جّل وعال 

 فعليهم لعنُة اللِه ولعنُة رسولِه ولعنة مالئكتِه، ولعنُة آبايئ الكرام الربرة، ولعنتي ولعنُة شيعتي إىل يوم القيامة)

 الذي يأخذ عن الخائن� إّما هو خائن، وإّما هو غبي أحمق وسفيه وأثول.



فيمن ال يتفّقه ِمن أصحابنا، يا بش�! إّن الرجل منهم إذا مل يستغِن رواية اإلمام الصادق عليه السالم مع بش� الدهان: (ال خ�  ✤

 بفقهِه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم)

 (مصداق آخر واضح من مصاديق التثويل املغناطييس) ✤

ستا� .. ويف آخر الغالف مكتوب عليه : يد عيل السوفق فتاوى س�حة آية الله العظمى السيوقفة عند كتاب [ الفقه للمغرتب� ] 

 مركز االرتباط بس�حة آية الله العظمى يف لندن. -مؤسسة اإلمام عيل عليه السالم 

مّ� جاء يف توثيق هذا الكتاب: ( يجوز العمل برسالة (الفقه للمغرتب�) والعامل بها مأجور إن شاء الله تعاىل) . هذا التوثيق من  ●

 ستا�.ينفس السيّد الس

 وقفة عند جواب سؤال ورد يف كتاب (فقه املغرتب�) للسيد السيستا�: ●

ف بوكيل املرجع نتيجة ملا تنسب اليه من ترصفات خاطئة يف الحقوق الرشعية: مع الجواب : ( إذا تزعزعت ثقة املكل السؤالنّص 

 فهل يجوز له التحدث عن ذلك ب� الناس، وإن مل يكن متأكداً من صحة ما ينسب إىل الوكيل، وماذا لو تأكد من صحتها؟

بإمكانه إعالم املرجع مبارشًة بواقع الحال مع  -اً أي إذا كان ُمتأكّد -: ال يجوز له ذلك يف الحالت�، ولكن يف الحالة الثانية الجواب

 املحافظة عىل السرت التام ليتخذ ما يراه مناسباً من اإلجراءات) !!!

 أليست هذه رشعنة للفساد .. وتسّرت عىل الفاسدين ؟

 ملاذا تُطالب املرجعيّة الحكومة إذن بالصالح ؟ وهي تتسّرت عىل الفاسدين ؟!!

ستا� التي تُجيب عن الحالة الثانية (و هي التسّرت عىل الفاسدين حتّى لو كان الشخص متأكّداً من يد السهذه الفتوى من السيّ  ●

معلوماته) ! هذه الفتوى ال توجد آية قرآنية وال رواية تدّل عليها وتقول بأّن الوكيل إذا أساء الترصّف يُتسّرت عليه !! هذه الفتوى 

 مجرّد استحسان، واالستحسان طريقة شافعية يف االستنباط.بالتسّرت عىل الوكالء الفاسدين هي 

أنا أجيب هذا السائل وأقول له : ال يجوز للشخص السكوت، وحراٌم عليه أن يسكت إذا تأكّد من صّحة هذه املعلومات ويجب  ●

 غناطييس)عليه أن يستعمل وسائل النرش إذا كان قادراً .. ألنّنا قُتلنا بهذه األساليب (أساليب التثويل امل

 هذا هو جوايب. فهذه القضية ليست قضيّة شخصيّة أو اجت�عيّة تندرج تحت عنوان (السرت عىل املؤمن) 

 هذه قضيّة مرتبطة مبسؤول يّدعي أنّه ُ�ثّل اإلمام الحّجة عليه السالم وهو كذب.

الفقيه ُ�ثّل آل محّمد صلوات الله عليهم يف (الفتاوى ال يوجد دليل يقول بأّن املرجع ُ�ثّل اإلمام الحّجة يف قضيّة األموال.. نعم  ●

 الفقهية واألحكام الرشعيّة) ولكن عىل طريقة آل محّمد عليهم السالم يف االستنباط .. ال عىل طريقة الشافعي واملُخالف� .

 %.100لبالغة الرشيف هذه املسألة تعارض نهج ا -ونحن نعلم يقيناً بفسادهم  -مسألة التسّرت عىل الوكالء الفاسدين  ✤

أنا ال أقول أّن كل كلمة يف نهج البالغة صحيحة .. هناك الكث� من النصوص نقلها الرشيف الريض عن املخالف� وهي تخالف  ✤

 النصوص املوجودة عندنا التي وردت من أهل البيت عليهم السالم.

 لكن نهج البالغة بشكل ُمجمل هو حديث العرتة عليهم السالم.

 -ء لعث�ن بن حنيف :وقفة عند كتاب سيّد األوصيا ✤

يقول عليه السالم : (أّما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أّن رجالً ِمن فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدبة فأرسعَت إليها، تُستطاب لَك 

تقضمُه ِمن هذا األلوان، وتُنَقل إليك الجفان، وما ظننُت أنّك تُجيب إىل طعام قوٍم عائلهُم مجفو، وغنيّهم مدعو. فانظر إىل ما 

 املقضم، ف� اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنَت بطيب وجوهه فنل منه).

عل�ً أّن هذه الوصية تتحّدث عن الوكالء الصغار، وأم� املؤمن� فضح فيها عُث�ن بن حنيف إىل يومك هذا، ف�ذا تقولون عن الوكيل 

 العام والصهر الحبيب ؟!!

ياء لعث�ن بن حنيف هي نفس الرسالة التي يقول فيها سيّد األوصياء عليه السالم: (ف� خلقُت هذه الرسالة من سيّد األوص ●

ُمها، تكرتش ِمن أعالفها وتلهو عّ� يُراد بها.. ) هذا املقطع ليشغلني أكل الطيّبات كالبهيمة املربوطة هّمها علُفها، أو املُرسلة ُشغلها تََقمُّ

الخميني السيد الخويئ فقال عنه أنّه (كالبهيمة املربوطة هّمها علُفها، أو املُرسلة ُشغلها  من الخطبة هو الذي وَصف به السيد

ُمها)   تََقمُّ



عىل السيّد الخويئ ح� وصفه وأتباعه بالحم� .. فالسيّد الخميني جاء بهذا الوصف من هذه  -أي السيّد الخميني  -وذلك رّداً منه 

 من برنامج: الكتاب الناطق)  48جع الحلقة الخطبة. (وملن أراد التفاصيل فل�ا

كتبه الدكتور محّمد  -ستا� مرجعاً ي] تحت عنوان : السيد عيل السستا� أّمة يف رجل ي[ اإلمام السوقفة عند مقال يف كتاب  ✤

 ستا� املفرتى عليه) !يحس� عيل الصغ�. (قراءة سطور تحت عنوان : الس

ستا� حاشية عىل االطالق !!! ويقول ية (التثويل املغناطييس) بامتياز، فيقول: بأنّه ليس للسيّد السُ�ارس الكاتب يف هذه السطور تقنيّ 

 ستا�، وأّن من ثبتت عليه تّرصفات ُمنكرة يُعزل من عمله!!!يأيضاً بأنّه ليست هناك تّرصفات تُنكر لوكالء لسيّد الس

 ت : الدكتور محّمد حس� الصغ� .. أقول له :وأنا أقول لهذا األستاذ الجامعي والحوزوي يف نفس الوق

 هذه الحقائق التي ذكرتها عن فساد مرتىض الكشم�ي وبعثيّته .. هل تُؤّدي إىل عزله ؟

 بعثي وُ�ثّل املرجعيّة التي يقولون عنها أنّها مُتثّل اإلمام الحّجة عليه السالم !!

 أيضاً يطرح الكاتب نكتة من الطراز األّول فيقول : ●

ن بأنّه ليست َمهّمة الوكالء جباية الحقوق الرشعية .. ويقول أيضاً : أنّه ال تفضيل يف س�ة مراجعنا العظام ألبنائهم وأصهارهم عىل مَ 

 سواهم..!!! الكل سواسية كأسنان املشط !! وأّن املرجع الديني يتمتّع بتسديد ربّا�، وتأييد من صاحب األمر !!

] ألحمد عبدالله أبو زيد العاميل، قراءة سطور  2اقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : جوقفة عند كتاب [ محّمد ب ✤

 ستا�، يقول فيها :يينقلها السيد كاظم الحائري عن السيد محّمد باقر الصدر وهو يُبدي رأيه يف السيّد الس

ستا�، ولكن ُمشكلته أنّه ال يتّخذ موقفاً) !! يلسيد الس( الشخص الوحيد الذي يتّفق معي بشكل كامل ولديه وضوح يف الرؤية هو ا

 هذا ليس كالمي .. هذا كالم السيّد محّمد باقر الصدر!

 (صورة أخرى واقعيّة من صور التثويل املغناطييس)  ✤

 الصورة أنقلها لكم (باملُجمل) من أوراق وصلتني هذا اليوم.

عندي الكث� والكث�، لكنّني ال أريد أن أجعل هذا الربنامج ملثل هذه التفاصيل .. وأنا أقول لألخ العزيز الذي أرسلها : يف الِخرج 

 وسأذكر ما جاء يف الرسالة مجمالً.

 (األخ�س والنهود املقطوعة) !!! ●

يحمل شكوى القّصة : ابُن مرجع كب� من املراجع األربعة الكبار يف النجف.. جاء القايض إىل مكتب والده املرجع الكب� (........) 

ع قّدمتها فتاة ضد ابنه (نور الع�، ومثرة املهجة، وفلذة الكبد....) ألنّه ارتكب جر�ة رشسة جّداً وغاية يف التوّحش والقسوة (ح� قط

حلمة ثديها)!!! فجاءت للقايض تشتيك عليه، فجاء القايض وأخرب والد املرجع بهذه الشكوى .. فأمر املرجع شيوخ املكتب أن يحملوا 

 أكياس األموال (أموال الخمس) ويُرسعوا للمحكمة، ويُغدقوا عىل الفتاة األموال!!! (األخ�س تُرصف للنّهود املقطوعة)!!! ثّم يستثولوا

 النّاس بأّن هذا املوقف هو ألجل حفظ مقام املرجعية والدفاع عن املرجعية!!

 الغزّي تأليفه بشأنها) .( وقفة تعليق عىل هذه القّصة والكتاب الذي يدور يف ذهن الشيخ 

 صورة أخرى من صور التثويل املغناطييس : ✤

وكالئها يف العتبت� يف الوقت الذي تُطالب املرجعية الحكومة العراقية باحرتام القوان�.. املرجعية تُخالف القانون العراقي بشأن 

 املُقّدست� (الحسينية والعباسية) 

تنّص هذه القوان� عىل أّن املسؤول عن العتبة  2005ة بحسب القوان� الجديدة املُّرشعة عام فإّن أم� العتبة الحسينية والعبّاسي

ىل الحسينية يُسّمى األم� العام، وهو بدرجة مدير عام.. يختاره املرجع األعىل، ثُّم يقّدمه إىل رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يُوقّع ع

 سنوات أخرى، وبعد التمديد الثا� ال يحّق له البقاء. 4التمديد  سنوات .. ثّم يحق له 4توظيفه، ومّدة خدمته 

 ولكن املرجعية خالفت هذا القانون، وأبقت وكالءها يف هذه املناصب، برغم انتهاء املّدة املسموحة لهم يف البقاء

 ( وقفة توضيحية لهذه النقطة) .

 قّصة قص�ة بنقلها الشيخ الغزّي عن عبد الكريم الجدة. ✤

 


