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 قــــــــــــــــــــــــــــــالوا غــــــــــــــــــــــــــــــداً �يت د�ر احلمــــــــــــــــــــــــــــــى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُل الرَّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب مبغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   وين
 فُكــــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان ُمطيعــــــــــــــــــــاً هلــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً بُلقي

ــــــــــــــــــيت  ــــــــــــــــــٌب فمــــــــــــــــــا حيل ــــــــــــــــــي ذن ــــــــــــــــــُت فل  قُل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم   أبيِّ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه أتلّق
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 قـــــــــــــــــالوا ألـــــــــــــــــيس العفـــــــــــــــــُو مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــأ�م
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجَّ  ال ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّما عمَّ
 عفوَك � بقّية هللا .. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أســــــــــــــــــــــــــــــــــعى إىل ابهبــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فجئ
 

 أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــوُهم طــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهم 
 َسالٌم على ُحمَمٍَّد وآل ُحمَمَّد .. 

 َصلواُت ِهللا َعَليُكم ..َمن أَراَد هللا َبدأ ِبُكم َوَمن َوحََّدُه قَِبل َعْنُكم َوَمن َقَصَدُه تـََوّجه إِلَيُكم 

 َسالٌم عليُكم مجيعاً ..
 بني أيديكم هذا الرب�مج : بصراحة... 

 :يشتمُل على عدَّة عناوين

األعلى  الشيعي املرجع فضائية عرب األقمار الصناعية إىلمن قناة القمر ال  مفتوحةٌ : رسالةٌ رابعال العنوانُ 
 السيستاين دام ظله .. سيِّد المساحة 

 الثانية بعد العاشرة احللقةُ 

 ه ..ظلّ  السيستاين دامَ سيِّد يعي األعلى الالشِّ  سماحِة املرجعِ حرتاِم واإلجالل لِ واإل ةِ حيَّ لتَ يت ابِ الَ سَ أبدأ رِ 

ه إليه وجّ حنُن يف رسالٍة مفتوحة وطبيعة الرسائل املفتوحة يف وسائل اإلعالم يكون اخلطاُب موجهًا للذي تُ 
رق و مكتوبة على ال مفتوحة ما هي برسالةٍ  إعالميةٌ  فالرسالة رسالةٌ  ,لمشاهدينالرسالة وكذلك للجمهور ل

 .غلقة يف مظروٍف خاصمُ 

 : الرسالة تفاصيل هذهِ مالحظات قبل أن أبدأ الدخول يف •

 أستطيع أن أقومَ  الين ولكنَّ  ,وجهاً لوجه م أن يكون حديثي معكد� املعظّ كان بودي � سيّ   :املالحظة األوىل
دثين جف األشرف حيُ ضالء املعروفني يف النّ أحُد الفُ  ،ة وأمور كثريةواحلواجز النفسيّ  طقوس املرجعيةِ  ,هبذا الدور

قريبًا منه  أكونَ  نمبا يف نفسي فما إ لهُ  أن أبوحَ  السيستاين وأردتُ سيِّد لز�رة ال ا ذهبتُ  ُكلَّميننَّ : من أولويق
أو واحد من سيِّد ا ابن اليقول مثل الشمر واقف على راسي � إمَّ (   هو؛عّرب كما يُ   ,على رأسي  وشخصٌ إالَّ 

كما   ي،ا يف صدر ِممَّ  وأعود أدراجي وال أستطيع أن بوح بشيءٍ سيِّد لم على افأعود أدراجي أسلِّ ، )املكتب 
يقول ،  رحابة الصدررفت عنهُ السيستاين عُ سيِّد الالسيستاين فسيِّد من ال فُ ال أخا يقول أ� :يقول هو

مثلما  ا أريد وأعود إىل بييتلذلك أطوي كشحًا عمّ ، لشمرف على رأسي كا أخاف من هذا الذي يقينولكنَّ 
 .ع الواقع املوجودولذا قلت كان بودي أن يكون حديثي وجهاً لوجه ولكن هذا هو الواق، جئُت خرجت
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 , ولكن إذا مل تكن هذهِ يحة عنديوصح ةسبة يل هي اثبتلنِّ اب يت سأوردهااملعلومات الَّ  :املالحظة الثانية
 ين سأعتذر عن هذهِ يل ذلك فإنَّ  ثبتُ تها ويُ من ميلك الدليل على عدم صحّ  ات صحيحة وهناكَ املعلوم

 وال على أي وسيلةٍ  تالنرتنا كذلك على  نشر على شاشة التلفزيون ولن تكونَ يت أوردها ولن تُ املعلومات الَّ 
، ووثوقي من واثٌق من صحتها ينأعرضها على شاشة التلفزيون ألنَّ  نين وأ� اآل، لكنَّ من وسائل اإلعالم
 .كذا هي األمور هكذا جتري األمور، وه, حبسب املتابعاتئنار  معصوماً حبسب القصحتها ليس وثوقاً 

ي األعلى عن صراحيت املزعجة واملزعجة عم للمرجع الشياملعظّ سيِّد مًا لسماحة القدِّ مُ  أعتذرُ  :املالحظة الثالثة
لوال علمي مبا لكم من أثٍر كبري يف  ,د� اجلليلسيّ  :وأقول،  هي طبيعيتض األحيان ولكن هذهِ ًا يف بعجدَّ 

 تفاصيلها من لِّ الرسالة يف احلقيقة ليست بكُ  ، وهذهِ  الرسالةالواقع الشيعي َلمَّا وجهُت لسماحتكم هذهِ 
االت وما فيها من استفسارات كشن استفيها من تساؤالت وما فيها مما  , الذي سأقدمهاعندي صحيٌح أ�

 جف من داخلِ من أجواء النَّ  ,جفلتها من النَّ ، وكثٌري منها محُِّ د�ديك � سيّ لّ ا أسئلُة الشيعة حىت من ُمقإ�َّ 
 ين، فإنّ ة، ال جيرؤون على طرح السؤال وهم يف حريٍة من أمر املرجعية الشيعيّ ةة الرمسيّ يعيّ ة الشسة الدينيّ املؤسّ 

اآلخرين  من منها ما هو مين ومنها ما هو ,واستفسارت مشرتكةٌ  الرسالة اقرتاحاٌت مين وأسئلةٌ  مجعُت يف هذهِ 
 ,سئلةاأل فكثريون حيملون يف طوا�هم هذهِ  !، وابحلقيقة حىت أسئليت هي أسئلة اآلخرينوأكثرها من اآلخرين

، ما كان من ية على شاشة التلفزيونمالطريقة االعب بتعبريي وبياين وابلاملطال هذهِ  أعرضُ  غايُة األمر أينّ 
، فما م زماين وما كان من قبٍح فهو مينإىل إما احلياة مردهُ  توفيق يف هذهِ  لُّ إمام زماين وكُ سٍن فهو بتوفيق حُ 

 .هيت وهي من ج وهي من جهتِه وما من سيئٍة إالَّ من حسنة إالَّ 

أحاول االختصار واإلجياز بقدر ما أمتكن  ,سالة طويلةً ال أدري قد تكون الر  ,كالمي يف عدة جهات  سأجعلُ 
 .ة جهاتلكن حديثي سيقع يف عد

 !؟أين حنُن يف هذا العامل :يت أريد أن أتناوهلا ابحلديثوىل الَّ اجلهة األ

وعلى مستوى  على مستوى اإلنسان؟ على مستوى الزمان؟ ؟أين حنُن يف هذا العامل على مستوى املكان
 وعلى .. وعلى التخطيط؟ ؟ وعلى مستوىاحلدث

يب فاحلديُث ث عن العامل الغر وقطعًا حني نتحدّ  ,العامل الغريب: بعد الثورة العلمية يف وسأبدأ من هذه النقطة
يت ، بعد الثورة العلمية والَّ األوربينيو  يت حذت حبذو حضارة األمريكان، وعن الدول الَّ عن أمريكا وعن أوراب

ة على اي للحطاً طَّ نشئون خمُ ، وبدأ الغربيون يُ الغريباهلائلة تغري تكوين العقل قت عنها الثورُة الصناعية تتف
هٍة فالثورة رفّ هانئٍة مُ  م وصلوا إىل حياةٍ أل�َّ  ،شخصون املشكلة يف الدول املتخلفة، وكانوا يُ األرض لقادم األ�م

لسفون ما ففلسفون ما هم عليه ويُ ا يُ فحينم، وجه احلياة يف العامل الغريب تالعلمية قادت إىل ثورٍة صناعية غريّ 
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يت ستصيُب حياة الَّ  عون أن املشاكلتوقّ ي عليِه الشعوب واألمم األخرى يف البلدان ويف القارات املتخلفة فكانوا
يت العاملية األوىل الَّ احلرب  ولكن الذي جرى أنَّ  ,تخلفةبقاع العامل هي بسبب الشعوب امل تلفاإلنسان يف خم

 هذهِ  ، بل إنَّ دخٍل هلا وفيها فة وللشعوب الفقرية مل يكن أيُ لعامل مل يكن للدول املتخلِّ ا على ت الويالتجرّ 
األوىل   فكانت احلرُب العامليةُ  مة واملتطورة,اء الصراع فيما بني الدول املتقدِّ لت جرّ لت ما حتمّ الشعوب حتمّ 

 ، الدول الضعيفةلفقرية فيهاا عاتللمجتمو ة ل املتطورة وال دخل للدول الضعيفكانت صراعًا بني الدو 
، ولذا هتا وآالمهالت من قسو لت ما حتمّ احلرب وحتمّ  من فواتري هذهِ  ات الفقرية دفعت ما دفعتعواجملتم

 ,هابني ساست ,، بني مفكريها يف الوال�ت املتحدة األمريكيةحدث انعطاٌف يف التفكري الغريب وخصوصاً 
يت ، وكان عدُد الدول الَّ حدةلت بعد ذلك إىل هيئة األمم املتيت حتوّ الَّ )  عصبة األمم( فتوجهوا إىل تشكيل 

 من أنَّ  :تلك الفلسفة تقول ,عصبة األمم انعكاسًا عن فلسفةٍ  سسي، فكان أتكت فيها قليًال آنذاكاشرت 
كم الدول مة وحتأن حتكمها حكومة وهذه احلكومة حتكم الدول املتقدِّ  دَّ مة البُ رة الدول املتقدِّ الدول املتحضّ 

 . لتشيكل حكومة حتكم العاملصبة األمم هي نواةٌ ، وعُ فةاملتخلِّ 

انية وأيضًا نشبت احلرب العاملية الث ر سالمًا للعامل حيثُ وفِّ صبة األمم أن تُ ت السنوات ومل تستطع عُ ولكن مرّ 
 هذهِ ، مجيع اجلهات م يفتقدُّ  ,جتار�ً  ,صناعياً  ,مة علمياً تقدِّ ، دول مُ بني الدول املتقدمة بني الدول املتطورة

 ت الفقريةاعواملاليني من البشر ودفعت اجملتمتل فيها املاليني واملاليني يت دخلت يف حروٍب قُ الدول هي الَّ 
 . الذي جرىلِّ ا دفعت وهي ال �قة هلا وال مجل يف كٌ واملتخلفة دفعت م

في ف ,ا فالبد من إشراك كل دول العاملعصبة األمم ثبت فشله ألنَّ ) هيئُة األمم املتحدة ( لت وبعدها تشكّ 
 دَّ والبُ  يئة األمم املتحدةبد من إشراك كل دول العامل يف هدول العامل قد اشرتكت فال لّ عصبة األمم مل تكن كُ 

يت متلك العلم, واملال, الَّ ة واملتقدمة ر و بيد الدول املتط ,ء�األقو ة تكون بيد لطالس هذهِ  ,من وجود سلطةٍ 
  .والسالح

ذها وأن نفّ فمجلس األمن مبثابة حكومة قراراهتا �فذة جيب على هيئة األمم املتحدة أن تُ  ,جملس األمن فكان
الذين يريدون أن  ,الساسة ,املفكرين ,ذلك شيٌء يشغُل ابل الفالسفة لّ ووراء كُ ، لها على أرض الواقعفعِّ تُ 

، هل )قبل املست( يدور يف أذها�م عنوانه ذي ، هذا الشيء ال هناك شيٌء كان يدور يف أذها�محيكموا العامل
اإلنسان الذي ميلك العلم وميلك التكنولوجيا وميلُك  لغريب عنا نثون عن اإلنساوهم يتحدّ  يستطيع اإلنسان

؟ هل يكون مستقبل العامل بيدهِ  نكم مستقبل العامل أحي هل يستطيع هذا اإلنسان أن ،زةالقوة العسكرية املتميّ 
 ؟ العامل بيدهِ  قبلُ تكم العامل أن يكون مسحي ان أنيستطيع هذا اإلنس



5 

 

 ككون احلديث يف ساحة جوابِه يكون جواابً نظر�ً وليس هناة وحينما يق األجيال املاضيؤرِّ هذا السؤال كان يُ 
، لكنَّ احلضارة الغربية بعد احلرب العاملية الثانية بدأت ختطط ٍط عملٍي للتحكِم مبستقبل احلياةمن ختطي
لعامل ا كمواحي نأ(  ؛تفكري كان موجوداً يف النازيةهذا ال ف، وإالَّ ا كان يف السابقتفكر بشكٍل أقوى ِممَّ وبدأت 

، كان وكان موجودًا كذلك قبل النازية ،النازية تفكري كان موجودًا يفهذا ال، ) وأن حيكموا مستقبل العامل
ستقبلها ضمن بر�مج ضعت خرائطها ومُ يت وُ ألقل املنطقة الَّ ا على ,) بيكو سسايك( موجودًا يف معاهدة 

بعد انتصار الثورة البلشفية يف  ,املعاهدة سرية يف البداية لكن بعد انتصار البالشفة كانت هذهِ و  ,املعاهدة هذهِ 
  و.كبي سايكس ،املعاهدة كانت أساساً بني بريطانيا وفرنساة، املعاهد روسيا كشفوا أسرار هذهِ 

  هو ماك سايكس. : هو سياسي بريطاينيكسسا

  وا جورج بيكو.سفران ,سياسي فرنسي :وبيكو

صيل اث عن تفأ� هنا ال أريد أن أحتدّ ، حالعلى أي  ،مبوافقة روسيا القيصريةطا هؤالء مها اللذان خطّ 
، اخلطة 2016، يعين اخلطة انتهت سنة 1916, مىت وضعت؟ وقد وضعوا خطًة ملدة مئة سنة، التاريخ

فبعد سايكس بيكو جاء مؤمتر  ,اخلطط تغيري يف هذهِ  ,ديدالشرق األوسط قطعاً حيدث هناك جت املئوية ملنطقة
، )  1923لوزان (  مث جاء معاهدة،  1920 سان رميو,  1916 ، سايكس بيكو كان سنة)رميو  سان( 

رات ؤمتوامل االتفاقيات تدور حوله مضامني هذهِ للتحكم مبستقبل األ�م هو الذي كانت لكن اخلطوط العامة 
 .واملعاهدات

قبل املست ركل ف، وحتوّ رية على الدراسات املستقبليةفك لعاملية الثانية صارت هناك هجمةولكن بعد احلرب ا
 .إىل قضية عملية وليست نظرية

 ,واهلواء ,واملاء ,ابلرتاب( م ذي يتحكّ  الغريب من أنَّ لت القرن العشرين كان التفكري ا�نذ بدانذ البدا�ت مُ مُ 
دلة إىل املعا ن يتحكم ابملستقبل، وهذهِ م ابإلنسان يستطيع أ، والذي يتحكَّ ) يستطيع أن يتحكم ابإلنسان

 موا هبذهِ تحكموا ابلرتاب واملاء واهلواء فإذا ما حتكّ ي أن ؛ن التفكري الغريب هكذاافك، حٍد ما معادلة منطقية
ة واملادَّ  ,ة األولية لبناء الدولواملادَّ  ,األولية لصناعة احلضارةة عوامل الثالثة هي املادَّ هذه ال العوامل الثالثة ألنَّ 

 ,مون إبنسا�ام سيتحكَّ العوامل فإ�َّ  موا هبذهِ ء إذا ما حتكّ اتراب وماء وهو  ،تاعن اجملتماألساسية لتكوُّ 
  من هنا جاءت فكرة االستعمار!، و ءاء وذلك اهلو اوذلك امل بارت إبنسان ذلك ال

�تون كي يعمروا الرتاب وينظموا  ,رون األرضعمِّ م يُ أ�َّ  ,رااستعم ،ملصطلح مصطلح مجيلرة االستعمار اوفك
هو معىن  اذه ,م والعمرانوحرية ويتنفسون احلضارة والتقدُّ  هواءهم براحةٍ  حركة املاء وكي يستنشقوا الناس
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ولذا  , آخرشيءٌ يت استعمرت والذي جرى على األرض جرى شعوب الَّ نظر ال ةهجو ، ولكن من االستعمار
رروا ادوا أن ميُ ا الذين وضعوه هم أر أمَّ ، لح االستعمار اسقاطات سيئةطصع على مقصارت اسقاطات الوا

ثالثة سيطروا على ال العوامل هذهِ م إذا سيطروا على فإ�َّ  ,لرتاب واملاء واهلواءا طاهتم عرب السيطرة علىطَّ خمُ 
ن و  يتحكميلايت يريدو�ا وابلتوجهوه إىل اجلهة الَّ ي ا أن�ا استطاعو سان�ا وإذا ما سيطروا على إإنسا
 .تقبلابملس

ل البسطال ويستعمل مالعسكري الذي يستعا بني ف ومو قطعًا هناك فصام ما بني الذي يفكر بعقل الفيلس
فكر الفلسفي هذا الستطيعون أن يهضموا ي فالعسكريون وخصوصًا يف تلك الفرتات ما كانوا، البندقية

ث هنا يف اجلهة األوىل من جهات فإنين ال أريد أن أحتدَّ  , شأن لنا هبم أ� أريد أن أصل إىل غاييتالالدقيق، 
 .ين أريد أن أصل إىل غاييت، ولكنَّ سالة عن أتريِخ احلضارة الغربيةهذه الرِّ 

ٍل ، من عميٍل جاسوس إىل عميمالء هلم على مجيع املستو�تيف ذلك األفق كان الغربيون يبحثون عن عُ 
ابملستقبل  كمرؤاهم يف مسألِة التحلت أفكارهم وحني تبدّ ت ، ولكن حني تغريّ ذ هلم خمططات إىل إىلنفّ يُ 

م ، من أننا إذا أرد� أن نتحكّ انيناتمثبر�جمهم هذا منذ السبعينات وال ذوننفّ ، وبدءوا يُ توجهوا توجهاً جديداً 
 بة السابقة؟ر جنسان بعدما فشلت التنتحكم ابإلكيف نستطيع أن   ،م ابإلنسانفعلينا أن نتحكّ  لبابملستق

حضارات و  دول هذهِ ) لكربى ا املؤامرة( من دعاة نظرية  ، أ� لستُ اهلواءواملاء و  ابون على الرت ر طم يسيأ�َّ 
أ�م ميلكون ما عند الغربيني من علٍم وصناعة وتطوٍر لمني لو س، نفس العرب نفس املنفذ براجمهاتريد أن ت

إىل حيلٍة  ,ىل مقلٍب هناكإ ,، فيحتاج إىل مؤامرة هنا طبيعة اإلنسانهذهِ ، ملحبكم العاسيفكرون كذلك 
 ., إىل غري ذلكتدليس هناو 

  !؟كمون ابإلنسانكيف يتح

الذين نصنع  حننُ  , ظروفه، علينا أن نصنع لهُ ة بهيطم ابلظروف احملم ابإلنسان من خالل التحكُّ نتحكّ  :قالوا
ما  لبس ثيابه وكان جالسًا يف مكانٍ خٍص أن يش مثًال إذا أردت من :الفكرة مبثال الظروف، أقرب لكم لهُ 

ك هو ال يراك ولكنَّ ، يه اهلواء البارد من خالل املكيفط علسلِّ املكان تُ  كلف يف ذوكنت قادراً على أن تتصرَّ 
ذا أردت ، وابلعكس إل ثيابه؟ سيلبس كيفعل  الظرف من حوله سيقوم ماذاغّري اً تُ تدفع ابجتاهِه هواء ابرداً جدَّ 

 ,راً اط عليه جوًا حسلِّ الشتائية تُ  ة أن خيلع املعطف وسائر املالبس الشتائينزع مالبسهُ ي من هذا الشخص أن
من  هُ ومن دون أن ختدع عنوان عميل كي خيدعهُ ًا بأحد ن أتمره ومن دون أن ترسل لهُ ًء ساخنًا من دون أاهو 

وأفعاله  حركاته يف قن سينسااإلنسا أنَّ  يع، فهنا الشيء الطبيحولهاإلعالم أنت غريت الظرف من  طريق
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ن إىل اسموا ابإلنجمموعة عوامل مؤثرة صنع الغربيون هبا ظرفاً استطاعوا من خاللِه أن يتحكّ , حبسب الظروف
  حٍد بعيد.

اهلوليودي وإمنا اج وحني أقول ما أنتجته هوليود ليس فقط االنت ,هوليود وما أنتجته هوليود ,صناعة هوليود
 الذي السينما يف اهلند ، اإلنتاج اهلوليودي إىل احلدِّ هاد، هوليود وأوالوليودهد قلِّ  بدأت تُ ملابقية دول الع

, ، هوليود وأخواهتاد الشرقو يا ألنفسهم هولو ر املصريون استعا، وهكذا حىت ة بوليوداستعاروا هلا نفس الصيغ
  هوليود وأوالدها.

أشياء مجيلة على  ،يهناك عملية استهالك مغر , ياملغر  وُيضاف إىل ذلك االستهالكهوليود  ما أنتجتهُ 
هناك ، شراب والعامِ مستوى الط على ،ت�و ست، على مجيع املعلى مستوى األجهزة، اتمستوى السيار 

  استهالك مغري.

يف  ,يف العطور ,يف املالبس ,الفاشن ,وما بني املوضة, غريي وما بني االستهالك املدبني املنتوج اهلوليو  فما
, وما بني االستهالك فما بني هوليود يت تقع حتت عنوان املوضة .التفاصيل الَّ  لّ يف كُ  ,يف االكسسوار ,املكياج
   وما بني املوضة وما بني وما بني، الظروف اليت صنعوها لإلنسان. ،املغري

 .يت انتشرت يف كل مكانالساحقة الَّ كنولوجيا توال

  .�يت اإلعالم الساحر وفوق هذا

وم الر�ضة فصنعوا جنوم ٌت هتوى جناعم، هناك جمت, فهناك أنواٌع من النجوموبني هذا وذاك صناعة النجوم
  و و إىل آخرِه. بت الغربية حيبون جنوم البو اعاً يف اجملتمص، وهناك طبقات وخصو الر�ضة

ن الغريب أو اإلنسا نال فرق اإلنساو  انابإلنسموا الذين يريدون أن يتحكّ  عا طهذه العوامل مبجموعها است
هم الذين  ؟كيف يكون ذلك  ,ة بذلك اإلنساناحمليط فو ر  عام من خالِل التحكم ابلظبشكلٍ  يقالشر 

 .ن وترتكب منها هذه الظروفيت تتكوّ واد األولية الَّ من خالِل توفري امل يصنعون هذه الظروف

موا يف داخل ابإلنسان جتاوزت الظروف انتقلوا اآلن إىل أن يتحكّ  مإن القضية جتاوزت ذلك عملية التحكُّ  ُمثَّ 
، , على مجيع املستو�توعلى مستوى العالقات ,وعلى مستوى العواطف ,سانية على مستوى القيمالبنية اإلن

اجلميع إذا نسي أحدهم جهاز  يكن ، اآلن أكثر األشخاص إن ملوابيلمن خالل االنرتنت ومن خالل امل
، وهذا الشعور شعور إنسان فهو اآلن نصفُ  ,يف البيت قد ترك نصفهُ  هُ  البيت وخرج يشعر من أنَّ املوابيل يف

مت يف دواخلِه أخرج نصفًا من يت حتكّ التكنولوجيا الَّ  اإلنسان بسبب هذهِ  ، ألنَّ نشأ من فراغحقيقي ومل ي
على  ,عالقاتمستوى ال على ,ى مستوى العواطفلع ,، على مستوى القيمهازهذا اجلدواخله ووضعها يف 
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، أ�  كامل  نا تركنا أنفسنا بشكلٍ ثت البعض بذلك البعض قالوا أصالً حنن نعترب أنَّ حدّ  ام، حينمجيع املستو�ت
ن اآلن اإلنسا :تلوق القضية ث يف أحد املرات بني جمموعة من حميب أهل البيت وذكرت هذهِ نت أحتدَّ ك

ا وإمنَّ  ,ال :لبعض منهم قالا، نصفه يف البيت ترك قد هُ يف بيته وخيرج يشعر أنَّ  حينما ينسى جهاز املوابيل
أعماهلم  لَّ مالحظاهتم وكُ  لَّ مشاغلهم وكُ  لَّ الذين وضعوا كُ  صا األشخخصوصاً  ،كاملة هناك  يتركت نفس

 .هاز على أي حالهذا اجلوها يف عض شؤو�هتم و لَّ وكُ 

ري تحكم ابلرتاب واملاء واهلواء وجتاوزت مسألة التأثزت الو اقضية التحكم جتأن  إىل رحلةامل وصلنا اآلن إىل هذهِ 
 واهلواء واملاء الرتابِ  حىت قضية السيطرة على ,شياء أتثرياأل ًا سيبقى هلذهِ قطع ,من خالل املنتج اهلوليودي

الربامج ، حالة تطوراألجهزة يف ، النرتنت واملوابيل، والقضية يف حالة تطورا ولكن اآلن هناك ما هو األقوى
، أين سيصل هذا التطور وال ندري إىل ،ضاف يومياً يف حالة تطوريت تُ القابليات والتقنيات الَّ ، يف حالة تطور
 .املا ال �اية مفتوحة إىل فاالحتماالت

ضيا صار مًا افرتاعالَ  ن، وبنت لإلنسااهاتقيمًا وأوجدت لإلنسان اجتِّ  نوجدت لإلنساأ يافهذه التكنولوج
واقعي إىل احلد الذي صارت العامل ال ، كثٌري من الناس يعيشون مع العامل االفرتاضي أكثر مما يعيشون معحقيقياً 
، رفون ما أقولعر يو األم ثل هذهِ مب ، واملهتمونالواقعية ةلاضية قيمتها أعلى بكثري من العمعملة االفرت اآلن ال
عية قشائعة وصارت قيمتها أعلى بكثري من العملة الوان صارت عملة العملة االفرتاضية اآل ،عملي لاهذا مث

 .املوجودة على أرض الواقع

، اقعيو  حقيقة أقوى من العامل الع جديد حيول العامل االفرتاضي إىلالتكنولوجيا يوميًا يوميًا أتتينا إببدا  هذهِ 
خالل عشر سنوات وأقصى  يف السنوات القادمةن، لتكنولوجيا من التحكم ابإلنساا ن هذهِ وشيئاً فشيئاً تتمكّ 

 ، إذا ما قالوا إنَّ م يصدقون فيما يقولونثون فإ�َّ عباقرة الغربيني حني يتحدّ  بناحنن جرّ و  خالل عشرين سنة حدّ 
، اآلن الشيء الذي يتم العمل عليه  القضيةق يف التاريخ الفالين جربنا هذهِ فالين سيكون وسيتحقَّ لاألمر ا

ن على و لحنن مقب ,روبوت ن إنسالّ إىل عشرين سنة سيملك كُ كن مي خالل عشر سنوات وأقصى ما
 ,، يقتنيه رجال األعماليلأبن يقتين جهاز املواب شخصٍ  لّ ر كُ فكّ ، يف بداية الثمانينات مل يكن يُ الروبوت
، , مل تكن احلياة متوقفة عليهااألجهزة للتباهي هبا ع كانوا يقتنون هذهِ موم اجملتوحىت جن ,ةت املهمّ ايالشخص

س من ، وهناك كثري من الناة لألطفاللنسباب لكامل حىتاب كن اآلن منظومة احلياة صارت متوقفة عليهال
ملون حقائق فتجد عنده يف هذه احلقيبة عنده الالب توب وعنده حي ، أكثر الناس اآلنميلك أكثر من جهاز

 فسةً ، البعض قد يكون منايكون ترفاً هكذا حيملون البعض قد اس ، كثري من النَّ كثر من موابيليباد وعنده أاال
األجهزة  األجهزة ومن دون هذهِ  األجهزة فقد نظموا حياهتم على هذهِ  ن هذهِ و وكثري منهم حيتاج، مع أصدقائهِ 
 .ون أن يعيشوا بشكل متواٍز وصحيحال يستطيع
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يت تبيع األجهزة احملالت الَّ ريطانيا يف هنا يف ب اآلن حنن، تالروبو  ن علىو لمقبيف السنوات القادمة حنن 
ون مكنسة كهرابئية رت  الناس يشم صار الشيء معتادًا أنَّ هلز يت حيتاجها الناس يف مناالكهرابئية األجهزة الَّ 

 القضية لكن هذهِ ، روبوت وأجهزة أخرى كثرية ة قطع احلشيشاء ماكنتادون على شر وت فصار الناس يعوبر 
األطفال حيتاجون إىل جهاز روبوت إذا ما دخل الروبوت إىل اآلن األجهزة حمدودة عرب السنوات القادمة حىت 

 ..نصٌف قضى عليه االنرتنت واملوابيل . ك، هنالنصف املتبقيا سيقضي على هُ حياة اإلنسان فإنَّ 

فكنت  ،ا رسالةالسيستاين حبسب املفرتض أ�َّ سيِّد أساسًا بني يدي مساحة ال ثكم واحلديثُ حدِّ كنت أُ 
، وحينئٍذ سيمتلك روبوتط لإلنسان أن ميتلك الطِّ التكنولوجيا ختُ  تسنوات القادمة شركا النَّ ثكم عن أحدِّ أُ 

شيء نفس ال ,كمبيوتر  ,أيباد ,موابيل كل شخص ميتلُّ جهاز روبوت مثل ما اآلن كُ  تيبيف ال شخصٍ  لّ كُ 
من  اينثالالنصف  فسيقضي الروبوت علىر، ت آخر من أجيال الكمبيو كمبيوتر أيضًا هو جيلٌ   والروبوت هو
آلن بينما املوابيل ا ,ريده اإلنسان على املستوى اخلارجييُ ذ ما نفِّ ؟ الروبوت يُ وت ماذا يعمل الروباإلنسان ألنَّ 

راده يف ذ مُ نفّ ريد أن يُ ابلنسبة للروبوت اإلنسان يُ ، هازهذا اجلالدواخل يف  ع هذهِ ودِ خله ويُ او رج دخيُ  ناإلنسا
ذلك  ت يهيئ لهُ وبو ت ذلك والر الروبو  من  بطريقة معينة فيطلبناً طعامًا معيَّ كل � يريد أن ،اخلارجي عقالوا
وبوت يقوم له ابلواجب البييت روبوت والر القوم ابلواجب البييت املدرسي يطلب من ي ريد أنيالطالب  ،عامطال
 طالب حني يقوملال معلومات فاحيتاج إىل برجمة وحيتاج إىل إدخ ت الروبو ذلك ألنَّ  درسي واملدرسة تقبلُ امل
الذي يتناسب مع وجود  ألنَّ الواجب البييت سيكون ابلشكل م ابلواجب البييتقد قا هدخال املعلومات فإنَّ إب

 .روبوت وهكذا

وع التحكم ر على مشكبري   شتغلون على مشروعٍ لماء الغرب يعُ  ,؟ أبداً القضية عند هذا احلد هل تقفُ  
، يشتغلون علمي، هذه حقائق علمية لٍ اكالم ما هو خبيهذا الو  ,رضة النازلة إىل األابلطاقة الشمسية والكوني

لرت فيت تُ والطاقة الشمسية الَّ  ، الطاقة الكونيةابلطاقة الكونية والطاقة الشمسيةعلى هذا املشروع على التحكم 
أتيت ة والطاق زي الذي حييط ابلكرة األرضيةف من الكيلومرتات من الغالف الغاعرب الغالف الغازي عدة أال

م يت تتحكَّ الطاقة هي الَّ  إىل أرض، هذهِ  مقاديرها ومناسيبها من أرضٍ  فرت وختتللفالفالتر العمالقة ت عرب هذهِ 
كوا شفرهتا السرية فكِّ الطاقة وأن يُ  موا هبذهِ تحكّ ي م إذا استطاعوا أنرون أ�َّ فكِّ لماء الغرب يُ ، عُ ابملزاج اإلنساين

ادوا أن يهيجوا أعصابُه الشعوب فيحولون هذا الشعب إذا أر تحكموا مبزاج شعٍب من ي تطيعون أنفحينئٍذ يس
 انادوا من اإلنس، وإذا أر ميارس العنف وأمثال ذلك إىل شعبٍ  ,ستوفز األعصابوحالته النفسية إىل شعٍب مُ 

موا تحكّ ي ستطيعون أنلطاقة الكونية النازلة ياب كمد األعصاب من خالل التحر دًا ابر اب هادائً  عاً يِّ كون طَ ي أن
قطعًا هذا األمر إىل اآلن حبسب  ،يؤثرون على ذلك الشعب أو تلك األمة يلتاوابل مبقادير تلك الطاقة

وحينئٍذ ، نجحواي يق والتجارب وما هو ببعيٍد أنقحهم بصدد الدراسة والتذ عمليًا ولكنَّ نفّ الظاهر مل يُ 
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هم الشاغل ، شغليل واالنرتنت وعرب الروبوتعرب املواب مهمموا بطريقٍة أقوى من حتكُّ عون أن يتحكّ يطستسي
، ت املستقبليةاال، ولذا �خذون يف نظر االعتبار كلَّ االحتمقبلاملست كيف يستطيعون أن حيكموا  املستقبل!

تعلموا  هم هكذام يعتقدون هبا ولكنَّ ال أ�َّ  ،خذو�ا بنظر االعتبار�  األد�نلِّ االحتماالت املوجودة يف كُ  لَّ كُ 
ميكن أن  تال االحتمالَّ كُ   ,االحتماالت ميكن أن تتحقق لمي أنَّ عالعلمي ومن التحقيق ال من البحث

  تتحقق.

هناك عمل  ,نا على اإلسالم، حبالنا حنُن الذين نزعم أنَّ ا يرتبُط حبالناوهذا هو الذي يشتغلون عليه يف جهٍة ِممَّ 
، وهذا هو يت مرت إلنشاء إسالٍم جديدساليب الَّ األ هذهِ عرب  يف الكواليس وسيخرج بشكٍل تدرجييدؤوب 
هناك حقائق موجودة على أرض  ,تالث عن احتماأحتدّ ال  وأ� ,اإلرهاب ةر بِه الغربيون ملواجهفكّ الذي يُ 

 نشاء إسالمٍ ، فهناك سعٌي حثيث عند الغربيني إلعن حقائق موجودة على أرض الواقع ثأحتدّ  ينإنَّ  ,عقالوا
م ا يف غضون سنوات قليلة، وأ� أعتقد أ�َّ مبَّ بوادره األوىل رُ  هرمىت ستظ، دءوا يعملون على هذاجديد وقد ب
  .سينجحون

  !؟..سينجحون ملاذا 

، إىل واقعنا الشيعي وال، تعايل ابجلو السين ال شأنف وفاشل، سينجحون ألنَّ الواقع اإلسالمي واقٌع متخل
مراكز الشيعة املنتشرة  !فةتخلِّ ة مُ ة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ  :السيستاين وأقولد� املعظم خاطُب سيِّ وأ� أُ 
غاييت هنا ما كانت غاييت ؟ م احلديث عنهأين حنُن من هذا الذي تقدّ  العامل متخلفة! واقعنا متخلف! لِّ يف كُ 

وضوع ألسهبت لكم  ا املهذلو كان احلديث عن  نساليب الغربيني يف التحكم ابإلنساثكم عن أأن أحدِّ 
  كثرياً.

عي هنا يف البالد يالش باث عن الشبأ� ال أحتدّ  !شبابنا الشيعي :النتيجة ردُت أن أصل إىل هذهِ ين أولكنَّ 
 ءاث عن الشباب الشيعي يف كل أحنين أحتدَّ ، ولكنَّ عي يف البالد الغربية ليس كثرياً الشي لغربية فأعداد الشبابا

ث عن التسرب الظاهري بدءوا ون وال أحتدّ ربسبدءوا يت ,هؤالء بدءوا يتسربون ,يةالشيعننا داليف ب العامل
ية الشيعّية ن، ملاذا مؤسستنا الديديينخارج الواقع الشيعي ال سرب ابجتاهٍ ت، بدأت عقوهلم تون عقلياً بيتسر 

 ؟!رمة هلذا األالشيعيّ ت املرجعية ماذا خطط  الذي بني رجليها؟!إالَّ  عند رجليها ر إالَّ مو ة ال تنظر إىل األلرمسيّ ا
 ،النظام الصدامي انتهى، تتوفر هلا األسباب ةٍ شيعيّ  ةٍ ة وعن مرجعيّ مسيّ  ر ةٍ ة شيعيّ دينيّ  سةٍ ث عن مؤسّ حنُن نتحدَّ 

ا ذليا هلالعُ  ةُ الشيعيّ  ةُ طت املرجعيّ ، فماذا خطّ األمور تبدلت ،ة حاكمةشيعيّ ية الع، اآلن املرجعصر التقية انتهى
ة هو رد يّ ة الرمسالشيعيّ  ةُ ين الديسةُ وغاية ما تستطيع أن تفعله املؤسّ ، ! أم نبقى على حالة التخلف هذه؟الواقع

 . مسألٌة سرتاتيجية كبرية، هذهِ ةفعٍل أو ترقيع أو تلصيق هلذه القضية أو لتلك القضي
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 ميكن بكبسة زر أن تتحول ة النيّ سة الدياملؤسّ  ألنين أعلم أنَّ  ,اقرتاح بسيط حُ رتا قا االذوه :أ� أقرتح اقرتاحاً 
، فهذا ليس ممكناً  ،تطورهذا الكب ا ة تستطيع أن تو ر و  يف غاية التخلف إىل مؤسسة متطمتخلفةٍ  ةٍ سمن مؤس

، رآنهناك توجٌه يف اجلو الشيعي يف السنوات األخرية هناك توجه إىل القُ  :ين أقول، ولكنَّ وال حىت يف األحالم
هذا ، ولكن هناك توجه ابجتاه القرآن، مؤسسات قرآنية، مراكز قرآنية ،مدارس قرآنية ،نشأت حمافل قرآنية

 ىالرتتيل حىت علو  ، على مستوى التجويداهاتملخالفني يف مجيع االجتّ اغم توجه ابجتاه القرآن يعزف على نَ ال
 ، لو أنَّ ملستو�تعلى مجيع ا ,مستوى التفسري على ,تاء، على مستوى القراوالتجويد ةهيئة جمالس القراء

 بنظر االعتبار هذهِ  ة أتخذة الشيعيّ يعرجامل لو أنَّ  ،حا ا اقرت ذأمنيات وه هذهِ  !ل � ليتو ة أقّية الشيعيّ عاملرج
ف هذه األجيال ثقّ أن نُ  ،البيت، أن نعود إىل حديث أهل ريدُه أهل البيتيُ اِه ما ه ابجتَّ وجَّ نية وتُ احملافل القرآ

ر القرآن وفقًا لعليٍّ فسِّ أن نُ (  :ِة الغدير ما أخذ علينا من عهدٍ حبسب ما جاء يف بيعة علويّ  رآنيةً قُ  ثقافةً 
ذي نستطيع أن نقوم به هذا ال، ةً قويَّ  صانةً ل حشكِّ القاعدة ستُ  هذهِ  أعتقد أنَّ  ،) عليه وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 

 . كبريىل بر�مجٍ  إ فنحن حباجةٍ وإالَّ 

 ةُ سينيّ حلُ ا اءااألجو  !ة متخلفةسينيّ س احلُ لااجمل ,د� املعظم� سيِّ  :ين أقولنَّ لكو  ال أريد أن أطيل أكثر من ذلك
 ةٌ وّ مة هُ عمّ ملا لجياة وما بني األل املثقفسحيقة فيما بني األجيا ةٌ وّ هناك هُ  تخلفة!احلوزة العلمية مُ  !تخلفةمُ 

، واضح يف هذه األجواء فٍ يرونه من ختلُّ ا مَ هلم ذلك لِ  حيقُّ و  ابت املثقفون يستهزئون ابملعممني اً!سحيقة جدّ 
ة نيّ سة الديفيها على املؤسّ  كبرية واملسئولية تقعُ   مشكلةٌ ، اً جدَّ  مثقفا شاذٌ  اً معمَّ ن جتد مُ م أشاٌذ يف الوسط املعمّ 

يت بيدها ليا الَّ ة العُ أخص على املرجعية الشيعيّ  وبنحٍو خاص على مراجع الشيعة وبنحوٍ  يةرمسة العيّ يالش
 .بسبب ما يتوفر لديها من األسباب ، وتستطيع أن تنشر ما تريد�ت والناُس تسمع كالمها وتطيعهاامكاإل
  .ألوىل سأحاول أن أختصر بقدر ما أمتكناعن اجلهة  يطلُت يف حديثا أرمبَّ 

تفتقُر إىل مراكز  ةة الرمسيّ ة الشيعيّ سة الدينيّ املؤسّ  ,واجلهة الثانية ما هي ببعيدٍة عن اجلهة األوىل :اجلهة الثانية
اء ، سل اخلرب د� املعظم سل االقتصاديني، سيِّ كُه املعلومةّر العامل اليوم حتُ ، املعلومة العامل اليوم حتكمهُ ، دراسات

، وإن كان الذهب املعلومة اآلن أغلى من الذهب، أغلى شيء املعلومة ؟ما هو أغلى شيء يف زماننا هذا
 ، املعلومة أغلى من الذهب وأغلى من املاسالكالم هرى عليليس هو أغلى شيء لكن هكذا هو الذي ج

ُب ينتصر فيها املنتصر ، احلرو ابملعلومة كمُ ، العاُمل حيُ يء اآلن هو املعلومةأغلى ش أغلى من كل شيء!و 
ة واالقتصاد يندحر بسبب املعلوم زدهر بسببِ ي ، االقتصادفيها اخلاسر بسبب املعلومة خيسرُ و  ،ابملعلومة
الكبرية يف العامل  ولذا اآلن الشركات املعلومة!بسبب  وضعف الدول !ة الدول بسبب املعلومةوّ قُـ  ،املعلومة

ي اجلهات غذّ يت تُ لدراسات هي املنابع الَّ ا، مراكز لعاملا قوية يفاجليوش ال ,، احلكوماتساتمتتلك مراكز للدرا
 اإلنسان، غّري يت تُ هي الَّ  ، واملعلومةُ وجه احلياة غّريُ يت تُ مة هي الَّ و املعل ،يها ابملعلومةذغ عليها تيت تعتمدُ الَّ 
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سة املؤسّ  !ىسطلناس يف القرون الو ا تعمل أبساليب كان يستعملها تة الرمسية ال زالة الشيعيّ يّ نسة الدياملؤسّ 
 ىل مؤسسة للدراسات السرتاتيجية ابملعىن احلقيقي ال أنليا حباجٍة إة العُ شيعيّ ية العاملرج ,لحباجة على األق

ا و لريدون أن يشتغميني الذين ي، على املعمّ مني الذين ال يعرفون شيئاً توجد بناية و�يت إليها جمموعة من املعمّ 
املراكز وهتتم هبا  تتناوهلا هذهِ يت تخصصوا يف املطالب الَّ ي ، أندرسوا أن يتخصصواي املؤسسات أن يف مثل هذهِ 

ى حباجة إىل لعة املرجع األعلى األقل املرجعية الشيعيّ  ة وخصوصاً الرمسيّ ة شيعيّ ّية النسة الدي، املؤسّ  املراكزهِ ذه
 ,وعلى دراسة التاريخ ,على املستوى االجتماعي ,للدراسات السرتاتيجية على املستوى السياسي مؤسسةٍ 

، قطعًا اآلراء ستختلف وابناكي نعرف ص و ألقل عرب القرن املاضي كي نعرف أخطاء�ا اترخينا حنن على
 ملشتغلون يفاما اكتسب الشيعة ما حدثت عملية فلرتة وكلَّ الزمان كلَّ  ما استمرّ لَّ لكن كُ و  حتدم فيما بينهاوست
 ، لكن أنالعامل يجية يفتارت ات السكز الدراسا يتواصلون مع مر  امصًا حينجديدة خصو  ؤسسات خربةً امل هذهِ 

 على أساس اخلربة، ة والواسطةاملنسوبية و بيعلى أساس احملسو  والكفاءة ال أساس اخلربة يكون العمل فيها على
 .احملسوبية واملنسوبية والوسائط الكفاءة ال على أساسو 

 جية علىيىل مؤسسة كبرية للدراسات السرتاتة حباجة إة الرمسيّ الشيعيّ  ةُ الدينيّ  ةسليا واملؤسّ ة العُ فاملرجعية الشيعيّ 
 وحننُ ، التارخيي ملستوىا وعلى، يو بي والرت عاماالجتعلى املستوى ، ى الثقايفاملستو  على ،اسيملستوى السيا

سة املؤسّ  ، وتكون هذهِ وقيتاتصدر للشيعة التصدر للشيعة التقومي وتُ يت تُ ؤسسٍة حقيقية هي الَّ إىل مُ  حباجةٍ 
وح يف العامل جيري سريعاً وحنُن نرا ؟مزق من التف وحالةٍ من التخلّ  إىل مىت نبقى على حالةٍ ، عتمدة من اجلميعمُ 

وتعيني املناسبات وحتديد  قاومي، حنن حباجة إىل مؤسسة وظيفتها إصدار التورمبا نعود إىل الوراء، مكاننا
يف البداية قد تكون هناك اختالفات  صحيحٌ ك، لعد ذم بالكوانتهينا وال   منهار ايصدر القر  واألهلة املواقيت

 اً سة ستكون هي احلاكمة شيئًا فشيئاملؤسّ  هذهِ  ولكن إذا كان هناك قرار فعلي وكان هناك ختطيط �جح فإنَّ 
عيدًا عن احملسوبيات لكفاءة بب اانفس الشيء البد أن يكون فيها أصح، أيضًا ل سنوات قليلةخال

 .واملنسوبيات

 !!..قد ال يراها أحفادي و  قد تكون أحالم قد ال آرها أ�و د اقرتاحات رّ هذه جم

عرب  ,العامل عرب السينما معل سة تتواصمؤسّ ، بشري إبمام زمانناسة للتمؤسّ  :اثلثة ىل مؤسسةٍ  إةٍ اجحب وحننُ 
 حننُ ، تطور خرباتنا الشيعية احملليةتالغربية إىل أن  اتنستعني ابخلرب وميكننا يف البداية أن  ,حقيقي متطور عالمإ
من حالة ، وأن خنرجهم ر على شبابناؤثِّ أن نُ  ، ونستطيعاه الصحيحا نستطيع أن خنطو خطوات يف االجتذهب

ة رمسيّ ة الة الشيعيّ سة الدينيّ عاتِق املؤسّ املسئولية مسئوليٌة تقع على  وهذهِ  ،اههايت يتحركون ابجتّ الضياع الَّ 
 هي اجلهة ، هذهِ لياة العُ ة الشيعيّ ملراجع وبشكل أخص على املرجعيّ ا وبشكل خاص على، وىللدرجة األاب

 .الثانية
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  :هالسيستاين دام ظلسيِّد الشيعي األعلى مساحة الواخلطاب للمرجع  :جلهة الثالثةا اوأمَّ 

 : أتثٌري كبري من جهتنيالعراُق بشيعتِه لهُ 

، اآلخرون ال يعبئون بذلك هم حبسب عقيدتنا يف املشروع املهدويّ  العراُق ميثل املركز األول :اجلهة األوىل
عراق فيه عاصمة ، والملهدويّ ا عو ر العراق ميثل املركز األول يف املش ،ةعيّ يشيدتنا القر ولكن حبسب عأحرا

بنحٍو مباشر بنحٍو  ف ترتبُط الشيعة يف كل العامل هباجة يف النّ ية الرمسيّ عة الشييّ نسة الدي، واملؤسّ جفشيع النّ الت
ى املستقبل إذا كّنا مهتمني ل، إن كان ع كبريأتثريٌ  ة يف العراق لهُ يعما عليه الش :، خالصة القولغري مباشر

ثبت  2003يًا بعد سنة ، وعملأحناء العامل لّ ، وما يرتبُط بعامة الشيعة يف كُ  إلمام زمانناهدويّ ع املو ر ابملش
ناقش يف يُ   أحداً ، وال أعتقد أنَّ ةات السياسية الشيعيّ دياقال ة وفشلثبت فشُل األحزاب الدينيّ بشكل قطعي 

سياسية ّية الن األحزاب الديثبت ابلقطع واليقني فشلُ  اذميالدي وإىل يومنا ه 2003نذ سنة ، مُ ةيهذه القض
عي فشل اجلميع وقد قط ثبت بشكلٍ ، اه منهاال اجتّ و  ستثىن حزٌب وال منظمة، ال يُ ها وقضيضهابقضّ  ةالشيعيّ 

، فهناك هذا الفشل واضحًة للقاصي والداين، حىت ابتت عورة ال ميكن أن يسرت وا فشًال ذريعًا واضحاً لفش
األحزاب هو بسبب فشل ا فشل ، وهناك فشٌل واضٌح أيضًا ولرمبَّ ةة الشيعيّ األحزاب الدينيّ  ذهِ فشٌل واضح هل

 .وا مجيعاً ليعة فشالقادة السياسيون الش،  األمر�جحني لتغّري  األحزاب لو وجدوا قادةً  فراد هذهِ رمبا أ ,قادهتا

 :د� املعظمحني � سيِّ من اقرتا اقرتاحاً أ� هنا أقرتحُ و  نتخاابتا ن علىو لالشيعة يف العراق مقب

ود األقل حبدود البيان حبد ل حبدود البيان ال حبدود الفتوى علىأن تتبىن املرجعية على األق :لو ح األا االقرت 
يكون هناك توجيه للناس  من حقهم أن يرشحوا أن ،كان  حزبٍ  التوجيه أن ال يتم انتخاب احلزبيني من أيِّ 

 .حزب كان انتخاب احلزبيني من أيِّ يتم  االجتاه أن ال اذهب

عالم ويبقى املسئولون يتصلون ذا الواقع ال على مستوى اإلرج نفسها من هاملرجعية فعًال فعًال ختُ  و أنَّ أ
، لنيةعماكن أو يف أ سري جف وأبطراف من املرجعية يف كربالء يف الفنادق بشكلٍ أبطراف من املرجعية يف النّ 

 اساس والنَّللنَّ  ألمرامل وترتك اية نفسها ابلكعرج املرجا أن ختُ ، فإمَّ على الناس  القضية يكون فيها ضحكهذهِ 
من  انتخاب احلزبيني من أي حزٍب كان دمعىل اس إلنَّ ا جهو ة تيّ ع املرجا أنَّ مَّ ، وإيت تتحمل مسئوليتهاهي الَّ 

 .كانت  أي جمموعةٍ 

عرب  ,ة واجلماعةة اجلمعمَّ عرب أئِ  ,كالئهاو الناس عرب وصله إىل ًا أن تُ وهذا األمر تستطيع املرجعية بسهولة جدَّ 
 يف األمور ستسوء أكثر وأكثر  فإنَّ وإالَّ  ,ة العليايععرب بياٍن رمسي صادٍر من مكتب املرج ,وسائل اإلعالم

، الرقم األول اسيت يريدها النَّ ت الَّ امث عن اخلدوال أحتدّ  يعن اجلو السياس ثُ أ� ال أحتدّ  ,ع االجتاهاتيمج
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الرسالة املفتوحة الرقم  ث يف هذهِ لكن ابلنسبة يل وأ� أحتدّ و  ةتلك أرقام مهمّ  ،عندي ائديقعهو اجلانب ال
 . عليهم أمجعنيوسالمهُ  هللاِ  ة صلواتُ مهو اجلانب العقائدي هو عالقة الناس أبهل بيت العصعندي ول األ

 :ين أسوق مثاالً قع لكنَّ ث عن سوء هذا الواسيئ وال حاجة ألن أحتدّ  عقالوا

السيستاين سيِّد ي وكيل الكلث فيه الشيخ حمّمد فلك املارجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدّ  •
 :اقث فيه عن واقع العر إمام اجلمعة يتحدَّ و  البصرة يف

، الدقائق متأخرة من الليلة املاضية وأ� أفكر ماذا أقول يف هذهِ يف ساعات : يخ حمّمد فلك املالكيالشَّ [ 
أم أحتّدث عن الصناعة  ؟ع املوقع عليه لثالثني سنةهل أحتّدث عن البرتول الضائ ؟عن أي شيٍء أحتّدث

أم أحتّدث عن أضحوكة البانزين  ؟حيث نسجت العنكبوت أعشاشها على ما تبقى من املصانع واملعامل
لزراعة حيث املياه بدأت مناسيبها أم نتحّدث عن ا ؟رهصدّ نا حنن الذي نُ الذي نستورده من اخلارج رغم أنَّ 

منضي أم أحتّدث عن الفقر والبطالة وأينما  ؟� ترى ما سيكون حاهلا يف الصيف ,ابالخنفاض وحنن يف الشتاء
أحتّدث عن قلة  ه لزواجه بل لطعامه وطعام أسرته؟متديٍن حمّطم ال جيد ما يكفي إّال واستقبلنا شباٌب موالٍ 

 أحتّدث عن الصحة وما أدراك ما الصحة فالذي يريد أن يعمل !ذنوب األمةاملطر وأسبابه وأهم أسبابه 
  .يذهب إىل ايران قسطرة

فهي قريبة والقوم ينتظرون اخلرب ألي ائتالٍف منضي ومن الوجوه  ,إذاً أحتّدث عن االنتخاابت :قلت يف نفسي
وأّن الوجوه الكاحلة  ,وإذا يب أرى أن االئتالف الذي ُيشّكل يف الصباح ُحيل يف املساء ؟يت خنتارهااجلديدة الَّ 

وسنقوم وسنقوم وسنقوم  ,ك غري�ل، انتخبو� فليس هناوكلهم يقولون انتخبو� ,هي الوجوه ال تبديل خللق هللا
وعود الكاذبة وما حتقق ة فيديوهات السرقة وال، قلت يف نفسي هل � ترى من الصواب أن أعرض على األمّ 

إ�ك مث إ�ك � شيخ فالوعود مل يتحقق  :فجاء اجلواب من بعضهم فقالوا !منها على القوم املنتظرين للخرب
ء قطعوا الذي فيه عينيك وال فإن ذكرت أحدًا من هؤال !والثروات ُسلبت !واملواز�ت ُ�بت !منها شيء

ي يف التهلكة ، مث جاء آخرون ، طبعًا هذي كلها حديث فكثٌري منهم نصحوين أن ال ألقي بنفس ,ونيُهاد
ومجاعة يقولون ال شيخنا خنشوف  ,فارغ واحد يقلي شيخنا ال حتجي وتلقي نفسك يف التهلكة حجي فارغ

، خطبًة سياسيًة ر�نة تشفي الغليل بل نريد منك خطبًة ر�نة ,ال � شيخ :، وآخرين قالوا شيقولونالباقني
 ,اْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فـََقاِتال ِإ�َّ َهاُهَنا َقاِعُدونَ  :نقول لك :؟ قالوا: وما يكون بعدهات هلمقل ,وتداوي العليل

قلمي فليس  فلملمت جراحي وكسرتُ  ,ساعد هللا قلبك � مسلم ابن عقيل ,إ� هلل وإ� إليه راجعون :فقلت
 .صاحب األمر والزمان ] وليس هلا منقذ إّال  !السفينة غارقة غارقة غارقة ,لدي ما أقوله

 ..جهات   احلديُث يف ثالثَمتَّ 
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 :  الرابعة اجلهةُ 

  !! مشكلتنا :على دام ظله عنوا�ااجلهة الرابعة من هذه الرسالة املفتوحة إىل مساحة املرجع األ

ث عن ا أحتدّ ، إمنَّ لسياسي واحلكومي يف العراقا ث عن الواقعأ� لن أحتدّ  ء الشخصي!قانون الوال :مشكلتنا
 ةً خاصَّ  يةأخاطب املرجع األعلى للشيعة فليست القض ينالسيستاين إنَّ سيِّد خاطُب الوحني أُ  ,الواقع الشيعي

ة ويف الواقع املرجعي رمسيّ ة اليّ عة الشييّ نة الديسشكلتنا يف املؤسّ ، مُ ل الرقم األهمشكِّ ابلعراق وإن كان العراُق يُ 
 !!.ون: الوالء الشخصي ., قانقانون السيئهذا ال ،القانون اذهو ه

 ؟ , هؤالء الغربيون جنحوا ملاذاد� املعظم� سيِّ 

الكفاءة والسرية و التخصص  سسا، هؤالء يعملون على أوالء الشخصيم ال يعملون بقانون الجنحوا أل�َّ 
صارت عيون ططاهتم و خمُ  لّ كُ    مشاريعهم ويفلّ األمور الثالثة جنح الغربيون يف كُ  ، هبذهِ الناجحةو  الذاتية النظيفة

ر وال يعبئون بدين و األم العتمادهم على هذهِ ن جنحوا و ي، الغرب أن تكون مثلهم، وتتمّىن إليهم ل العامل تنظرُ كُ 
  على أرض الواقع.مسناه لَ  هذا الشيء حننُ  وهللاِ  و بلونِه أو بقوميتِه أو من أي بلٍد جاءالشخص أ

  :ى أساساالجتاهات علامة يف مجيع هم اهلهم نظموا مراكز 

  !صالتخصُّ  -
  الكفاءة! -
  !السرية الذاتية النظيفة والناجحة -

 ,اهلعمااست نمقرف يصيبين القرف م عملت بشكلٍ تساما  رةل كلمة النزاهة لكثمأ� ما أحببت أن أستع
 يفف قر مُ  ستعملت بشكلٍ ارة ما ثلك رت كلمة مقرفة!، صاجحةلناوا لذلك استعملت السرية الذتية النظيفة

يعتمدون  ؟أي قانون ،القانون اذبسبب استعماهلم واعتمادهم على ه ، الغربيون جنحواييعشواقعنا ال
 فة والناجحة!سرية الذاتية النظيوال !الكفاءة التخصص!

 ,ةة الرمسيّ ة الشيعيّ ستنا الدينيّ ؤسّ مُ  هل أنّ  ة بعيداً عن احلكوماتة الرمسيّ شيعيّ ة الينيّ يف مؤسستنا الد :السؤال هنا
 علينا على لذا للينا حني أقو ع، لذا ال والل ال و الواقع يقو ، : الليقو  عق؟ الوابربع هذا القانون ولتعمل و 

ة الدينيّ  سةؤسّ يُغري يف واقع امل تلك القدرة على أنمي ال يوجد أحد، غّري ى أن تُ لعرة دا هي القاة أل�َّ يعاملرج
 مؤسسي وعرب  عرب عملٍ ، وهذا ال يتم إالَّ ل أن نبدأ خبطواتقاأل ، علىفعل املرجُع األعلىي نمثلما يستطيع أ

 ,ءرابلألق ,ات وفقًا لألصهاريق الشخصي وعلى االختيار ية هكذا على التوثا أن تكون القضمَّ أ ,تقنني



16 

 

ن اآل ، حننُ عملها شيخ القرية أو شيخ القبيلةيت يستاألساليب الَّ  لمستعننا نعيش يف قريٍة و وكأنَّ  ,ءلألصدقا
  . واقفون يف أماكننا حننُ االجتاهات إالَّ   عاٍمل جيري وجيري سريعاً يف مجيعيف ش، ونعيدعقّ امل مُ نعيش يف ع

ال  جعناى علٍم فمرا� عل، أ) عليه وسالمهُ  هللاِ  تفسري إمامنا العسكري صلواتُ ( الكتاب الذي بني يدي هو 
ة ايوهي رو  ،ةايرو هذه الكانت وإن   ,كتابذا الهب  أعتقدُ الرسالة فأ� أ� الذي أوجهُ  ينكتاب لكنَّ ذا الهب يعبئون

يف حوزاتنا  سُ درَّ الذي يُ ) الرسائل (  يخ األنصاري يف كتابهِ يت أقرأ منها سطورًا اآلن نفس الشَّ التقليد الَّ 
  .ة واضحة عليها بعد أن يوردها، على أي حالقرواية عالئم الواثال هذهِ  شري إىل أنَّ ة يُ شيعيّ لا

،  عليه )وسالمهُ  هللاِ  تفسري إمامنا العسكري صلواتُ ( ن م وأ� اقرأ ةايث إمامنا الصادق يف هذه الرو يتحدَّ 
، واإلمام هنا جيري مقارنًة بني )273(صفحة  / قم املقدسة / وىلالطبعة األ / وهذه الطبعة ذوي القرىب

 العالمة ما هي هذهِ  ,يعةء السوء الشّ ث عن عالمٍة تكون واضحًة يف فقهافيتحدَّ وفقهاء الشيعة  فقهاء اليهود
 ؟ الواضحة

 قَ سْ م الفُ هِ ائِ هَ قَ ن فُـ ا مِ و فُ رَ ا عَ ذَ إِ  َعَوامُّ أُمَِّتنا وََكَذِلكَ  - لصادقا اإلمامُ  هذا كالمُ  - ناتِ مَّ أُ  امُّ وَ عَ  كَ لِ ذَ كَ وَ ( 
يف القلوب   تكونُ ينعاامل هذهِ ا رمبّ  - اهَ امِ رَ حَ وَ  ايَ نْـ ام الدُّ طَ ى حُ لَ عَ  بَ الُ كَ التَّ ة وَ يدَ دِ ة الشَّ يَّ بِ صَ العَ ر وَ اهِ الظَّ 

قول ا يمحين فوهاخي اء أنقهء الفهؤالف لن يستطيع ولكن هناك مسات وأوصا ,ةاملغلق يف الغرف وتكونُ 
ان سَ حْ اإلِ وَ  لِربِّ ابِ  قِ فُّ لرتََ ابِ وَ  اً قَّ حِ تَ سَ مُ  هِ رِ مْ أَ  حِ َال صْ ِإل  انَ ن كَ إيه وَ لَ عَ  ونَ بُ صَّ عَ تَـ ن يَـ مَ  كَ َال هْ إِ وَ : إمامنا الصادق 

هو قانون  اذ، هاً ة جدّ هذه قضية قضية مهمّ  - اً قَّ حِ تَ سْ مُ  ةِ انَ هَ اإلِ وَ  لِ َال ذْ لإلِ  انَ كَ   نْ إِ ه وَ وا لَ بُ صَّ عَ ن تَـ ى مَ لَ عَ 
 ,املرجعالشخص ال يوايل  ،ًال كائنًا من كاندلَّ يكون مُ  ,ماً قدَّ وايل املرجع يكون مُ ، شخص يُ الوالء الشخصي

مامنا الصادق إ عنهُ  ثُ ، هذا هو الذي يتحدَّ ليهع، سيكون مغضوابً ذاك واملرجع أ اذال يريد أن يكون عبداً هل
 الجتاه املادي أويفا هلكونه إهالكًا يفيُ  - َعَليه َوإن َكاَن ِإلْصَالِح َأْمرِِه ُمَسَتِحقَّاً  َوِإْهَالك َمن يـَتَـَعصَُّبونَ  -
َعَليه َوإن َكاَن ِإلْصَالِح  َوِإْهَالك َمن يـَتَـَعصَُّبونَ  - األمر اذومون هبيق عوإهالك هؤالء املراج ،ملعنويا الجتاها

 .َواِبلَرتَفُِّق اِبلِربِّ َواِإلْحَسان َعَلى َمن تـََعصَُّبوا َله َوِإْن َكاَن لِإلْذَالِل َواِإلَهانَِة ُمْسَتِحقَّاً  َأْمرِِه ُمَسَتِحقَّاً 

 ثلُ م مِ هُ فَـ  -الء العوام ؤ فه - هاءقَ الفُ  ؤالءِ هَ  ثلَ ا مِ نَ امِّ وَ ن عَ د مِ لَّ ن قَـ مَ فَ  :نا الصادقيقول إمام  بعد ذلكُمثَّ 
يقوم اإلمام الصادق  ، فالروايةُ طويلة الرواية..  مهِ ائِ هَ قَ فُـ  ةِ قَ سَ فَ لِ  يدِ لِ قْ لتـَّ اىل ابِ عَ تَـ  هم هللاُ مَّ ين ذَ ذِ ود الَّ هُ اليَـ 

دون فقهائهم قلِّ ما بني اليهود الذين يُ و ، هاء الشيعةقما بني فقهاء اليهود وف مبقارنةٍ  عليه وسالمهُ  هللاِ  صلواتُ 
راجع الذين ميارسون اء عن هؤالء املالفقه ءال، فاإلمام قال عن هؤ دون فقهائهمقلِّ يُ  نيوما بني الشيعة الذ

َنا ِمثَل َهؤ  َفَمن قـَلَّدَ  ؟ (قانون الوالء الشخصي ماذا قال  الِء الُفَقهاء فـَُهم ِمثُل اليَـُهود الَِّذين ِمن َعَوامِّ
ْقِليِد ِلَفَسَقِة فـَُقَهاِئِهم  ). َذمَّهم هللا تـََعاىل اِبلتـَّ
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 ,وسائل اإلعالم طرح حىت يفيُ  سؤال اآلنهذا الو  ,ينتاسالسيسيِّد هناك سؤاٌل يطرح يف أجواء مرجعية ال
أريد هنا ال  أ�، واألمني العام للعتبة العباسية ةسينيبة احل: مسألة األمني العام للعتيبولكن ليس هناك من جمُ 

ك اذوك , للعتبة احلسينيةاً عامَّ  ي الكربالئي كان أميناً ديخ عبد املهولكن الشَّ  ,تفاصيل القوانني أن أخوض يف
لك ذبعد  ُمثَّ ، نكان ذلك خالفًا للقانو و  وجتاوزوا املدة ،للعتبة العباسية اً عامَّ  ميناً يِّد أمحد الصايف كان أالس

 ,وريونأمناء ص ,سية ما هم أبمناء حقيقينية العباوالعتب مناء للعتبة احلسينيةوأبمر من املرجعية أن اختاروا أُ 
، تاً إىل أن ميوتيل الشرعي يبقى اثبو واملت ,أمحد الصايفسيِّد ال كلتويل شرعي وكذيخ عبد املهدي مُ ت الشَّ بِّ وثُـ 

ابلنسبة  صايفد أمحد السيِّ وال ةيسينسبة للعتبة احليخ عبد املهدي ابلنِّ الشَّ واألمني العام الفعلي احلقيقي هو 
  للعتبة العباسية.

 تواءهذا الوا ملإذا كنتم ال تعلمون فاع !ال؟ القانون أو التواء على ذاه ,�يِّد� س :ينالسيستاسيِّد ال أ� أسأل
بتطبيق  البونأنتم تطالبون حبرب الفساد وتط ،سادى القانون من أسوأ أنواع الفللتواء عواال، على القانون

بكم أو   هات املرتبطة من اجلبل جهةٍ ان من قِ م أو كبل ولدكبلكم أو كان من قِ مر كان من قِ هذا األ ,القوانني
ن يل هبا أن تطرح وال شأ ,ائل اإلعالمسو  طرح تطرح يفلعيان واآلن تُ لاضحة ة و يالقض هذهِ  ,مرألف كان ايك
) والرواتب مني عام أ(  :ا العنوانذ، بقي االثنان هبرت وكيف جرتكيف صا  ةيقضال هذهِ ن ك، لتطرح ال أو

ما هو الفارق بني هذا احلال  ،، املدة انتهت وهم بقوا على مناصبهم خالفًا للقانونجارية خالف القانون
 ؟!ال الذي عليه األحزاب يف بغدادوبني احل

 :هذا السؤال حباجة إىل إجابة

  !؟يكونوا أمناء هل تسرتجع أو ال وز هلم أنال جي يتخذت يف الفرتة الَّ يت أُ الرواتب الَّ 

 !؟و ليست جاريةة هل تكون جارية أا يف تلك الفرت  شخٍص مذوها ضدّ يت اختّ رارت الَّ الق

؟ يف يكون اجلواب عليهاكر  و األم ، هذهِ ةيعال الشر ابألمو  تا، التصرفةطويل إىل سلسلةٍ  ،العقود ،االتفاقيات
ما هو اجلواب على  ،لعتبة العباسيةا ختهاية وعن أسين العتبات الدينية عن العتبة احلهمِّ ث عن أحنن نتحدّ و 

   !؟املعظم د�هذا � سيِّ 

 مشاكلنا لُّ وكُ  ,سوأ أنواع الفسادالقانون هو أ وهذا االلتواء على ،التواء على القانون بتلبيس شرعي اذه
هناك عمليات التواء على  والء الشخصي تكونلسبب اوب يالشخص ءمن قانون الوال تنشأ ,ت من هنانشأ

 ذِه القضية حباجة إىل جواٍب عليها!، هالقانون
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ذي كم يف البصرة ومن أشهر وكالئكم هو اليلد فلك هو وكيخ حممَّ الشَّ  ,هناك كالم لوكيٍل من وكالئكم
ث ويتحدّ  ،قانون الوالء الشخصيث عن يتحدّ  ،جفث عن واقِع النّ يتحدّ  ،ثث لست أ� الذي أحتدّ حدّ يت

 ,نصريعمن التمييز الالدرجات  نعن التمييز الواضح بدرجة من الدرجات عن متييز قد يكون يف درجٍة م
 . واضحلٍ كبش عيةجر ملا ءاال أن تكون يف أجو  ، ولكننعرفها ئق حنناحق هذهِ  ,ا نعرفهذوحنن ه

 :)1(ين الوثيقة رقم االسيستسيِّد يل الد فلك وكيخ حممَّ اعرضوا لنا حديث الشَّ  رجاءً  •

لو ويسمعونه بنص  السماح النا للسيدخل يسمعها اليوم لناس ورا�  هذي ا :يخ حمّمد فلك املالكيالشَّ [ 
بد املهدي الكربالئي ؟ اآلن عما تفيدهم ما يسمعونه عدل لو مو؟ ضلت منو مثالً  تفيدهم يسمعونهلسنه, 

يعين  ,، ممنوع يسوي كذايسوي كذاممنوع  ,ممنوع رجال فقري, حق شنو صالحيته؟ صالحيته ممكن حق
فاحنا  انت بصراوي!�به ليش؟ تتجاسر يسوي له كذا  :يعين الفاضل النجفي قلت له,  هالواحد حيجي مبخ

نه طفل اللي مها اكو واحد يسمو بد املهدي و� سّيد أمحد الصايف الـلعلينا سوينا عالقات جيدة و� شيخ ع
؟ يعين أبوك واخذ له مره اثنية مو ؟ ابن البايرة خو هذا يعين مثلالبايرة مو صحيح ناب مدلل وواحدمدلل ابن 

 ,؟ ( صحيح )ا صحيح لو مو صحيحهكرهوي د حباهلا يكرهكوأمك القدمية حمهاي الثانية عزيزة عنده 
 .] ياالواقع ه، ال يعين , وهذا أمام يعينخل حنكيها قع هاييسمونه ابن البايرة وا

د فلك يخ حممَّ ث فيها الشَّ جلسة يتحدّ  هذهِ  ,حديث وكيل من وكالئكم اذ هد�� سيِّ هذا ما هو حديثي 
 .يرة البصراوي مثلما هو قال، فهناك وكيل مدلل وهناك ابن الباجمموعة من طلبة اجلامعة عاملالكي م

 الوثيقة: عيدوا بثّ أ رجاءً 

هذي الناس ورا� خل يسمعها اليوم السماح النا للسيد لو ويسمعونه بنص  الشَّيخ حمّمد فلك املالكي: [
لسنه, تفيدهم يسمعونه ما تفيدهم ما يسمعونه عدل لو مو؟ ضلت منو مثًال؟ اآلن عبد املهدي الكربالئي 
شنو صالحيته؟ صالحيته ممكن حق, حق رجال فقري ممنوع, ممنوع يسوي كذا، ممنوع يسوي كذا, يعين 

جي مبخه , يعين الفاضل النجفي قلت له: تتجاسر يسوي له كذا �به ليش؟ انت بصراوي! فاحنا الواحد حي
الـلعلينا سوينا عالقات جيدة و� شيخ عبد املهدي و� سّيد أمحد الصايف اللي مها اكو واحد يسمونه طفل 

أبوك واخذ له مره اثنية مو؟ مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايرة مو صحيح؟ ابن البايرة خو هذا يعين مثل يعين 
هاي الثانية عزيزة عنده وأمك القدمية حمد حباهلا يكرهك ويكرهها صحيح لو مو صحيح؟ ( صحيح ), 

 يسمونه ابن البايرة واقع هاي خل حنكيها, وهذا أمام يعين، ال يعين الواقع هاي ].
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د يخ حممَّ ا لنا حديث الشَّ و ضر إىل الوثيقة الثانية رجاًء أع )1(رقم  ومن وثيقة ابن البايرة وثيقة •
 :)2(السيستايت يف البصرة الوثيقة رقم سيِّد ي وكيل الكفلك املال

مو مثل ما مو خوش اوادم أو مها  ؟، نقبل ابملتاح ألن كان مىت: احنا ما يعينالشيخ حمّمد فلك املالكي[ 
و عدل ؟ الباب سادينه عليك ، عدل لو م ك, الباب سادينه عليال ، يعين عد� إمكانية بس اجملال ما يفتح
ليٍّ عليه يعين انت يشوفونك مثًال لديك طاقة أ� سويت مؤمتر لع, انت بصراوي شوف حاجيها يعين كثريًا 

كلها اشرتكت بيه,   دولة شاركت 16, ثقافة التعايش يف فكر علي سويته ابلبصرة  ,قبل سبع سنني ,السالم 
 ؟هاي جتاسر علينه شلون تسوي مؤمتر لعلي يف البصرة :؟ قالواليش, فضالء النجف و، �به بيه إّال النجف

؟ عدل لو مو شوف األفق ماهلم شوف األفق أبي آفاق حيجي ,أبفغانستان هاردنقبيسوون له  د�به قاع
ال  ,يعين يعتربون البصرة مواطن درجة اثلثة انتم هم ، هم يعين خمربطني أدبياً أهل البصرة ,؟ ( صحيح )عدل

؟ هالسا نقلد نقول  بكثري، عدل لو مو عدل االكراد احسن منكم االكراد احسن منكمحبقوقكم  تدعون
 .اوي ]من البصر  فضلبس هو األ كردي

أ�  ,من األحزاب الشيعية ث عن حزبٍ ، أ� ال أحتدّ , هذه حقائق حنن نعرفهام هذه حقائقد� املعظّ � سيِّ 
فلك  ديخ حممَّ ، أ� جئت حبديث الشَّ ةة الرمسيّ يّ نة الديلشيعيّ ا سةملؤسّ ا ث عنأ� أحتدّ  ،تكمث عن مرجعيّ أحتدّ 

أكثر من  نعرفها وأ� أعرفها بشكلٍ  ,نعرفها قضا� حننُ ال هذهِ  ،ه قد اكتشف اكتشافًا مل يكتشفه أحدال ألنَّ 
 وأعتقد الكالم ,كمثًا من داخل وسطيدتكم حبني يدي مساح لكنَّين أردُت أن أعرض ,فلكحممَّد الشيخ 

هناك نوع من  ،هذه احلقائقن و فة وأهل العمارة يعر أهل الناصريو  نو فالكالم واضح وأهل البصرة يعر  ,اضحو 
 هذهِ  ,ىل قانون الوالء الشخصيأعود إىل قانون الوالء الشخصي، أعود إ ؟ىل أي شيءٍ وأعود إ التمييز أنواع

لة كبرية  وهذه مشك !مكاتب املرجعيةخل اقع الشيعي وجذورها خترج من دايت فتكت يف الو الطامة الكربى الَّ 
 .وكبرية صغريةٍ  لِّ ث يف كُ يدل احلريد أن أفصِّ أ� هنا ال أ !كبرية جداً 

 :اعرضوا لنا صورة الكتاب باصورة الكت ,) الفقه للمغرتبني( ضوا لنا كتاب ر علكن رجاًء ا
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 عليّ سيِّد ى المساحة آية هللا العظمق فتاوى وف لغالف؛ا إذا تقرؤون على ,للمغرتين الفقهُ اب تكهو   اذه

 مكتب السيِّد السيستاين هنا يف اإلمام عليّ  ؟ مؤسسة، جهة اإلصدار منفار دام ظله الو  ينستاالسي يناحلسي
 لندن.

 :رضوا لنا الصورة الثانيةعا رجاءً  •

 
جيوز العمل برسالة الفقه  :نفسه تاينالسيسسيِّد لالصورة الثانية هو توثيق هذا الكتاب توثيق من قبل ا

يكون  نهو املفروض أ، 1418رمضان املبارك/ /5 /عاىل ت اء هللاللمغرتبني والعامل هبا مأجور إن ش
 .! على أي حالتان املبارك حبسب الروا�ضمشهر ر /5

 :)354(ضوا لنا صفحة ر عًء اارج •
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  . 346يف آخر الصفحة يوجد سؤال ، وتكملة السؤال واجلواب يف صفحة    345هذه صفحة

 :)346(رضوا لنا صفحة عا •

 
 . السؤال واجلواب ما بني الصفحتنيينيع )346(هذه صفحة 

 :واب كامالً لوحده السؤال واجلوابا لنا اجلو ضاعر  •

 
 واجلواب .السؤال هذا هو 
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 :ال ويف اجلوابجاء يف السؤ ماذا  الصورة من الشاشة حىت اقرأرجاًء ال ُخترجوا 

نسب إليه من تصرفات ما تُ إذا تزعزت ثقة املكلف بوكيل املرجع نتيجًة لِ  :)345(ء يف صفحة اج
 من داً إن مل يكن متأكِّ و  اسعن ذلك بني النَّ  ثلمكلف التحدُّ احلقوق الشرعية فهل جيوز ل اطئة يفخ

 ؟صحتهاد من وماذا لو أتكَّ  ؟ليكصحة ما ينسب إىل الو 

د أكّ تنث عن الناس من دون أن ن نتحدّ ال جيوز أ ,وزال جي إذا مل يكن متاكدًا قطعاً  :األوىل ابلنسبة للحالة
 .فضحوايُ  ة الناس ال جيوز أنسبة لعامَّ وحىت لو أتكد� من املعلومات ابلنِّ ، من املعلومات ال جيوز

 أن دّ هؤالء البُ  :دمَّ حمَُ  وآلِ  دٍ مَّ حَ اس مبُِ لون النَّ ء الذين �ككالة مثل هؤالء الو ات عامَّ يبة لشخصسنابللكن 
  ا!يُفضحو 

  !؟ة ماذا تقوليعاملرج

م يدفعون األموال والوكيل رتك الناس على عماهيُ  ,حىت لو كان متأكداً  ينيع - يف احلالتني ذلك ال جيوز له
جوب دفع األموال حكم شرعي بو د ال يوج أساساً  أساساً  هُ مع أنَّ  !؟هذا كالم منطقي ،سدهِ يف مفا ايعبث هب
إىل املراجع أحتداهم  واله جيب دفع األمد أنَّ مَّ حمَُ  من آلِ  تو� بدليلٍ � ملراجع مجيعاً أنا وأ� أحتدى ،جعاإىل املر 
أنت  ؟ةايأين هذ الرو  ،حديث أو رواية أبرزها لناإذا كان عندك  ,د�سيِّ  :السيستاين وأ� أقول للسيِّد ,مجيعاً 
لك ابلوكيل اب لك فمااب فما ,دفع األموال إىل املراجعه جيب أن تُ د من أنَّ مَّ حمَُ  لد رواية عن آجال تو  جداً  عليمٌ 

  ؟هو وجٍه من الوج أبيِّ  ,ألموال إليها يدفع يعي أنشلا صاحل ال جيب علىال عجالفاسد املر 

من  ,ن واثقًا من املرجعللشيعي إذا كا صحيح جيوزُ  على صرف األموال بشكلٍ  إذا مل يكن قادراً  جيوز لهُ 
 هذه فكرة أنَّ ل املرجع وكيًال عنه, عجي أن صحيح جيوز لهُ  بشكلٍ  ّرف ابألموالسيتص املرجع الصاحل أنَّهُ 

 األموال ال دليل عليها  ة يف استالمجَّ املراجع وكالء عن اإلمام احلُ 

ة على موقع ايأبرزوا هذه الرو ، أبرزها لنا، أبرزها إذا كان عندك رواية ,د�سيِّ  :سيتايتد� السيوأ� أقول لسيِّ 
 حون من أنَّ صرِّ مون يُ و ة املعصمَّ ئِ ، األحصرِّ يُ أنَُّه ُتوجد رواية عند� اإلمام اُحلجَّة  يلرمس اينتاسالسيسيِّد ال

 مكان يف أي ؟ يف أيِّ أين هذه الرواية ,، أبرزوا لنا هذه الروايةاألموال ة يف استالمِ مَّ ئِ الء لألكاملراجع هم و 
 ؟مصدر

جيب  ة تقوليواد عند� ال ر جا تو م، وال غري ضعيفة ة ال ضعيفةايوال رو  ما توجد عند� توجد رواية! وهللا ال
على الشيعي أن يسلم ال جيب  ,نيحلالصا ةان من سادك  وم األموال إىل املرجع حىت لسلِّ عي أن يُ يالش ىعل

  األموال إليه.
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الصحيح جيوز  لكوهذا املرجع قادر على صرفها ابلش كل الصحيحشصرفها ابل ىعلإذا مل يكن قادراً  جيوز لهُ 
يل الفاسد كترك الو  ,د�� سيِّ ؟! وال للمرجع فكيف احلال مع الوكيلمهذه األعطي يُ  أن وال جيبللشيعي 
  !سديل فاكهذا و  ؟عير ؟ ما هو املربر الششرعي رٍ رب مُ  ال أبيِّ و ميستلم األ

عن اإلمام اُحلجَّة يف  يلوكأبن املرجع هو يزعم إذا أحد املراجع  ,ةجَّ حلُ ااملرجع ليس وكيًال عن اإلمام  ساساً أ
هو �ئب لإلمام  املرجع قول إنَّ ي مام املعصومن اإلواحدًا ع ؟ أعطو� دليالً ما هو الدليلاستالِم األموال 

 .وال روايةتوجد  ا مة وهللارعياحلقوق الش املعصوم ووكيل لإلمام املعصوم يف استالم

ىل ِفيَها إِ وا عُ جِ ارْ فَ الَواِقَعة ث دِ اوَ حلَ اا مَّ أَ وَ  : (ابلتوقيع بتوقيع اسحاق ابن يعقوب تجّ حي إذا يريد البعض أنو 
فما  ,ةعقاحلوادث الواة يف جيَّ احلُ  هلم جعل اإلمام ,) َعَليُكم وَأَ� ُحجَّة هللا َعَليِهم ِيت جَّ م حُ �َُّ إِ نا فَ ثِ يدِ احَ اة أَ وَ رِ 

ا مَّ أوَ  : (قالئل اإلمام يقول رو كالم بسطهذا ال بعد ، وإالَّ مسائل شرعية ؟ادث الواقعةو عالقة األموال ابحل
نُه ِيف ِحلٍّ إَىل َوْقِت ُظُهوِر َأْمِرَ� س مْ اخلُ  لنفرض  ,)ث بُ  ختَْ َال م وَ هتُُ دَ َال يب وِ طِ تَ لِ فـََقد أُبِيَح ِلِشيَعِتنا وُجِعُلوا مِّ
 املراجع ال يوجد نص أنَّ  ,جد نصو ولكن ال ي ،ال أبس يف ذلك ،آخر ص بشكلٍ نَّ هذا الفهم   املرجعأنَّ 

يوجد نص أرشدو� إليه يف وإذا كان  !ما موجود نص وهللاِ  ,يةشرعالم احلقوق اليف است ةجَّ ء لإلمام احلُ الكو 
ال يوجد  يت حنُن نعرفهايف كتب احلديث الَّ  ,نعرفها ال كون هناك كتب للحديث حننُ ت  أنإالَّ  أي مصدر؟

 عند� أيضاً  وال يوجد نص !!احلللصَّ  حللصاا مرجعلموال لدفع األين  عليه أشيعي جيبُ  النص يقول من أنَّ 
قيم يُ قيقة عليه أن احل هذهِ من يرفض  !األموال الشرعية استالم يف ةجَّ جع هم وكالء لإلمام احلُ ااملر  من أنَّ 
؟ مون ذلكو ة املعصمَّ قال األئِ  ؟؟ يف أي مصدر قال اإلمام اُحلجَّة ذلكو الدليل؟ يف أي مكانأين ه ,الدليل

 !!يل الفاسدكو ذا الاس تعطي األموال هلل الفاسد والنَّ يكو هذا السكت على كيف يُ   ,د�فيا سيِّ ، وجديال 

زت ثقة إذا تزع: )345(نعود إىل السؤال صفحة ؟ السؤال ما هو هو أساساً  - يف احلالتني ال جيوز له ذلك
 قيف احلقو  -فات خاطئة يف احلقوق الشرعية نسب إليه من تصرُّ ما تُ لِ  ةً يجف بوكيل املرجع نتلّ كامل

املوضوع ال  داً حنن ال نتحدث عن هذاتأكِّ م إذا مل يكن ،يف احلقوق الشرعية ةيليس يف قضا� أخالق، الشرعية
هذه طوا يع أن خيرب الناس حىت ال ، لكن إذا كان متأكدًا جيُب عليهفهو مل يكن متأكداً  ث فيهيدجيوز احل

صاحلة  د جهةً جي ى الشيعي أنلع؟ جيب  فاسد كيفعطى لوكيلٍ ت تُ يب، هذه األموال أموال أهل ال والماأل
ل يف الشيعي أن يؤدي مثلما األص يف الشيعي  األصللى صرفها وإالَّ ع ذه األموال إذا مل يكن قادراً هيعطيها 

جيوز  ،ال لغريهِ و  عطيها ال للمرجعيُ  ال أن، شرعية بنفسهِ صالتُه بنفسِه األصل يف الشيعي أن يصرف احلقوق ال
ال  كليكون كذ نبطريقٍة أفضل بشرط أ ان املرجع يصرفهاكجيوز له إذا  ف، ر  على الصله إذا مل يكن قادراً 

وأّي  وجٍه من الوجوه الشرعية!أبيِّ ال جيوز   هذالوكيل فاسد وهللاعطى تُ  ا أنأمَّ  ،ت وأكاذيبااءدعد اجمرّ 



24 

 

لى أموال عهذا حفاظ  ,أن يبلغ الشيعة عليهِ  أقول! يعر ، عليِه ابلوجوب الشداً عليهِ  فاسوكيالً  شخص يعرفُ 
، هذه األموال ال هي الشخص أو حفاظ على أموال املرجع ا ما هو حفاظ على أموالذ، هةجَّ اإلمام احلُ 

، ولكن جيُب اًال شرعية خرجت من ملكية الشيعي، إذا صارت أمو شخصأموال املرجع وال هي حىت أموال ال
ها إىل وكيل فاسد هذه خيانة مليس ا أنأمَّ  ،افظ عليهاحيُ  عليه أن جيبُ و  عليه أن يؤديها ابلطريق الصحيح

نرتنت يف كل مكان ولكن بشرط أن وكيًال فاسدًا عليِه أن يبني ذلك على اال والذي يعرف ةجَّ لإلمام احلُ 
 ية من دون ذلك ال جيوز..!!قيابلواثئق احلقو  ألدلةابة و ت صحيحامتكون املعلو 

ف يكون املكلّ  امحين - احلالة الثانية يف احلالتني ولكن يف ه ذلكل جيوزال  ؟:ينالسيستا يِّدفماذا قال الس
 يف احلالة الثانية إبمكانهِ ولكن  - ق الشرعيةو قيل الفاسد بشكل خاطئ يف احلكا الو ذه ف من تصر داً متأكِّ 

 ةً ر باشم إعالم املرجع نهِ اكإبم يةنة الثاالحلا يف ولكن -!! إبمكانهِ مل يقل حىت جيب عليه أن يعلم املرجع  -
بيت لحىت �كل أموال أهل ا ؟سرت التاماحملافظة على ال ملاذا - حلال مع احملافظة على السرت التاما بواقع
جع ااملر  نا أنَّ ما حنن لو رأي - ءاتراجسبًا من اإلاذ ما يراه منخاحملافظة على السرت التام ليت مع - ؟ملاذا

ا تتوفر لديها موفعًال حين ,شخصيلء اوالبقانون ال لم ال تعفعالً  ية العلياع املرجعية فعًال املرجأنَّ و  فعًال فعالً 
ولكن املوجود على أرض  ,لكالما اذع هلأن نرقّ ت ميكن افاسد أن تتخذ اإلجراء كيلٍ و ت حقيقية عن اممعلو 
 .ع شيء آخرقالوا

 :طلعوا عليهاي ن للمشاهدين أيتسّىن  واضح حىت لا لنا صورة الفتوى بشكضو ر عرجاًء ا •

 
د� سيِّ ي مساحة دثلة أيضاً أضعها بني ياألمو  هذا هو �ج البالغة أضرب لكم أمثلة) بالغة �ج ال( هذا هو 
مه إىل لشريف الرضي قسّ ا ، �ج البالغة الذي مجعه)20(م برقم ملرقّ ب ااب إىل الكتإذا ما نذهاملعظم, 

يعين األوامر  ,، كتب يعين الرسائل)  ننيؤم املريميت كتبها أالكتب الَّ (  :�ج البالغة ام من أقسقسمٌ  ،أقسام
؟ من أمري من موجهالكتاب لِ �ج البالغة هذا يف  )20(، الكتاب املرقم برقم , القرارات تسمى ابلكتبالرمسية
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خياف على  ينالسيستاسيِّد ال، الفة ملضمون ولروح هذه الفتوىسرية أمري املؤمنني وهي سريٌة خمُ  هذهِ  ،املؤمنني
عى إىل املرجع كي خيربه إبمكانِه!! أن يس ففضح والبد أن يسرت وال جيب على املكلّ يُ  وكيله الفاسد من أن

 !أليس هذه شرعنة للفساد ؟

 يف زمان األمري كان من ، ز�د ابن أبيه�د ابن أبيهني إىل ز ملؤمناهذا الكتاب من أمري  ,ظوا هذا الكتابالح
ال أمري املؤمنني  مّ من عُ ، كان يشتغل عامًال مري املؤمننيالشديد أل بِّ ا ابحلُ و فوكان من الذين عر  ,شيعة األمري

 وهُ وَ  يه�د ابن أبِ ىل زِ إِ  :بن ز�دماذا كتب األمري ال، الحظوا األمري يكتب له كتاب، عاو� البن عباسكان مُ 
ِإىل ِز�د ابن أبِيه  - �ئب احملافظ ,مثل ما نقول وكيل الوزير ,هو �ئب الوايل يعين خليفة - عاملهِ  ليفةُ خَ 

ر وَ لى كُ عَ و  ايهَ لَ عَ  ذٍ ئمَ و يَ نني ؤمِ مُ ـل أمري الامِ هللا عَ  بدُ وعَ ة، صرَ البَ  ىلَ اس عَ عبَّ  ابنبد هللا عَ  َوُهو َخليفُة عاملهِ 
 ,ال أمري املؤمننيمَّ من عُ  كان عامالً   ,فاً وظَّ ابلنتيجة ز�د ابن أبيه كان مُ  - وغريها رمانكِ س وَ ارِ فَ وَ  وازهْ األَ 

 ؟كتب له  اذ، ماله؟ رجائي أن تفتحوا آذانكم ماذا كتب

، الرجل ما فعل شيئًا يئاً  الرجل إىل اآلن ما فعل شينيع - ِين غَ لَ ن بَـ ئِ قًا لَ ادِ صَ  اً مَ سَ قَ  هللِ ابِ  مُ سِ قْ  أُ ّينِ إِ وَ  !ّينِ إِ وَ ( 
 اً ريَ بِ اً أو كَ ريَ غِ ًا صَ يئَ ني شَ مِ لِ سْ مُ ـء الن َيف مِ  -األموال  ينيفء يع - نيمِ لِ سْ مُ ـء الن َيف مِ  تَ نْ ك خُ نَّ  أَ ِين غَ لَ ن بَـ ئِ لَ  -
، شيئاً حلدِّ اآلنما فعل الرجل  - المالسَّ ر وَ ماألَ  يلَ ئِ ر ضَ هْ الظَّ  يلَ قِ ر ثَ فْ وَ لا يلَ لِ ك قَ عُ دَ ًة تَ دَّ شَ  يكَ لَ عَ  نَّ دَ شُ َألَ 

الرجل ما فعل شيئًا  !هذا منطق أمري املؤمنني، ع منه فمن البدايةتوقَّ شخص كهذا يُ ل سبةولكن األمري ابلنِّ 
طريقة أمري  هذهِ  ،والرجل ما فعل شيئاً ، اني أيدينبهو الكتاب  ، وهاالكتاب سيبقى هذا  يعلم أنَّ ريمواأل

َشيَئًا َصِغريًَا أو َكِبريًَا  أَنَّك ُخْنَت ِمن َيفء الـُمْسِلِمني َوِإّينِ أُْقِسُم اِبهلِل َقَسَمًا َصاِدقًا لَِئن بـََلَغِين  -املؤمنني 
ًة َتَدُعك قَِليَل الَوْفر ثَِقيَل الظَّْهر َضِئيَل اَألمر َوالسَّالم  .) َألَُشَدنَّ َعَليَك َشدَّ

هذه سرية  ،ب ومشحون مبثل هذه املعاين�ج البالغة فهو مشحون ابلكت قسم منهذا الجع ار نُ  ن� أإذا أرد
 . عليهوسالمهُ  هللاِ  عليٍّ صلواتُ 

هذا عليه يف  عتبُ إىل حممَّد ابن أيب بكر وأيضًا يَ  بهِ  عثكتاب بَ هذا ال )34(هب إىل الكتاب رقم ذنإذا 
ومن  من أقرب الناس إىل أمري املؤمنني حممَّد ابن أيب بكر ،الناسوحممَّد ابن أيب بكر من خرية ، كتابال

، ) لب أيب بكرحمّمد ولدي ولكن من صُ (  :كان يقول  ,ه يف ولده أمري املؤمننيان يعدّ ك،  أكثرهم إخالصاً 
د ابن أيب مبصر من حممَّ ق األشرت أليَ  ولكن َلمَّا وجد أمري املؤمنني أنَّ  ,األوصياءسيِّد ية عند صخصو  د لهُ حممَّ 

فاألمري بعث إليه هبذا  ,ذلك من دٍ مَّ حمُ  ، فدخل ما دخل يف قلبِ شرتأرسل مالك األ و داً مَّ حمُ بكر عزل 
ت اب أ� لسميكنكم أن تعودوا للكت ،يت صار عليهاالة الَّ احل هذهِ على ما كان منه من  بهُ ؤنِّ عابتُه ويُ يُ  باالكت

 .قراءة الكتببصدد 
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إىل كميل ابن ز�د من أقرب  ا كتاب أمري املؤمننيذ، همناذجو  أمثلة ، هذهِ )61( الكتابوإذا نذهب إىل 
ر اضِ جٌز حَ عَ ي لَ فِ ا كُ فُه مَ لُّ كَ تَ  وَ يلِّ ا وُ مَ  رءِ مَ ـل ايعَ ضيِ تَ  إنَّ فَ  عدُ ا بَ أمَّ : شكل عليهيه ويُ لع ويعتب بهُ الناس إليه يؤنِّ 

 .آخر كالمهِ إىل ...  ربَّ تَ أٌي مُ رَ وَ 

أ� ال أعتقد ذلك وهللا ال أعتقُد  ؟، هذه السريُة تنسجُم مع مضمون هذه الفتوىهي هذه سرية أمري املؤمنني
 .ة شيء وروح هذه الفتوى شيءٌ آخرسري ال هذهِ ذلك روح 

  :اخلامسة وهي األخرية اجلهةُ  •

إىل اجلهة اآلن  وصلتُ  ,اتهالرسالة تشتمل على عدة ج هذهِ  :اية حديثيدمثلما قلت يف ب ,فيها تفصيل
  ة عناوين.يف هذه الرسالة وفيها عدَّ  اخلامسة وهي األخريةُ 

ة اقع مرجعيو  لقطات من( د� السيستاين دام ظله: د� املعظم لسيِّ اجلهة اخلامسة عنوا�ا واخلطاب لسيِّ 
 .) مساحتكم

ة ل هذه الرساليف أوّ  يثيدومثلما قلُت يف أوِل ح !كم إليكمأ� سأنقل صورًا بني يدي مساحتكم واحلُ 
لكن ، ما عندي شك فيهاو  سبة يل اثبتة وواضحةنت ابلماسأذكرها معلو  يتات الَّ ملو عامل ,وىلاملالحظات األ

 وأ� ناك معلومات ليست صحيحة صححوا يلإذا كانت هُ  ،وال عقلي كذلك معصوم أ� لست معصوماً 
 .يت حتت يديمن وسائل اإلعالم الَّ  ذه املعلوماتهأعتذر عن خطأي وسأرفع س

 اجلهة اخلامسة من جهاِت الرسالة املفتوحة من قناة القمر الفضائية عرب األقمار الصناعية إىل املرجع إذاً 
 ع مرجعية مساحتكم!واق لقطات من: دام ظله هذه اجلهة اخلامسة ينالسيستاسيِّد احة الالشيعي األعلى مس

م علّي هنا يف لندن مؤسسة اإلما مرتضى الكشمريي هو املسئول عن مكتبكمسيِّد صهركم ال :وىلقطة األالن
 .مفتوحة وصالحياتهُ ، كم يف الغرب بشكل عامصلوات هللا عليه وهو وكيل

مرتضى الكشمريي اخلطيب احلسيين سيِّد ة أوصلها إيلَّ أخوه أخو الالس أمامي هذه الر يتهذه الرسالة الَّ 
بطه عالقة حبزب ريي كانت تر مرتضى الكشمسيِّد ث عن أنَّ الحسن الكشمريي يتحدّ سيِّد املعروف ال

ثت مع حتدّ  � تليفونياً ، وهذه الرسالة خبط يدِه وأالبعثعالقة حبزب  أخرى كان بعثياً كانت لهُ  بعبارةٍ  ،البعث
عها بتوقيعني نفس ، وقد وقّ  1/6/2016وقت اتريخ إرسال هذه الرسالة ، حسن الكشمريي يف وقتهاسيِّد ال
 نت يف لندنأ� كُ و  كان يف الكويت  صلت به تليفونياً تأ� ا ،لة بتوقيعنيع الرساي وقّ مري شالكن حسسيِّد ال
 سأقرأ الرسالة عليكم ،يف التفاصيل لخع وأعطاين تفاصيل وال أريد أن أدثت معه يف املوضو اتصلت بِه وحتدّ و 
 :ملوضوعضح ايتّ و 
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مت طلبًا قدّ  1974أواخر عام يف  ؛بعد و سالٌم وحتيةٌ إىل املؤمنني الكرام  , تعاىلهِ ابمس: كتب يف الرسالة
احلكم البعثي يف  م�ّ  أينيع - ىل وزير الداخلية العراقي آنذاكللحصول على شهادة اجلنسية العراقية إ

إىل وزير الداخلية العراقي العراقية  نسيةجلا شهادة لىع للحصول مت طلباً قدّ  -1974أواخر عام 
الواثئق القانونية  لِّ الطلب أخوايت معي ومشفوع بكُ ن جف األشرف وتضمّ ك عرب مدير جنسية النّ اذآن

مرتضى سيِّد وال ي من أمري ن الكشمحسسيِّد ألن ال - مرتضى دم السيِّ رت م أخي احملكذلك قدّ   ،واحلقوقية
 نه أخوه من والدتهِ مضمرتضى وبسيِّد م أخي احملرتم القدَّ  كذلك - خوانهما أم ولكنَّ ريي من أالكشم

اك مدير اجلنسية العقيد يعقوب الداغستاين الطلب إىل بغداد ذوأرسل آن ,الطريقة اثًال بنفسممُ  طلباً 
سيِّد بينما ال ،ارة عشاير االقرععراقية من الدغّ  يتين أكثر من أخي ألن والدلؤمّ املدير يُ  هذا وكان

ذلك فجاءت املوافقة بعد سبعة أشهر عكس لكن الذي حدث  ،مرتضى وأخوه والدهتما ابكستانية
  فض طليب.وبنفس الوقت رُ  ى وشقيقهِ مرتضسيِّد لل

عبد الرزاق سيِّد ك الاذشرف آنجف األنه قائم مقام النَّ نسية عيّ جلا شهادة ه بعد منح أخيلفت أنَّ مُ ـلا
جداً لصدام من  ني، كان من املتملق بصدامالوثيقة جداً   بعالقتهِ يبعبد الرزاق احلبو سيِّد ومعروف ال - ويبباحل

الذي هو صهر السيِّد  يري مرتضى الكشمسيِّد ال يعين - ح أخيبعد من هٌ لفت أنَّ مُ ـال –ذيول صدام 
شهادة اجلنسية عّينه قائم مقام  بعد منح أخي هُ لفت أنَّ مُ ـال - يف الغرب السيستاين واآلن هو وكيلُه العام

نَّجف انية واهلنود يف العبد الرزاق احلبويب مسئوًال عن احلوزة الباكستسيِّد ك الاذجف األشرف آنالنَّ 
كنت أشكو منه الذي  اللغز  ، إنَّ راقي عدة مراتعتنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون ال شرف ومتَّ األ

 أصًال وكنت حينما أسأل اقيةٌ ر عبل إنَّ والديت  ؟واملوازين القانونية واحدة بل طلبفض طلب وقُ ملاذا رُ 
  !ريبةمُ  امةٍ ستابب ةابع عن اإلجغستاين يتمنّ املدير العقيد الدا

األستاذ عد�ن األسدي وزير  يعند صديق نت يوماً وكُ  النظام طقوس ومرت السنني وعرب الزمان
حسب معلومايت عد�ن  ،ه يف وصفه بوزير الداخليةبتشمريي اشحسن الكسيِّد هو يبدو أن ال -الداخلية 
ابلنتيجة عد�ن  ال يفرقعلى أي حال  ,الداخليةا كان وكيًال لوزير للداخلية وإمنَّ  كن وزيراً ي األسدي مل

عد�ن األسدي وكنُت يومًا عند صديقي األستاذ  - على أرض الواقع األسدي شخصية معروفة وموجود
فقايل يل  ,القصة يث حول هذهِ ديه احلفمع بعض كبار موظ - يف وزارة الداخلية ينيع - وجرى يف غرفتهِ 

ى فمض ,تضىمر  يّ لمرتضى ومهدي ع مرتضى عليّ ؛، فأعطيته سمأعطين اال :ةر يف الوزا طاأحد الضب
حسن الكشمريي أرسلها سأعرض عليكم الوثيقة أيضًا ألن السيِّد  - وثيقةال هذهِ  وبيدهِ  ضاحكاً  وجاءين

قد سحبها من و  ثيقةالو   هذهِ بيدهِ و  فمضى وجاءين ضاحكاً  -، أرسل يل صورًة منها مرادي إيلَّ أيضاً 
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عندها السبب يف قبول طلب  فعلمتُ ، أخيه و توقيعهِ  و أؤكد خبطهِ ، مرتضىسيِّد ال وهي خبطّ  امللفّ 
يد يعقوب جف الذي أشار إليه العقمدير جنسية النّ  ينيع - وركذ  مدير اجلنسية املورفض طلب وأنَّ 

يف  لضابطاذا أخربين ه ًا كهذا كمارَّ ذكر سِ ي تحاشى أني كان  وأنَّ مدير اجلنسية املذكور -الداغستاين 
ة من خطيّ  كتبيةٍ   رفقاً بتوصيةٍ مُ  كان - تضىر مسيِّد طلب ال ينيع -  طلب أخيكأبنَّ  ةمكتب وزير الداخلي

قضية يعين مطبوخة طبخ  - جف األشرفة حزب البعث يف النّ نظمّ عبد احلسني الرفيعي مسئول مُ سيِّد ال
 شهادة على الشهادة لصد أن حمة حزب البعث وجمرَّ ، التوصية اخلاصة اخلطية من مسئول منظمرتبة ترتيب

 ومتَّ : مثل ما قال السيِّد حسن الكشمرييج والرب�م ,يني واهلنودناوًال للباكستصار مسئ نسيةجلاو  يةسناجل
ث يف نتحدّ ، 1974ث سنة نتحدّ  هذا حننُ  - ة مراتعدّ  يالعراقون يز عرضها التلف مفق مراس و تنصيبهُ 

إن مل ، أي نشاط من النشاطات ونيز ميكن أن يعرض على التلف ن بسهولة، يف السبعينات ما كاالسبعينات
م تذكرون تلك األ�َّ ي العراقيني الذين كانوا أعتقد أنَّ أيضاً،  مرات ةوعدّ  ،خالصاً  يكن نشاطًا بعثيًا صرفاً 

 .حلقيقةا ن هذهِ و فيعر 

ي يف الصفحة ري الكشمحسن سيِّد يقول ال، ورقة بقية الرسالةال هذهِ خلف  ينيع - البقية خلف:  بو مكت
 ,العائلة حدةو   عليها أمرًا تفرضهُ التسرتُّ  تُ د واعترب مل أنشرها ألحو وثيقة ال ذهِ هب ين احتفظتإنَّ  :الثانية

ا بدأ النجفي احلوزوي  وث عن اجلدَّ ، وحني أحتا هو اجلو النجفيذه - زنحمُ  أخي بتسقيطي بشكلٍ  لكن َلمَّ
ا هو ذفه ,ث عن اجلو املرجعيأحتدّ ، و احلوزويث عن اجلأحتدّ ، ويث عن النجفيني خارج اجلو حلوز حتدّ ال أ

سيِّد ال ةمرجعي ن أعمدةمود عم ,يتهعت مرجاسطوانة من اسطوا�و  ،م يف الغرب العاوكيلهُ  اذصهر املرجع وه
مال  - يته مسعشوَّ  زن أبين أكلت مال الوقف مثَُّ حمُ  ا بدأ أخي بتسقيطي بشكلٍ مَّ لكن لَ  - ايتتالسيس

 عند والد يته مسعشوَّ   أكلت مال الوقف مثَُّ أبّينِ  -، مال الوقف الذي أوقفُه أبوه أابه الوقف الذي أوقفهُ 
ت ابتساقيط عرب الوسائل العنكبوتية والواست، واتسعت رقعة اله املرجع األعلى دام ظّلُه الشريفزوجت

 .) يناملنرب احلسي عامًا مع مخسون( عن نفسي يف مقاٍل بكتايب اجلديد  افعتُ وغريها وقد د

، يحسن الكشمري سيِّد وف الر عيب احلسيين املط، للخنرب احلسيينهو الكتاب خسمون عامًا مع امل اذه
ا املقال طويل لو  وما بعده )242(ث عنه جاء يف صفحة املقال الذي يتحدّ  ينمخسون عاماً مع املنرب احلسي
، 245إىل  242نة، أن تكون األمور بيِّ ، أن تكون األمور واضحة ين أحبّ ذ أنَّ كان قصريًا لقرأته عليكم إ

قنع إىل كالم مُ   لاقهذا امل ين قرأتُ نَّ كلريي و حسن الكشمسيِّد اميًا عن الل ويف احلقيقة لست حمُ فصّ مقال مُ 
وال  اهدينسبة للمشا كالمي ابلنِّ و لوال أريد منكم أن تقب يف الدفاع عن نفسه اً ع جدَّ نقمُ  كالمهُ   ,أبعد احلدود

السيستاين املقال سيِّد السيستاين أن يقبل كالمي ولكن لو قرأ مساحة السيِّد د� املعظم الأريُد من مساحة سيِّ 
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م أعتقد قدّ كم مُ مع املنرب احلسيين إذا قرأه من دون حُ  ب مخسون عاماً اكتهذا الاملكتوب الذي أشرت إليه يف 
 .لوصريح على أي حا واضح لٍ  بشكعن نفسهِ  عفريي داد حسن الكشميِّ سحة والواض ةالقضي

ا عند والد زوجتِه املرجع مسعيت ه شوّ  مال الوقف مثَُّ  أكلتُ  ينزن من أنَّ حمُ  بشكلٍ  يطيبدأ أخي بتسق َلمَّ
 دقت وغريها و تساابواوالية تبو كرقعة التسقيط عرب الوسائل العن سعتواتّ  ُه الشريفاألعلى دام ظلّ 

 سيِّدزنين أن الحيُ و  وما يؤسفين، ين اجلديد مخسون عامًا مع املنرب احلسييباكتب سي مبقالٍ فن عن عتُ افد
 فٍ ر ط من هذا البهتان بسماعهِ و  ى هذه التهمةلعب أثرًا ه رتّ دام ظلّ  - السيستاينسيِّد يشري إىل ال -

رك  وأتإىل رّيب  كاييت هذهِ شِ  حيث أنَّ ولسُت بصدد أنَّ هذا ُيسقط العدالة أو ينسف التقوى  واحد
عتاب  يَّ منهُ لَ ألحٍد عَ  وثيقة وليسَ ال هذهِ من حقي أن أنشر  لكن بعد هذا وجدتُ ، الميت إىل الزمنظُ 

 1/6/2016ي ري د حسن الكشمحممَّ  دالسيِّ ، وشكراً  دُئ أظلماأخي احملرتم هو الذي بدأ والب ألنَّ 
  .ة بتوقيعني لتوثيق األمرلع الرسااص وقد وقّ  خسلها يل بشكلٍ ر تها بشكل مباشر أملوأ� است - ميالدي

 :يري الكشم حسن سيِّدرجاًء اعرضوا لنا صورة ال

 
 ..الكشمريي حسن سيِّد ب احلسيين الفاضل اليطهذه صورة اخل

 :يري الكشم ىرتضمسيِّد ة الر و ص نال او ضاعر 
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بنتِه السيستاين على سيِّد ي وهو صهر المري شحسن الكسيِّد ي أخو الري مالسيِّد مرتضى الكش هذه صورة

 .السيستاين يف بالد الغربسيِّد وهو كذلك الوكيل العام لل

 :حسن الكشمرييسيِّد عث هبا إيلَّ اليت بُ هتا قبل قليل والَّ يت قرأالرسالة الَّ  ضوا لنار عرجاًء ا

 
 ..هذه الصفحة األوىل منها 

 :أعرضوها لنا ةالصفحة الثاني
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 ن الكشمري ..حسسيِّد للة هناك توقيعان لالحظون يف �اية الرساوتُ ة انيهذه الصفحة الث

يق أحد ر طزارة الداخلية وقد حصل عليها من يقة موجودة يف و ثو ن ث عحتدّ  يلكشمري ا حسن سيِّدال
الذي كان وكيًال لوزارة الداخلية، الوثيقة ها هي بني تب األستاذ عد�ن األسدي اط املوجودين يف مكبَّ الضُ 

  يدي .

 :ثيقةو رجاًء اعرضوا لنا هذه ال

 
، هذه مهديسيِّد مرتضى الكشمريي وقد وقعها يف النهاية هو وأخوه السيِّد يت هي خبط الهذه هي الوثيقة الَّ 

ثنا عن يد، حيري مشكمهدي السيِّد ال شقيقهُ ك لريي ومعه كذى الكشمتضمر سيِّد بل القدمة من قِ عريضة مُ 
 ؟ي ماذا جاء يف هذه الوثيقةري مرتضى الكشمسيِّد ال

، اقرأ قسمًا مما جلنسيةا ادةهشسية و نجلا ىلول عصهو طلب للح - بغداد ,وزير الداخلية احملرتمسيِّد إىل ال
ا السابعة وىل وحىت ذكراهطالقتها األننذ اسابع عشر من متوز مُ لقد دأبت ثورة ال هذه الرسالة : جاء يف

القائد حزب  بقيادة حزهباتِه اقالشعب على اختالف طبذا االجنازات هل ميت وتقداعلى توظيف الطاق
عنا ذلك كلهم شجَّ ا شم اس وحلل مهوم النَّ د� املسئولون فيها على تقبُّ ا عوَّ االشرتاكي ومل ث العريبعبال

نكون  آملني أن تنيداجمليأفراح ثوريت متوز  نعيش يف غمرةِ  ما وحننُ على تقدِمي طلبنا هذا إليكم ال سيِّ 
يت هم بصددها قضية كلة الَّ ث عن املشوبعد ذلك يتحدَّ  - الوزيردة ا� سيموضع ثقتكم يف طلبنا هذا 

 .التجنس

 النظر إليها بعني شكلتنا هذه على سيادة الوزير راجني منهُ نا نعرض مُ إنَّ  :ن يقول يف آخر الطلبإىل أ
يف  ائمةاملسألة املستعصية وذلك ابملوافقة على منحنا وعائلتنا اإلقامة الدّ  هِ هذ ة وحلبوّ عطف واألُ ال

لقائد ويف ا وحزهباولسان حال حلكومتها الوطنية  أمناء للثورة اً نا سوف نبقى جنودم أبنَّ د لكؤكِّ العراق ونُ 
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قون أمل قِّ طفكم وعطفكم وحتُ بلُ  كم ستشملونهُ امر� شك يف أنَّ الطلب لن خيُ  اذم فيه هبالوقت الذي نتقدّ 
سيِّد مهدي ال، لرضويا يّ لعسيِّد مرتضى ال. أخرياً و  الً الشكر والرأي أوَّ  ا الوطن ولكمذ هللصةٍ خمُ  عائلةٍ 
 .5/11/1974الرضوي  عليّ 

 ، وأ� ال أريد أن أطيل الوقوف عند هذهِ وال إىل بيان، فهناك جذوٌر بعثيٌة واضحة ج إىل شرحٍ القضية ال حتتا 
 ,إىل هذا الكالم يري مرتضى الكشمسيِّد ة دفعت ابلاجا االضطرار واحلمبَّ املسألة فلر  القضية أو عند هذهِ 

ما معىن أنَّ طلب أخيه ؟ جف عبد احلسني الرفيعيمة حزب البعث يف النّ ظولكن ما معىن توصية مسئول من
ن د حسيِّ ة طلب السي ابكستانيري الكشم ىمرتضسيِّد مه عراقية بينما أم الريي وأُ لكشماحسن سيِّد ال
وبعد ذلك يُنّصب مسئوًال على  ,واجلنسية شهادة اجلنسية ه ومينحيوافق عليُ  لبهُ وطي يرفض ري شمكال

ائم مقام ق بلقِ  من زةو بل احلكومة ليس من قبل احلجف من قِ من قبل قائم مقام النَّ  الباكستانيني واهلنود
ون يز  التلفأنَّ  مع مالحظة ,يون العراقيز ة مرات على التلفعرض حفل التنصيب عدَّ بعد ذلك يُ  جف ُمثَّ النّ 

 .أو نشاط من النشاطات امجض يف بر�مج من الرب ر عي ليس من السهل أنالعراقي يف ذلك الوقت 

القضية أال  على هذهِ ها املرجع األأيُّ  ,مد� املعظَّ مرت ولكن � سيِّ و  فرتة يف اتريخ الرجل كل ذلك هذهِ   ومعَ 
تنظر إىل ماضي  هناك قوانني ,قار  تطالبون تطبيقها يف العيتوانني الَّ ق؟ أليس البارتاالعظر ؤخذ بنجيب أن تُ 

 قد ةُ يعوالش ؟ملنطق ماذا يقولالكن  ،ةالدول اننيو قالقضية ليست يف  القضية ابعتبار هذالشخص دعنا من ه
  ؟ذخؤ ال تُ  و ال أوالقضية بنظر االعتبار أ ذهِ ؤخذ هأليس من املفرتض أن تُ ، ين من البعثينيا األمر و قذا

هركم فات صل أخرى يف تصرُّ و ينفردة وال توجد هناك ذمُ  ه قضيةٌ ذهرد� أن نتجاوز عنها فهل القضية وإذا أ
يف الغرب  ,يف الوال�ت املتحدة األمريكية ,يف أسرتاليا ,يف كندا ,وراب بكلهايف أ ,الغرب لووكيلكم العام يف كُ 

 .ء هو السلطان واجلميع يف خدمتهِ ه يتصرف ما يشالِّ بكُ 

 :ني مهمنييلالسيستاين تعتمد على وكسيِّد مرجعية ال

 .جواد الشهرستاين يف إيرانسيِّد ال -
 .مرتضى الكشمريي يف لندنسيِّد ال -

 .جفلذين هلم اطالع على شؤون املرجعية العليا يف النَّ ا القضية يعرفها مجيع وهذهِ 

، ايسة الكوثر يف هولندا يف مدينة الهمؤسّ ، هراءم الزّ كُ مِّ نت ابسم أُ يّ سٌة زُ سة الكوثر مؤسّ د� املعظم مؤسّ سيِّ 
سيِّد باشر صهركم ووكيلكم المُ  شرف عليها بشكلٍ نذ سنوات والذي يُ ست مُ سِّ سة أُ املؤسّ  م تعلمون هذهِ أنت

 متم شيئاً قدَّ كم ال األخبار وصلت إليكم ولكنَّ  ت أ� ما أدري هكذا مسعت أنَّ مرّ  ني، لسنمرتضى الكشمريي
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واألموال ، للرقص ،للغناء ،للموسيقى ،لألعراس،  كانرها أليٍّ ؤجّ يُ ى الكشمريي مرتضسيِّد ، فالوال أخرمت شيئاً 
، هذا ة جمالس أهل البيتنفقها كما هو يدعي يف إقاماقصة والغنائية يُ لها من أتجريها للحفالت الرَّ صِّ اليت حيُ 

 ؟د� املعظمماذا تقول أنت � سيِّ  ؟!طقينمالكالم 

وال أدري  ة وملرتني، لسنوات ليس ملرَّ الكوثر سةُ اء مؤسَّ ر هك الزَّ مِّ سٍة ابسم أُ صهرك ووكيلك واملشرف على مؤسّ 
يصل الكالم  نمل أوع أكثر من مرة على أضا املو ذثت عن هين حتدَّ ولكنَّ  ,يستمر إىل اآلن أو ال رمهل األ
اء وال ر هكم الزَّ مِّ ملرجعيتكم تسمى ابسم أُ  اتبعةٌ  ةٌ ديني سةٌ مؤسّ ، صل إليكمو  كالم، وحبسب معلومايت الإليكم
ل األشخاص شغِّ رها ويُ ؤجّ ي يُ ري الكشم تضىمر سيِّد م يف الغرب الوكيلكم العاو لسنوات صهركم  وجودةمزالت 

 رث، توجد إهانة أكالبيت لهنفق يف إقامة جمالس أواألموال تُ  !القائمني فيها خلدمة حفالت الرقص والغناء
 س آلِ لالحقها مبجيت يُ من اإلهانة الَّ  ينودع !راءهلحقها ابلزَّ يت يُ دعين من اإلهانة الَّ  ؟ملرجعيتكم من هذهِ 

؟! دافر واألر صو  اخلوكيلكم العام من هزّ و  يت جيتنيها صهركمموال الَّ د جيمع من األمَّ أمر آل حمَُ  ياءحإ !دمَّ حمَُ 
 !د ..؟مَّ حمَُ  آلِ  يا أمرُ هكذا حيُ 

 ىمرتضسيِّد الوضع وال زال ال افمع اجلذور البعثية ومع هذ ،تخذ موقفًا واضحاً ، مل تد�هذه حقيقة � سيِّ 
عليك وعلى  سأعرضُ  ينمع اعتذاري ولكنَّ ، اًب هو اآلمر والناهيغرِّ ًا مُ شّرِقثقتكم مُ لى عريي حائزًا الكشم

ى مرتضسيِّد الذين اختلفوا مع ال دِ ، أحد أوالغرياً صلدًا و  كان  له أحد أوالِد,املشاهدين الفيديو الذي سجّ 
رهتا على نش نشرهتا يف السابق ينا وصلت إليك ولكنَّ رمبَّ صلها إليك و و وأراد أن ي شمريي حول أفعاله هذهِ كال

أعيد نشر هذا  ،ا كذلك يف برامج يف بر�مج على قناة القمرائيون ونشرهتُ ر هموقع ز االنرتنت يف برامج على 
إن مل تكن يف ليلة  !راءهم شهادة الزَّ احلفلة جرت يف أ�َّ  هذهِ  د� أنَّ ألفت نظرك � سيِّ  ،ألفتو  الفيديو

ة الراقصة رفعوا لفا جاء موعد احلمَّ لكن لَ و  ادو سابلحت شِّ سة قد وُ ملؤسّ ا وكانت ، عليهاهللاِ  اتُ هادهتا صلو ش
 يف داخل املؤسسة وسط اجمللس الراقص سوداء ةقات معلّ فطاة من اليفطجالة وقد بقيت �السواد على عُ 

 السواد ا�ن بق، هناك �فطة سوداء ميها بسهم داخل الفيديول� عر شوقد أ)  !!اءر ه� ز ( كتوب عليها وم
 !!..ها كي يكون دليالً بني أيدينا ة أبقاجَّ اإلمام احلُ  ,اء أبقتهار هو أن الزَّ دبي ,املؤسسة حت بهِ شّ الذي وُ 

 :سة املرجعيةهذه احلفلة الراقصة يف مؤسّ  ضوا لنا الفيديو معر عرجاًء ا
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دًا دًا جيو ليس جيّ دالفي نبه املشاهدين إىل اليافطة السوداء ألنَّ هذا الفيديو وأُ ة اثنية بث رجاء أعيدوا مرّ 

� زهراء وهي من  عليها افطة السوداء مكتوبحظوا اليال، يس متطوراً يل ولد صغري وجبهاز موابيل لتسج
م عجل يف أ�ّ  ىح به املكان مبناسبة شهادة الصديقة الطاهرة ورفعوا السواد عل السواد الذي كان يوشّ بقا�

 .. رجاءا أعيدوا بث هذا الفيديوقةشهادة الصدي

حىت البيت إلقامة جمالس إلحياء أمر أهل  د أمواالً سدّ أن تُ  عن زةٌ ية عاجعد� املعظم هل املرجأ� أقول � سيِّ 
زال وال أدري هل ال ، ة سنواتهذا األمر استمر إىل عدَّ ؟! و فالتهذه احلحتتاج إىل أموال جتمع من مثل 

 وعارضُه الكثريون من املؤمنني ولكنَّهُ  ىل عدة سنواتاستمر إاألمر ذا ه على يقني أنَّ  ينولكنَّ  ،ال أو مستمراً 
 ةً أدلَّ  ال أملكُ  ينسة لكنَّ يها أكثر كان جيري يف املؤسّ ف سادفوتفاصيل اإل هناك معلومات، رأيه ىاً علصرّ بقي مُ 

 يف ذي مت عرضهُ هذا الت الشرعية أكثر من افلافساد واملخاإل أنَّ   هناك معلوماتث عنها وإالَّ لذا لن أحتدَّ 
 .هذا الفيديو

سة أحد سّ ثبت هذا األمر على املؤ هناك مكاملة جتري بني أحد األشخاص التونسيني وهو كان يريد أن يُ 
مرتضى سيِّد التأجري الشخص الذي يعتمد عليه ال ت مع مسؤولي أهل البّيب األشخاص التونسييني من حم

 هو نفس الشخص الذي يتوىلو  ت وهتيئة الالزم هلاالفهذه احلة شؤون بعسة ويف متاإدراة املؤسّ  ي يفري الكشم
 .�سني املفرجي سة!داخل املؤسّ  ينلشأن الديوا اتة والز�ر يعقراءة األد

 رجاًء اعرضوا لنا هذه املكاملة: •

 [..الشخص التونسي: ألو , السَّالُم عليكم؟

 �سني املفرجي: عليكم السَّالم ورمحة هللا وبركاته. 

 الشخص التونسي : معاي األخ �سني .
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 �سني املفرجي: نعم نعم تفضل .

الشخص التونسي : أ� أتكلمت مع تونس, فعندي �س جايني من تونس وعاوزين يعين مهم جدًا يوم 
 يوم األحد النه جايين يوم السبت من تونس . 22/1

 فرجي: حمجوزة هذا اليوم � أخي .�سني امل

 الشخص التونسي: يوم األحد .

 �سني املفرجي: حمجوزة ، اجلمعة حمجوزة .

 . 22/1الشخص التونسي: عندي مشكله النه الزم, حمجوزة يوم األحد 

 �سني املفرجي: نعم نعم حمجوزة .

 . 21/1الشخص التونسي : 

 �سني املفرجي: كذلك حمجوز .

  20/1: الشخص التونسي

 �سني املفرجي: كذلك حمجوز, هو مجعة وسبت وأحد حمجوزه .

 الشخص التونسي: اوك عندك يوم شغل , مشغول مش اكثر ما.  

 ما حمجوز .  28�سني املفرجي : يعين  

 ما حمجوز . 28الشخص التونسي : يعين 

 �سني املفرجي: اي نعم.

, وأ� إن شاء هللا  28/1ط يل أتكد يل حتجز يل الشخص التونسي: أوكي , أ� عاوز لو مسحت يعين حت
 جنيك بكرة نشوف القاعة ونتفامهوا على العربون على الثمن يعين وتوريين أنت كل حاجة .

 �سني املفرجي : أوكي ...

 حطو يل حمجوز, امسي زكر� عثمان. 28/1الشخص التونسي: من فضلك يعين أتكد 
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 إن شاء هللا .إن شاء هللا ,  28/1�سني املفرجي: 

 الشخص التونسي: كتبت امسي زكر� عثمان؟

 �سني املفرجي: نعم نعم نعم نعم .

 الشخص التونسي: أوكي .

 �سني املفرجي: أوكي .

الشخص التونسي : عاوزين نعمل عرس وتكون يعين الصالة كويسة وجمموعني من فضلك أ� عايز أمجع 
 رجاله ونساء مع بعض. 

 يعين انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم على التفاصيل.�سني املفرجي : 

الشخص التونسي : يعين انت متأكد املهم عند� الزم رجاله ونساء احلرمي والرجال يكونوا مع بعضيهم 
 , احنا عند� ما نفرق بيناهتم احنا بتونس عند� عادي.

 و؟�سني املفرجي : اها, طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقة موسيقية لو شن

 الشخص التونسي: انت عندك فرقة موسيقية لو عندكم جنيب .

 �سني املفرجي: الال ما عندي ما عندي ، انت شنو راح تعمل ؟

 الشخص التونسي: موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنا ومغنية .

 �سني املفرجي : يعين احنا اليف ميوزيك , يعين اليف ميوزك ما مسموحة عند� .

 تونسي: ما فيه ميوزيك .الشخص ال

 �سني املفرجي: يعين بس الدي جي, يعين اليف ميوزيك ما مسموح. 

 الشخص التونسي : اهاه يعين دي جي .

 �سني املفرجي : دي جي لو عندك .

 الشخص التونسي: اوك اوك , ونقدر جنيب رقاصة , رقص تونسي يعين فلكلور .
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 ن أخي العزيز يعين بصراحة.�سني املفرجي: فلكلور يعين ما أعتقد ممك

الشخص التونسي: رقاصة حمرتمة مش رقاصة رقاصة زي املصريني رقاصة يعين حمرتمة ، البسه زي 
 تقليدي تونسي ما فيش عراء وال, حاجة كويسه, حمرتمة هيه.

 �سني املفرجي: طيب والديكور والعشا وهاي األمور كيف راح تكون؟

 الشخص التونسي: عندك أنت ديكور؟

�سني املفرجي: أ� ممكن أعمل لك ديكور, يعين راح أشّوفك الديكور بس العشا كيف راح تعمله يعين 
 أنت تقدر .

 الشخص التونسي: لو عندك أنت عشا تقدر توضبُه يل أحسن .

 �سني املفرجي: ال ال يعين َلما جتي نتفاهم عالتفاصيل .

 الشخص التونسي: أوكي أوكي ماشي احلال.

 رجي: بكره ملل جتي نتفاهم على التفاصيل .�سني املف

 الشخص التونسي: نقدر جنيب معي مشروب , وهللا عندك مشروب؟

 �سني املفرجي: مشروب شنو تقصد يعين كحول ؟

 الشخص التونسي: لو فيه �س تشرب كحول وفيه �س, مش كتري يعين كحول لو ممكن.

 مسموح �ائياً .�سني املفرجي : ال ال الكحول ممنوعة عند� ما 

 الشخص التونسي: أوكي �ائياً , اوك جنيب مشروب كوال أو فانتا أو جووس.

 �سني املفرجي: أي نعم .

 الشخص التونسي: عصري عصري .

 �سني املفرجي: ألنّه, نعم نعم نعم .

 الشخص التونسي: أوكي .
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 �سني املفرجي : ملا جتي بكرا إن شاء هللا

 ي بكرا ننظم األمور.الشخص التونسي : ملا جن

 �سني املفرجي : أي ساعة جتي؟

 الشخص التونسي: جنيك الساعة وحدة .

 �سني املفرجي : إن شاء هللا .

الشخص التونسي: إن شاء هللا وحدة أجي ، طيب امسح يل امسك الكامل مشان نعرف أمسك الكامل 
 ملا جني .

 �سني املفرجي : أ� أ� �سني .

 للقب ؟الشخص التونسي: وا

 �سني املفرجي : يعين �سني املفرجي .

 الشخص التونسي : املفرجي, ابرك هللا فيك , شكراً � سيدي , بكرا بكرا إن شاء هللا .

 �سني املفرجي : إن شاء هللا .

 الشخص التونسي: السَّالم عليكم .

 �سني املفرجي: حياك هللا مع السالمة.

  احلجز متواصل. ةم حمجوز  األ�َّ لّ كُ زدحم  يبدو أّن احلجز مُ  :الً إذا الحظتم أوّ 

اقص يف أوراب ، يف املر املراقص يف عادةً  لمدي جي وهذا اجلهاز هو الذي يستعال ملون جهازعيست :واثنياً 
 ا اجلهاز هوذ، فهتلف املوسيقىوضع فيه خمتلف األغاين وخمُ لون هذا اجلهاز وتُ معرات يستاالكثري منها يف الب
 رض يبدو أنَّ الفيديو الذي عُ  ، مع أنَّ اً منهاذجأو منو  يت عرضنا مثاالً حلفالت الراقصة الَّ يف ا الذي يستعملونهُ 

 .رون الغناء على أي حالشيبافيه أشخاص كانوا هم 

هذا شيء أيضًا ، ت على نوعنياص الراقفيبدو أنَّ  ،سكت الرجل ,صة حمرتمة سكتاقعن ر  سألهُ  اموحين 
 .حمرتمة وهناك راقصات غري حمرتمةفهناك راقصات  ،ةيعيّ ية الشعسة الكوثر التابعة للمرجمؤسّ ه من انتعلم
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صهرُه شرف عليها يت يُ ه الشريف والَّ دام ظلّ  ينالسيستاسيِّد ة اليعلكوثر التابعة ملرجسة اهذا هو حال مؤسّ 
 .يري مرتضى الكشمسيِّد ووكيله العام يف الغرب ال

يف هذه األمور   للمشاهدين أن يدققوا النظرقطع املكاملة حىت يتسّىن هذا املأعيدوا بث  رجاءً  •
 يت أشرت إليها:الَّ 

 ؟التونسي: ألو , السَّالُم عليكم [..الشخص

 : عليكم السَّالم ورمحة هللا وبركاته. �سني املفرجي

 الشخص التونسي : معاي األخ �سني .

 �سني املفرجي: نعم نعم تفضل .

عندي �س جايني من تونس وعاوزين يعين مهم جدًا يوم ف ,تونس مع تأ� أتكلمالشخص التونسي : 
 يوم األحد النه جايين يوم السبت من تونس . 22/1

 �سني املفرجي: حمجوزة هذا اليوم � أخي .

 الشخص التونسي: يوم األحد .

 �سني املفرجي: حمجوزة ، اجلمعة حمجوزة .

 . 22/1, حمجوزة يوم األحد زمالنه الالشخص التونسي: عندي مشكله 

 �سني املفرجي: نعم نعم حمجوزة .

 . 21/1الشخص التونسي : 

 �سني املفرجي: كذلك حمجوز .

  20/1الشخص التونسي: 

 . ه�سني املفرجي: كذلك حمجوز, هو مجعة وسبت وأحد حمجوز 

 الشخص التونسي: اوك عندك يوم شغل , مشغول مش اكثر ما.  

 ما حمجوز .  28يعين   �سني املفرجي :
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 ما حمجوز . 28الشخص التونسي : يعين 

 �سني املفرجي: اي نعم.

, وأ� إن شاء هللا  28/1الشخص التونسي: أوكي , أ� عاوز لو مسحت يعين حتط يل أتكد يل حتجز يل 
 على العربون على الثمن يعين وتوريين أنت كل حاجة . واجنيك بكرة نشوف القاعة ونتفامه

  املفرجي : أوكي ...�سني

 حطو يل حمجوز, امسي زكر� عثمان. 28/1الشخص التونسي: من فضلك يعين أتكد 

 إن شاء هللا , إن شاء هللا . 28/1�سني املفرجي: 

 ؟التونسي: كتبت امسي زكر� عثمان الشخص

 �سني املفرجي: نعم نعم نعم نعم .

 الشخص التونسي: أوكي .

 �سني املفرجي: أوكي .

شخص التونسي : عاوزين نعمل عرس وتكون يعين الصالة كويسة وجمموعني من فضلك أ� عايز أمجع ال
 ونساء مع بعض.  هرجال

 �سني املفرجي : يعين انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم على التفاصيل.

عضيهم ونساء احلرمي والرجال يكونوا مع ب هالشخص التونسي : يعين انت متأكد املهم عند� الزم رجال
 , احنا عند� ما نفرق بيناهتم احنا بتونس عند� عادي.

 �سني املفرجي : اها, طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقة موسيقية لو شنو؟

 الشخص التونسي: انت عندك فرقة موسيقية لو عندكم جنيب .

 �سني املفرجي: الال ما عندي ما عندي ، انت شنو راح تعمل ؟

 تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنا ومغنية . الشخص التونسي: موسيقى

 �سني املفرجي : يعين احنا اليف ميوزيك , يعين اليف ميوزك ما مسموحة عند� .
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 الشخص التونسي: ما فيه ميوزيك .

 �سني املفرجي: يعين بس الدي جي, يعين اليف ميوزيك ما مسموح. 

 الشخص التونسي : اهاه يعين دي جي .

 ي جي لو عندك .�سني املفرجي : د

 . ب رقاصة , رقص تونسي يعين فلكلورالشخص التونسي: اوك اوك , ونقدر جني

 �سني املفرجي: فلكلور يعين ما أعتقد ممكن أخي العزيز يعين بصراحة.

زي  البسهالشخص التونسي: رقاصة حمرتمة مش رقاصة رقاصة زي املصريني رقاصة يعين حمرتمة ، 
 وال, حاجة كويسه, حمرتمة هيه. تقليدي تونسي ما فيش عراء

 �سني املفرجي: طيب والديكور والعشا وهاي األمور كيف راح تكون؟

 الشخص التونسي: عندك أنت ديكور؟

�سني املفرجي: أ� ممكن أعمل لك ديكور, يعين راح أشّوفك الديكور بس العشا كيف راح تعمله يعين 
 أنت تقدر .

 .قدر توضبُه يل أحسن دك أنت عشا تالشخص التونسي: لو عن

 �سني املفرجي: ال ال يعين َلما جتي نتفاهم عالتفاصيل .

 الشخص التونسي: أوكي أوكي ماشي احلال.

 �سني املفرجي: بكره ملل جتي نتفاهم على التفاصيل .

 الشخص التونسي: نقدر جنيب معي مشروب , وهللا عندك مشروب؟

 ؟ �سني املفرجي: مشروب شنو تقصد يعين كحول

 الشخص التونسي: لو فيه �س تشرب كحول وفيه �س, مش كتري يعين كحول لو ممكن.

 �سني املفرجي : ال ال الكحول ممنوعة عند� ما مسموح �ائياً .
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 جنيب مشروب كوال أو فانتا أو جووس., اوك الشخص التونسي: أوكي �ائياً 

 �سني املفرجي: أي نعم .

 الشخص التونسي: عصري عصري .

 نعم نعم نعم . ,�سني املفرجي: ألنّه

 الشخص التونسي: أوكي .

 �سني املفرجي : ملا جتي بكرا إن شاء هللا

 .ننظم األمور الشخص التونسي : ملا جني بكرا

 ؟أي ساعة جتي�سني املفرجي : 

 يك الساعة وحدة .جنالشخص التونسي: 

 �سني املفرجي : إن شاء هللا .

هللا وحدة أجي ، طيب امسح يل امسك الكامل مشان نعرف أمسك الكامل الشخص التونسي: إن شاء 
 ملا جني .

 �سني املفرجي : أ� أ� �سني .

 الشخص التونسي: واللقب ؟

 �سني املفرجي : يعين �سني املفرجي .

 , بكرا بكرا إن شاء هللا . � سيديابرك هللا فيك , شكراً  ,الشخص التونسي : املفرجي

 املفرجي : إن شاء هللا .�سني 

 الشخص التونسي: السَّالم عليكم .

 �سني املفرجي: حياك هللا مع السالمة.

م يوم األ�َّ  إسالمية هذهِ و  ا حىت يف دول عربيةاملراكز الدينية احلسينيات هنا ورمبَّ  ,د� املعظمأ� أقول مساحة سيِّ 
كن أن جيتمع فيها  مييتم الَّ �َّ واأل ينالتبليغ الدي مُ هي أ�َّ  ماأل�َّ  هذهِ  ,تبار تعطيالتاألحد ابعوالسبت و  اجلمعة
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أنت مسعت و  ,رؤجَّ م تُ األ�َّ  � هي يف هذهِ دسيِّ �  ستكم هذهِ ل الشيعية وإذا مؤسّ ائالعو  ,شيعيب الالشبا
هي ال  هذهِ  ،األخ التونسي موجود أيضاً  اذسني املفرجي شخص موجود وه، و�ة صرحيةمكامل املكاملة هذهِ 

% ما 100كداً منها تأولو مل أكن م ,%100واثئق حقيقية ودقيقة  هذهِ  ،لعبة وال هي تلفيق وال هي فربكة
  !حالُه يف زمن املرجعية اذره بعثية وهالقضية واضحة فرجل جذو , ا على شاشة التلفزيونهضآيت هبا وأعر 

 ؟  واضحاً منهتكم موقفاً خذ مرجعيّ فلماذا مل تتّ 

 ؟ على شيعة أهل البيت تفرض سلطتهُ و  رجعية توثقهُ ملاال زالت  اذملا

ه فقال ( :اباملوجودة يف هذا الكت ,، وكيل فاسدوىتفما هو هذا الكالم نفس الكالم الذي كان يف ال
الفاسد ابألموال  هفمن تصرِّ  ,يحاخلاطئ وغري الصح هِ رفد من تصف متأكِّ واملكلّ  ,وكيل فاسد ,) نيبغرت للم

الفتوى  هما هي هذ !مأن يتكلَّ البد أن يتسرت عليه وال جيوز هلذا املكلف  :قولأنت ت ذلك ومع ,الشرعية
 .فاصيلبداً ستأتينا تد أهذا احلال تقف عند  ، والقضيةُ وواضح يف هذه القضية حتنطبق بشكٍل فاض

 :وجودة عندكم عن املؤسسةاملالصور  صور رجاء أعرضوا لنا هذهِ  �ولكن عند

 
 يف الهاي يف هولندا . ورة املؤسسةهذه ص

 
  .سةاحلفالت عند بوابة املؤسّ  ون هذهِ ر ضن حيوهذه صورة جملموعة من الناس الذي
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 .سةهذه هي بوابة املؤسّ 

 
 .وهذه صور أخرى

 
 : اليت بعدها

 
 :ليت بعدها ا
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 :اليت بعدها 

 
ا حانت مولكن حين ,ح بهتوشّ سة جودة من السواد الذي كانت املؤسّ يت بقيت مو طة السوداء الَّ وهذه الياف
 يت موجودةً يت بقطة الَّ فاالراقصة فاستعجلوا ونسوا هذه الييت يرفعون السواد فيها بسبب احلفلة اللحظة الَّ 

 .داخل احلفل الراقص

هو مكذوٌب عليه  ,داً يكذب متعمِّ  ,رمبا هناك من يكذب د� املعظم؟!سيِّ ول � قأدري ماذا ست أ� ال
  !!ب هذه القضيةون وكذّ يز  الكوراين على التلفيخ عليّ ثت عن املوضوع خرج الشَّ حتدّ  امحين ,مضحوك عليه

ب كي كذِّ ي ث فيه الشيخ الكوراين وهو مضحوك عليك وهو قاصد أنرجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدَّ 
  ..؟!يتقرب حتت عنوان اشهدوا يل عند األمري ال أدري

 :يخ الكورايننشاهد ونستمع إىل الشَّ  •

, عنده أفكار حلوة حول شبهات الِغّزِي حول املرجعية؟ غفر هللا هلذا الغّزيسؤال  :الشَّيخ علّي الكوراين [
يعةومكا , والَّذي يتكّلم على مر من املراجع, ُمثَّ بلَّش يقصب يف زيٍد وعن يطرح شي خمالف ملشهور الشِّ

 املراجع يضر نفسُه هو ..

 لُ الوعِ  فلم يضرها وأوهى قرنهُ             كناطٍح صخرًة يومًا ليوهنها     
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ة وهذا حنن ما نقبل أي كالم , مراجعنا ما نقول معصومني لكنهم يف مقاٍم عايل وهؤالء هم الَّذين ميثلون األئِمَّ
علمي تفضل أشكل إشكاًال ِعلميًا,  ، عندك إشكالون املذهب ما نقبل ابلكالم عليهمعليهم السَّالم وميثل

سيِّد ، أ� حقَّقُت يف كذبٍة َكَذهبا هذا الغّزِي يقول عن مركز يف هولندا مركز أخذه اللكن هُتم ومكذوابت
كان ابألساس مرقص واشرتوه,  ،  السيستاين, أنَّ هذا يؤجَّر مرقص! أ� مدعو لُه, كم مرَّة رحت حضرت فيه

 ,وصار يُذكر فيِه هللا ورسوله وأهل بيته وما َشابه, حرَّروه وطهروه وشطفوه كان مرقصاً, كان مكان حفالت
 وهذا يضرهم ويرجع عليهم يكذبون صراحةً  ؟، ما هذا الكالمينيَّة واحملاضرات الدِّينيَّةيقام فيه املناسبات الدِّ 

 .أيضاً .. ]

لفاتنات والراقصات يرقصن يف وسط أبو �سر يريد بنفس اليوم اللي يدعونه للمحاضرات أن حيضروا هؤالء ا
 لو ، ال أريد أن أق؟! هذا هراءهذا أي هراءٍ  !!حاديثهِ أب يخ علي يلقييخ أبو �سر الكوراين الشَّ والشَّ  ,سةاملؤسّ 

جوفه قد ملئى من املال  ,بطنهو  مضحوٌك عليه،  مضحوٌك عليههُ دًا ولكنَّ الرجل يكذب ويكذب متعمِّ  إنَّ 
، ملئوا بطنه اخلصور واألرداف من هزِّ  ىنيت جتُ ي من األموال الَّ ري مشكمرتضى السيِّد ه الإ�َّ  احلرام الذي أطعمهُ 

صل أن يتّ  ف نفسهُ واضحة لو كلَّ  ق هذهِ اثئ، الو كالمهذا اللذلك يقول مثل و  موالاأل ه من هذهِ بو وجي
وهكذا  ,اً فة جدَّ رو عوم معروفة ةي القضألنَّ  ,فه القضيةرّ عملؤمنني يف الهاي لا أبحد املوثوقني من تليفونياً 

 ينورالكا يخشَّ وال !يقةر طال  الشيعة هبذهِ يستحمرُ  شمرييكفمرتضى ال !مون الشيعةرجال الدين املعمّ  يستحمرُ 
 .ة يستحقون ذلك يستحقونوالشيع هبذه الطريقة أيضاً! يتابعونهُ  نيستحمر الشيعة والذي

 :جاًء اعرضوا لنا الوثيقة الدخييةر  •

: ماريد أجيب األمساء، واحد قال يل: أنت على شنو مستعجل؟ على شنو كمال احليدريسيِّد  ال[ 
يعين بشـ ها الشيعة ها  -: توصل إطمئّنن تركبهم مستعجل؟ قلت له: آخاف اباب ما توصل النوبة إيلَّ، قال

: ال ، هاي قبل مخس سنوات، قال يلعالمواحد ِمن األ، نّص عبارته ، وهللاتركبهم وتقول هلم ديخ -
ـيد به أالغ  گـي ميـچ، اين مردم أالغه آقا ميشيند تستعجل، وشدا أقول لك؟ تركب، يعين أالغه أقا ميشيين

جيب ، ألنَّه ماريد أهن على ثقة وكلكم تعرفونكه حركت بكنه؟ ابابش, ديخ به عريب ابابش، نص عبارته، ك
 .ديخ األمساء، عرفت هاه, قال: تركب مثل ما ركب فالن وقال

  عنده علم إمجايل. الطلبة: أحد

, ال أقول واقع الشيعة هذا، وهللا هذا واقع ، واقع الشيعة: ال مو علم إمجايل هذا واقعالسيد كمال احليدري
 .الشيعة ]
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 ريدأ� ال أ ,ال أدري ,هراءة ابلزّ خاصَّ و  زةنقل عنك من أنَّ لك عالقة مميّ يُ  ,د� السيستاينسيِّ  ,مد� املعظسيِّ 
يف النقل مثلما مر حديثه  ليس دقيقاً  ينراو يخ الكوالشَّ  ,يخ الكوراينأن الشَّ  ؛ولكن على سبيل املثال مثالً 

ل وسّ توت هناك له حديث ينقل عنك من أنَّك حينما حتتاُج إىل أمٍر مهم فإنَّك تصعد على سطح الدار ,اآلن
 .راءهابلزّ 

 :ديوالفي هذا ضوا لنار عرجاًء ا •

إذا  :يقول ,ما عندي ُمشاور ,أ� ما عندي ُمشاور ؟من مشاورينك ,أقله سّيد� :الكوراين يخ عليّ الشَّ [ 
، يعين عنده يقني سالم هللا عليها وكادت تدمع عينهضاقت يفَّ األمور اطلع إىل السطح وأتوسل ابلّزهراء 

لست مثل اآلخرين  ,� مثل ماوأ ,يُفتح يل وأرى :يقول يل ,ة عليهم السالممَّ ابرتباطه ابألئِ  ,بعقيدته ,بنفسه
 ., أ� قناعيت جاي أقوهلا ]ال ال ال  ,أنَّه أشار عليَّ زيٌد أو عمر يقويل ال يقولوا لك

 ,عند ذكرها ومن عٍني دامعةٍ  ,هراءابلزَّ  الكوراين صورة مجيلة من عالقةٍ  عليّ  يخيت نقلها الشَّ صورة الَّ هذه ال
بنفس يخ زمان احلسناوي الشَّ  يت نقلها مثالً لومة الَّ ي كاملعت أهامعلو هذه املة ولكن ال ندري مدى دقّ 

 !! ,الصيغة

 :يخ زمان احلسناويث فيه الشَّ الفيديو الذي يتحدَّ  رضوا لناعرجاًء ا •

نصرة حلوزتنا وُنصرًة لعلمائنا بس قُلت الليلة أرد الكأ اجلروح  ,مو حبثيهذا :  الشَّيخ زمان احلسناوي[ 
، أخواين تعلمون هذا أوَّل مرَّة أتكلَّم هبذا الكالمو  ,وُنصرة لعمامة رسول هللا ,وُنصرًة ملنرب� اُحلسيين ,مراجعناو 

شايفني تقارير عن حياته لو ما شايفني تقارير عن  اتيكان اباب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون ؟اباب الف
، كل دولة مشهورة مبثًال حجر كرمي دولة ه يفروه من دولة لدولة كلّ تدرون بس الثوب اللي البس ؟حياته

 شفت تقرير فضائية على ثوبه ، أ�ين �خذوه بطائرة خاصَّة مالبسهوذيك الدولة حبجر كرمي الفال ,الفالين
جر اثين �خذوه حب، اكو دويلة اثنية ة هبذا احلجر الكرمي يرصعون ثوبه، �خذوه هلاي الدولة املشهور فقط

 ,وَلمَّا يطلع للشَّارع يتقاتلون عليه ,ش يف حياة يعين ما رأهتا عني وال مسعت هبا أذنويعي ,بطائرة ذيك الدولة
َلمَّا دخلت على  ,خناي� ش :وهذا العامل ينقل يل يقول يل ,وانتو مرجع النَّجف ينقل يل أحد الُعلماء راح زاره

, وحّق َجدَّيت فالنسيِّد ، � املنرب انطيهرفه اللي يريده بعد ، هسه أ� امسه اعفالنسيِّد �  :قال يلسيِّد ال
واحد بيكم  ، أكوني سنة هاي الصاية أ� ما مبدهلاوحّق جّديت فاطمة من ثالث، فاطمة، هيج يقول له

وحىتَّ من قال وحق أمي  :، يقولأواسي النَّاس بعد ، وأكثر من هذا أ� اشلونيتحمل ثوب ثالثني سنة
 سنة أ� هباي الصاية ما وحّق جّديت فاطمة من ثالثني :، قالانكسر يعين الدمعة جرت يقول قليبفاطمة 
، هاي مؤسَّستكم الدِّينيَّة � هذا بعد اشلون أواسي النَّاس أ�، ثالثني سنة آين البسها هو أكثر من مبدهلا
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� أخوان مو مثل ما يتصّور البعض والبعض ، لكن هي إمكانياته تبقى حمدودة أخوان، خنكون واقعيني
فضائيات  ، البعض حيجون حجي مؤمل عالليهم جباه ُحمَمَّد وآل ُحمَمَّدابلتلفزيون حيجون حجي هللا ال يرضى ع

 .كلَّه كذب احنا ندري بيه كذب، بس شتسوي، ندري بيه كذب، إمكانياته حمدودة وهاي تقدر ..]

لواقع  ا ث عنيت تتحدَّ وجودة الَّ ناوي كذب أو أن الصور امليخ زمان احلسالشَّ  هل هذا الذي يقولهُ  ير دأ� ما أ
 !!أخرى ث بلغةٍ ة الصور تتحدَّ دحنذ ثالثني سنة عنده صاية واإذا كان مُ  كذب؟

 :وا لنا اجملموعة األوىل من الصورضر عرجاًء ا

 

 

 



49 

 

 

 
 يضاً :أعرضوا لنا اجملموعة الثانية أ
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، سأطوي كشحاً كاذيب وابلتزوير ال ندري حقيقةً مليئة ابأل اءجو ؟ أب منكذِّ نُ  ؟من قُ صدِّ حنن ال ندري نُ 
ع مل تقف احة املرجك � مسوضوع ألنَّ هذا امل من أنَّ  :لسماحة املرجع األعلى لو ين أقوضوع ولكنَّ هذا املعن 

 بوجهه تفاقم أكثر وأكثر!

يو يف مركز من املراكز التابعة هذا الفيد ،الً طويل أخذ� منه شيئًا قليو هناك فيديو وفيدي ,رضوا لنا الفيديوعأ
مرتضى الكشمريي يف مدينة  سيِّد أيضًا يشرف عليه ال زاملرك اذوه ,دوي يف السينالسيستا السيِّد ملرجعية
 لكم وهو االحتفال الذي سنعرضهُ  ,) مجعية الوحدة اإلسالمية ( :االسم اذاملركز هب ,يدلسو ا يان يفكريست

، هجري قمري 1436شعبان  تالاحتفا ,الشهداءسيِّد ناسبة ميالد حتفال كان مبهذا اال، يناحتفال دي
يف ومن احلاضرين الذين حضروا  ,داهيم عير ين هو إباح اللبنادمل، والقارئ وا24/5/2015 يدالتاريخ امليال

سة ثت عن مؤسّ ًا ولكن بعد ما أ� حتدَّ ريي كان حاضرًا أيضالكشم مرتضىسيِّد حتفال يقولون الهذا اال
هو و الفيديو  اذًا أم مل يكن نشاهد اآلن هر اء كان حاضسو  ، حالأيِّ  ىل، ع من الفيديوا صورهُ و رفعالكوثر 

 :سة الكوثر أعرضوا علينا هذا الفيديوامتداد ملؤسّ 

 
 !!تقف عند هذا احلد د� ملوالقضيُة � سيِّ 

اء لعبادة وهو يف أجو ا ثنا عن املوسيقى وعندِّ حيُ   الصاحلعليّ سيِّد رجاًء اعرضوا لنا فيديو ال •
 :السيستاين أيضاً سيِّد أنصار مرجعية الو 
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وأ� اعترب الفنان يُؤدي واجب  ,أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقكم ويوفق الفنانني :السّيد علي الصاحل[ 
 وإن ,واحلامل للعود املؤمن كاحلامل للمسبحة وكاملنتهي من صالة الليل ,ُيسقط الوجوب الكفائي عن كاهلنا

ثنني ل، يشوف اللي جاي من املسجد واللي جاي من معهد املوسيقى ا جيي يوم العقل الشيعي يتغريشاء هللا
  .مؤمنني جيوز على درجة كبرية من اإلميان والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ]

سيِّد د� املعظم اليِّ أسأل مساحة س ينلكن ,وعهذا املوض لِّ لة اجلواز واحلرمة أ� ال شأن يل بكُ ال  شأن يل مبسأ
 حبديث ث إالَّ أ� أقول أ� ال أحتدّ  !؟..ها يف أجواِء مرجعية مساحتكم فماذا تقولون أنتم لُّ كُ   هذهِ  :السيستاين

 !؟..من هذا ماذا ستقولون عين  شيئاً  ين فعلتُ لو أنَّ ، ساتكم تقول ما تقول عينكم ومؤسّ أهل البيت ووكالؤ 

 ةً ومسألة التطبري ليست مهمّ  ,السيستاين يف مسألة التطبريسيِّد نعرف من أنَّ رأي ال احلسينية حننُ  الشعائرُ 
من   الذي نعرفهُ بريطد السيستاين يف الترأي السيِّ  !ةقة حقيقة مهمّ ل منها لبيان حقيخين أردُت أن أدلكنَّ 

مع  ,ف يف القضيةمتوقِّ سيِّد ال إنَّ  :ميقال هل حني يسألون اسولكن النَّ  ,هو احلرمةسيِّد لا  منيبنيخالل القر 
ويف بعض  ,م التطبريرِّ تاين حيُ السيسسيِّد ال ح أبنَّ صرِّ سينيات يُ ي يف بعض احلُ ري كيله مرتضى الكشمو نفس  نَّ أ

، كالمهذا ال يف الدول األوربية قد مسعوا منهُ  نياتاحلسي حابص أنَّ وأعتقد أ ,ات يقول خالف ذلكاحلسيني
سيِّد ال ح أبنَّ صرِّ يف بعض األمكنة يُ  و ظهر أتييده للتطبريففي بعض األمكنة يُ  ،حبسب الناس ,حبسب احلاجة
 يهحىت غري الفق نانسأي إ من حقِّ يه و الفق ومن حقِّ  ,ذاتهِ  اً التطبري يف حدِّ ، ليس مهمَّ التطبري مالسيستاين حيرِّ 

من  عةيهناك من الش ,تعبريالل ئاسو   وسيلة منبريط، التاًء من الدين، فليس التطبري جز ريبطال يقتنع ابلت أن
وال  ، املشكلة ليست يف التطبريطريقةذه السني هبيُظهر جزعه على احل وعن جزعه أن زنهِ  عن حُ عربِّ يُ  أن يريد

يقود�  اذ، وهث عن احلقائق مثلما تعتقدرجعية ال متلك اجلرأة الكاملة يف أن تتحدَّ امل يف حكم التطبري وال أنَّ 
مة من هذا دِّ تقاحللقات امل وأعتقد أنَّ ، شيئًا وخترب الناس شيئًا آخر ملرجعية تعتقدُ ا من أنَّ ،  قضا� كثريةإىل

 ذ أنَّ ري إبطأن أقف كثريًا عند مسألة حكم التوال أريد ، من هذا وهذه واحدة منها الرب�مج كشفت عن كثريٍ 
وعن  معن حز� كيف يريدون أن يعّربوا  اُس أحرار، النكبريالد احل ذلك ة إىليليست ابلغة األمه القضيةَ  هذهِ 
ابلنتيجة  ,الناس أحرار ,، وآخر يريد أن يعّرب ابلتطبريأن يُعّرب ابلدموعواحد يريد  ،اءالشهدسيِّد م على هجزع

 . من الدينالتطبري ليس جزأً 

عتقد مسعتم  أو  األجنبيةت االسفار  هُ وراء ,اتر  التطبري وراءه املخابمن أنَّ  :منيدها كثري من املعمّ ردِّ هناك قضية يُ 
ما يتحّدثون  جبناء ,وننميي يونو  أ� سأنقل لكم شيئًا احلسينيون املوجودون هنا جيونكثريًا من هذا الكالم، 

قيم فيها يت يُ لَّ ا ، احلسينياتويكشفوا هذه احلقائق للناسإذا بيهم خري خل يطلعون يتحّدثون على االنرتنت 
 اطٍ إلقامة أي نش ,إلقامة الفلكلوردول الغربية هناك حرية إلقامة الشعائر يف ال ,بعض الشيعة شعرية التطبرية

القضية قضية  القطبيني من أنَّ هذهِ  ر بعض املعممنيو نظر عن الد��ت ال مثلما يصال بغض ,اطاتشنمن ال
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ئل فقا ائلِه!كقف  يالسخيت تُقام يف بعض الدول الغربية هذه وراءها املخابرات وأمثال هذا الكالم التطبري الَّ 
هناك حرية ، ذه احلقائقغرب يعرفون هل بالد ايف ، والذين يعيشونسخيف كالم سخيف وقولهُ هذا ال

وابلعكس  ,رس شعرية التطبريايت متية الَّ نسي احلالدول األوربية لو أنَّ  لِّ  كُ يف السلطات وابلعكس فإنَّ  ،موجودة
والسلطات  البلدية نَّ احلكومة فإ و منمساعدة من البلدية أالتطبري تطلب يت متارس شعرية ة الَّ ينسي احلنَّ لو أ

ت االسعاف ويقفون على مقربة ن سيارارو بل هم يوفّ هتا، إىل مساعد املوجودة يف تلك املنطقة تبادر ةياحلكوم
ض إليهم رّ ع يتلئالَّ  من املكان على مسافة تكون قريبة أيضاً  الشرطة سيارات ،كان لئال حيدث حادثمن امل
 البالد هكذا نيُ نقوا , ابلشيعة أو بغريهمات الدينية ليس خاصاً عكل اجملمو   فعلونه معر يموهذا األ، أحد

 .رو والذين يعيشون هنا يعرفون هذه األم

ح هلم صرّ و  ة تواصل مع السلطات يف الدول األوربية يف أكثر من دولة وأخربهميعية وصهر املرجعوكيل املرج
ق عليها يف ضيّ ات يُ ين، اآلن احلسي احلسينياتلتضييق على هذهِ ا ىلفعهم إود ,أن التطبري ليس من ديننامن 

عون وقِّ يُ ائط وشر  اننيو صار هناك ق، ة وصهرهايعلندن وغري لندن بسبب وكيل املرج ها هنا يفر ئإقامة شعا
أمثال ذلك ين أو ممارسة هلا عالقة مبعتقد دي تتايل ليسلابو  ,ر شخصيمر أموا هذا األشخاص أل�م اعترب األ

ة ينة قانو يهناك من مسئول ليس هُ قع ويعطي تعهدًا من أنَّ و ي فالبد أن ،سات ضمن احلرية الشخصيةهذه ممار 
ة يعجييق صار بربكة املر ، وهذا التضوأصابُه الضرر مثًال، هناك تضييق  هبذا األمر على أحد إذا ما قام

 .الشيعية

 رمر؟ إذا كنت وراء هذا األمهذا األوراء  هل أنت ؟كيضر ير ين هل هذا األمالسيستاسيِّد أ� أسأل مساحة ال
يكن من  إذا مل ،�س يقيمون مرامسهم يف احلسينيات ما الذي فعلوُه لك ..؟!د� ملاذا تؤذي الشيعة � سيِّ 

تشويه  جذور بعثية! ..؟!وقفه عند حدِه صهرك ووكيلك العام فلماذا ال تُ  ا هو من إبداعاتمنَّ قبلك وإ
إىل مىت تبقى  !اتاحلسيني بالى أصحع بعد ذلك تضييق هراء ! رقص وفساد وموسيقى!ابسم الزّ ة سملؤسّ 
  ؟!األمور هذهِ 

تون عندي اء �هم يف احلقيقة جبنلكنَّ  يكونوا شجعان ض فيهم أنرت ذين يفسني الة احلُ مَ دَ أ� أخاطب خَ و 
! ماذا فعل مع احلسينيني؟! الكشمريي ثوا عن الذي يفعله بكم مرتضىت وحتدّ نهذا االنرت  ،ويتشكون ونيونون

، هذا هو واقعكم ،ءة تصبحون عبيداً أذّال كم طمعاً يف حفنة من اليورو مبالغ ضئيللكنَّ و  ،اكتبوا على االنرتنت
، ملاذا تسبون السيِّد األمرذا السيستاين ال عالقة له هبسيِّد ثوا اكشفوا احلقائق فلرمبا الاالنرتنت موجود حتدّ 

 رجل ال عالقة لهُ تاين الالسيسسيِّد ا المبّ ك فلر لي فعل بكم ذري مرتضى الكشم ألنَّ السيستاين يف حسينياتكم 
، أو ! قطعًا فيما بينهم وبني أنفسهمتاحلسينيا ه احلسينيون يفبُّ سي !بّ س يُ تاينالسيسسيِّد ال سنو�ً  ؟!بذلك
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, مرتضى لغربا العام يف تاين ووكيلهُ السيسسيِّد من األذا� صهر العليهم  هُ للذي جرَّ يف حلقاهتم اخلاصة 
 .الكشمريي

 يائليخ الو الشَّ ) الكتاب الناطق ( من بر�مج  )135(من احللقة  )75(ضوا لنا الوثيقة ر عرجاًء ا •
 :ة يعزف على نفس هذه النغمةيعق ابسم املرجطأيضاً وهو النا

ه عليل السنة مها مصرين أن يشرتون هلم بعرية ويركبون عليها واحد يسوو هكانوا عندهم عزم :  الشَّيخ الوائلي[
ا أحجيلك قصة أ� ال، أحجيلك واقع دبهلي زين، يطلعون العليل، ال مو وميشوون هبايد ابرك بلندن، تن

، أبدًا ى رسلهممو جاي أحجيلك لطيفة ال واقع هذا، تنبهلي شوية زين، هذوله انت تتصور ذول عل، تنبهلي
رسلهم بال كالم، هذا اللي يريد حيوللي حلسني, حيوللي حلسني إىل مسخرة مهزلة, يريد حيوللي  ال ال مو على

, ولك نعاج أنتوا أبي عصر أبي مرا هتلهل وأربعة ايذبون ملبس ,، فرد قاسم ملبسني مادري شنوحلسني
وشنهو الوضع هذا  ؟اآلن احنا وين بياحالة, حَناعلى جراحنا تلعبون على جراأتريخ أنتوا ليش ده ترقصون 

 .] : وهللا أ� لو أظفر هبؤالء أدفنهم ابلوعة وهم أحياءمن ورائكم أنتوا؟ قلت له

يدفنهم يف  ،مة احلسني حىت يدفنهم وهم أحياء يف ابلوعةدَ خَ ائلي على لو ا يخط الشَّ سلِّ مل يُ  احلمد هلل الذي
، هذا هو منطُق الّناطق يف ابلوعةأحياء يف الرتاب ما دفنهم  سادفن الن، ام حسني ما فعل ذلكصدّ  !ابلوعة

  !هؤالء ما هم على رسلهم !وراهم أحد !مة العمالةناك هتُ هُ  ؛احلديث دائماً ابسم املرجعيَّة الشيعّية و 

سينيات أم حلُ ا ضيقت على يتية الَّ عمن الذي اآلن على أرض الواقع صار عميًال للغرب املرج :أ� أسأل اآلن
  .اآلنأ� أسألكم  !؟.. وناحلسيني

عل ا أن جتيعل، من سوء توفيق املرجعّية الةيعية صارت عميلة ولكن هذا من سوء توفيق املرجعل املرجو أ� ال أق
 وعلى رب شعائر احلسنياوحيُ  راءهسة الزّ اء يف مؤسّ ر هالزّ م شهادة والرقص يف أ� هلا وكيًال يعزف املوسيقى

 .د� املعظم� سيِّ  لمهازل مهاز  هذ، هماً للمرجعيةارتمه احرت الناس أن حت

ن يكون كن ميكن ميكن هناك احتمال موجود أ، التطبري ليس مهمًا ولبغض النظر عن كل هذا لو � أقأ
 و تدعو�ر اجلزع أاإبظه يت أتمر�الَّ ) ات ر كامل الز�(  ومن أبرزها  كتبنا  يف �ت العديدة املوجودةامصداقاً للرو 

 ا�ت، رو هناك روا�ت مستحب و بنحوٍ واجب أ نحوٍ ب ا أتمر�إمَّ  ,لنحو املستحبا إىل إظهار اجلزع على
 هِ ر هاظراً من مهبري مظطميكن أن يكون الت ميكن ،ما تدعو� إىل إظهار اجلزع وإظهار اجلزع ليس حمدوداً بصورةٍ 

 نوجد رواية نستطيع أة فيه أصًال وال تُ ايرو حلقوق الشرعية إىل املراجع ال ادفع ميكن لكنين أسأل مساحتكم 
حلوزة ال توجد فيه وال طالب اعية لر قوق الشاحل عطاء، إالشرعية إىل املراجع مصداقًا هلاقوق فع احلدعل جن
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 ،نية ال توجد فيه روايةء حتت قاعدة الشأالمطاء األموال الكثرية للع، إعاية أصًال، حتريف لألحكامو ر 
 �ت من أنَّ االكرمي وال يف الرو  باذكر ال يف الكتت مل يُ آل�ت والروا�ا نة يفبيَّ مصارف احلقوق الشرعية مُ 

بون ابحلقوق الشرعية هم عل، الذين يكانوا هم ما يُعطون شيئاً كثرياً ، وإن  عطى لطالب احلوزةالشرعية تُ  قاحلقو 
على التطبري وعلى الشعائر  رب وأتليب السلطات الغربيةفلماذا التشكيك واحل، جعاأصهار املر و  أوالد املراجع

  !؟ية ملاذاناحلسي

ة للمراجع ال توجد فيه وال ، أمَّا دفع األموال الشرعيروا�تذه الهل يكون مصداقاً  ميكن أن هُ حتمال أنَّ ا مع
كر وال يف ن ذُ رآ، ال يف القُ اية عن أهل البيتوال رو فيه ال توجد  وصرف األموال للحوزات وللعلماء، رواية

 ًا!، هذا خذالن واضح جدَّ فيقهذا سوء تو  ، بيتلحديث أهل ا

ت اهام، ولكن تبقى االستف حدوضع لهُ يُ  نا آن أمَّ ؟ أحد أن يوضع لهُ  هلذا األمر أما آن ,� املعظمدسيِّ � 
  !!متواصلة

 ذي أمر السيستاين هو الَّ  سيِّد الأنَّ عن قضية علي الصاحل سيِّد ه اليث فذي يتحدَّ ا لنا الفيديو الَّ و ضر عرجاء ا
 هللاِ  لعباس صلواتُ ضريح ا يدور حولَ  ذيالَّ  يت حتولت إىل دم وكذلك ما يرتبط ابملاءني الَّ ستربة احل إبخفاء
 .عليه وسالمهُ 

 :فيديوهذا الضوا لنا ر عًء اارج •

تروح لفرد شي ابسم احلسني سني هو اللي يغريك خيليك : فإذا كان الذهاب إىل احلُ الصاحل السّيد عليّ [ 
املتحف مال اإلمام  ,وهو احلسني قدامك تعيفه وتلوف عاليسرى ,يطلع لك تربة فيها دم ,بس ما يغريك

، احلمد هلل السّيد السيستاين من وحيه أن يت حتولت إىل لون أمحراحلسني كان عاليسرى اللي فيه الرتبة الَّ 
وأن احلجي تعرفوين من وعيي أذكر لكم هالقصة  ,غلق هذا املوضوعيُرسل الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي أن يُ 

, ؟ ألنه هذا يصرف عن الدين احلقيقييف هذا األمر ال يسمحون بيه ليش ًا دقيقنيالثانية كيف مراجعنا جدَّ 
يف نرد حنا ذيك السنه راحيني نزور أبو الفضل العباس يف ز�رة األربعني وقابلنا الشَّيخ سّيد أمحد السّيد الصاا

فشافوا احلفاوة الشباب اللي و�يه  ,كان يف استقبالنا مدير العالقات العاّمة سّيد عد�ن املوسويو نزوره 
أ� أعرف  ,سّيد ما تقول له يعطينا من هذا ماي العلقمي :فالشباب قالوا ,واالستقبال وقعدو� ابلشسمه

فاستحيت بعد األمور عالية  ,ية فاهم شلونهو مياه جوفاللي هذا الصور اللي حول الضريح و ماي العلقمي 
واحلفاوة والعواطف جياشة وز�رة األربعني فاستحيت من جهة اثنية بيين وبينكم أ� أخاف من أبو الفضل 

فما احتارش أببو الفضل العباس ما قلت �به ترى هاي مياه جوفية  ,العباس هسا أخاف احجي وخيسف بيه
هم قلت له للسّيد عد�ن سّيد عد�ن الشباب عدهم مطلب بلكت يشوفون  فأ� ,ماهلا عالقة بنهر العلقمي
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؟ قلت , انت تقول هيجيسّيد أبو حسن :فما أشوف إّال سّيد عد�ن قال ,حنصل لنا هاي مياه العلقمي
هنا قبل أسبوعني فرتة يقول هم مساحة السّيد السيستاين حفظه هللا دام ظله  :؟ قال: ما شاء هللا شنو صارله

ملاذا ختدعون الناس فبدل  :الشريف والستاف اخلدمة مالت املسجد أبو الفضل العباس وأول ما جلسنا قال
 ، شوف درجتني هي ابلزاوية درجتني متشي منا أبو الفضلإىل أيب الفضل العباس يذهبون إىلأن يذهبوا 

العباس شوية جوا املاي مالته نروح ألبو الفضل العباس توصل للمشرعة نروح هلذا املاي يغشمرك يقولك انت 
وهللا لو   :، وامسع شقال السّيد السيستاين قالالعباس بس ماكو شي ما يسوي لك شيرايح ألبو الفضل 

، شوف شلون السّيد الصدر يقطعها راً عند أمري املؤمنني ووقفت أ�كان يف ذلك منفعة للتشيع حلفرت أ� بئ
، وهللا لو كان يف ذلك منفعة للتشيع أل� حفرت بئرًا عند ّيد السيستاين هم يقطعها من ذهناالس ,من ذهّنا

  .]أوقف لو يب هيجي قضا� منافع .. ، أ� أ� السّيد السيستاينعليه أوزع املاءأمري املؤمنني ووقفت 

من مصادر  قد مسعتها ينا صحيحة ألنَّ ويبدو أ�َّ  علومات صحيحةاملهذه سأل مساحتكم إذا كانت أأ� 
 بعث ىلاوتع هللا سبحانه ما تقولون يف أنَّ  :د�� سيِّ املعلومات صحيحة أ� أقول  ، إذا كانت هذهِ عديدة

 �او فتعر   سلمة والقصةمّ ورسول هللا أعطاه ألُ وجاء برتاٍب من كربالء وأعطاُه لرسوِل هللا  ئيل إىل كربالءاجرب 
أكثر  !؟وتعاىل يعين أنتم أكثر تقديرًا لألمر من هللا سبحانه :أقول، ة والسنةيعكتب الش  هي مذكورة يفو 
ثو� عن ة املعصومني الذين حدّ مَّ ئِ ديرًا لألمر من األَ أكثر تق !؟آلهو  عليه ى هللاُ لألمر من رسول هللا صلَّ  ديراً تق

 سيين إىل دم ؟!اب احلُ حتول الرتُ  ةيهذا املوضوع وعن قض

ة جَّ ؟ اإلمام احلُ له؟ هللا حولهل إىل دم من الذي حوّ هذا الرتاب حتوَّ  ,د�هناك قضية حقيقية موجودة � سيِّ  ُمثَّ 
 يتية الَّ هة الغيباجل هذهِ  غيبية وأعتقد أنَّ  ؟ ابلنتيجة هناك جهةٌ لته؟ املالئكة حوّ لهحوّ  ءاالشهدسيِّد ؟ لهحوّ 

، املباشر أثناء قراءة قصة املقتل ونقل ابلبث ,موجودة اتالكامري  نَّ تعلم أ انترتاب إىل دم كهذا الحولت 
  ينا ذلك أبم أعيننا.رأ وقد

ية جلهة الغيبا ذهِ هكانت لو   ،د�� سيِّ  كمن كمةً وح ةً رايد و ةً هة الغيبة قطعًا أكثُر علمًا ومعرفاجل هذهِ  :أقول
  !ا فعلت ذلكمَ الناس عن احلسني لَ  األمحر سيحرفُ م إىل اللون رتاب إىل دهذا ال لو تعلم أن حت

أكان ، أكان صاحب األمر ،ذي فعل ذلكهللا هو ال كانية أاجلهة الغيب ذهِ هعلم من ما أنت أب ,د�فيا سيِّ 
كرامة واضحة حدثت   وهذهِ ، األمر اذية قامت هبغيب ابلنتيجة هناك جهةٌ  ،ة، أكانت املالئكاءالشهدسيِّد 

  .عنيمام األأ

 !..؟اذا ختفى كرامات أهل البيت مل
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 أيب الفضل تراب قرب رو اجيُ  ماءٌ  ؟يف ذلك وفية وما الضريُ ا ماء أيب الفضل العباس فليكن من املياه اجلأمَّ و 
  لقرب أيب الفضل العباس.تهِ ر و اجمُ  بقيمة بسب العباس تكون لهُ 

هناك ذا دائمًا يف جنب أهل البيت امل ,وهامأ ، هذهِ إذا كانت قد صدرت منك ,د�م � سيِّ اهأو  هذهِ 
يف جهة املخالفني  ةوملاذا يف اجلهة الثاني ؟ةالرمسيّ  عّيةشية الالدينيّ  سةاملؤسّ هناك توهني يف أجواء  ,تضعيف

 ال هلم ملاذا ؟!جملا لشأ�م وفسحُ  تقويةٌ  كهنا

 :قناة كربالء عن الرتبة احلسينية رجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي بثتهُ 

الم املعروضة يف متحف العتبة احلسينيَّة املقدَّسة إىل اللون األمحر يف يوم العاشر عليه السَّ : ..  الرب�مجمعد 
 سيَّما يف يوِم عاشوراء ضيف كرامًة أخرى لكرامات اإلمام احلسني عليه السَّالم المن شهر حمرٍم احلرام لتُ 

 :ريرِه التايلالكرامة يف سياِق تق، حازم فاضل اتبع حدوث هذه اخلالد

يف يوم عاشوراء هذه السنة وأثناء قراءة القصَّة الكاملة الستشهاِد اإلمام احلسني وأهِل بيتِه : حازم فاضل 
، حىتَّ أصبحت سيين شيئًا فشياً تحف احلُ مُ وأصحابِه عليهم السَّالم، بدأ يتغريَّ لون تربة القِرب الطاهر يف الْ 

ة استشهاِد أيب الفضِل العبَّاس عليِه السَّالم ليجهش احلاضرون ابلُبكاء محراء واضحًة للعيان عند رواية قصَّ 
 .الكرامة احلسينيَّة هلذهِ 

 

 
اعة : معالء ضياء الدين مسؤول متحف اإلمام احلسني عليه السالسيِّد ال يف احلقيقة تفاجئنا اليوم بني السَّ

بدايًة من اللون األمحر الفاتح وُمثَّ حتّول هذا اللون إىل التاسعة والعاشر بدأ لون هذه الرتبة يتغريَّ من األمحر 
 أغمق .
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وعند� يف الروا�ت الواردة من الفريقني أنَّ اليوم الَّذي استشهد فيه اإلمام : الشَّيخ عبد األمري املنصوري
اِب النَّاس وعلى على ثي سني صلواُت ِهللا وسالمُه عليه بكت السَّماُء دمًا عبيطا حىتَّ ُشوهد ذلك الدَّماحلُ 

 .احليطان

الكرامة ال سيَّما بعد أن انفردت قناُة   حلظٌة بعد حلظة ازداد اإلقباُل على املتحِف ملشاهدِة هذهِ : فاضل حازم
كربالء الفضائية بنقلها مباشرًة إىل العامل أمجع وسط دهشٍة ممزوجٍة ابحلزِن لدى كلِّ من شاهدها فالبعُض 

 ,ابفيما تربَّك آخُر بتقبيِل ُزجاجة الرتُ  ,ف األليمة وآخُر لطم صدرُه حبرقٍة وأملعادت بِه األفكاُر إىل واقعِة الطَّ 
 .يُعربِّ عن لواعج وخلجات احملبني املشهد كان أكرب من أن لكنَّ 

 
ت من ُمثَّ بدأ اللون مبرور الدقائق والوقو ، صورة فاتح لون فاتح عليِه اصفراربدت ب: األسدي ُمصّورعماد 

 .يتغري إىل اللون األمحر القامت

ان يسألوين داميًا الزوُّار يسئلوين ك: متحف اإلمام احلسني عليه السالم عالء ضياء الدين مسؤولسيِّد ال
هلم اللي عنده عقيدة واللي عنده إميان يشوفها محرا  ـولگفجنت ا؟ عاشوراءهل تتحوَّل هذي الرتبة يف يوم 

نشوفها محراء ألنَُّه تربة صادقة، وقضية اإلمام احلسني صادقة، وُكلنا صادقني، والشعائر احلسينية ألن احنا 
 .صادقة
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سني دمًا فقبلُه بكت تربة أم سلمة وقبلُه  س عجيبًا أن تبكي ذرات القرب الطاهرة اإلمام احلُ ليفاضل :  حازم
جر وكلُّ تلك هي دالئٌل كونية على أنَّ الكون أمجعُه يبكيك � أاب عبد كذلك بكت السَّماُء واألرُض واحلَ 

 ]...  فاضللقناة كربالء الفضائية من داخل املتحف احلسيين حازم  ..هللا 

 :ريح العباسييت حتيط ابلضاعرضوا لنا الفيديو القصري عن املياه الَّ  رجاءً  •

 

 

 
 .. نا يسقيهاسُ عبَّ  حني يعطُش املاءُ .. الماً � قمر سَ 

ن عَ  ربَ لكَ اف شِ كْ اِ َ� َكاِشَف الَكرِب َعن َوجِه َأِخيَك اُحلَسني  .. نياُحلسَ  يكَ خِ أَ  جهِ ن وَ رِب عَ الكَ  فَ اشِ  كَ �َ 
 ..ني سَ احلُ  يكَ خِ قِّ أَ رتنت ِحب نْ ى االِ لَ ا عَ نَ يعِ ابِ تَ مُ ا وَ ينَ دِ اهِ شَ مُ  هِ و جُ وُ ا وَ نَ وهِ جُ وُ 

، ال أدري من تكم هناك ذوٌق قطيب واضحد� يف أجواِء مرجعيّ � سيِّ  ألهل البيت واضٌح األجواُء املخالفةُ 
التأكيد  ومسألةُ  ,يخ الوائليجمالِس الشَّ  كيِد علىلتأا مسألةُ  بلكم!من قِ  هُ يبدو أنّ  والذي بلكم من قبل غريكم,قِ 

لو  هبذا أو ال؟ علمٍ  ىي أنت علر دال أ ,د�وهللا � سيِّ  ،ليائيخ الو طباء حذو الشَّ على أن حيتذي اخل
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سيِّد ا على مَّ لى الفخر الرازي وإا عإمَّ  أساساً  ا تعتمدُ وهلا إىل آخرها فإ�َّ يخ الوائلي من أصت جمالس الشَّ تفحّ 
 .شأنكذلك ان هذا يرضيك قطب إذا ك

وهو موجود على  )136(إىل حلقة  )133(من حلقة ) الناطق  بُ االكت( مته على شاشة القمر بر�مج قدّ 
يخ الوائلي على طول س الشَّ لامن جم ذمقطع مأخو  )100(هذه احللقات أكثر من  يوجد يف ,االنرتنت

، دعك من كالمي ختالف منهج أهل البيتها لّ أن آتيك أبلف مقطع وأكثر من ألف كُ  ينوإبمكا ,حياته
يخ الوائلي على هذين ض جمالس الشَّ ر عوا ,قطبسيِّد وتفسري  ,ذ تفسري الفخر الرازيأنت اتبع بنفسك خُ 

سيِّد راكضًا إىل  بُ هذ، فإن مل تكن يخذت من تفسري الفخر الرازيجمالسِه أُ  لَّ كُ   ، ستجد أنَّ التفسريين
 .قطب

طالب سيِّد لل ةً يب نظرة سلملُ لسيستاين ال حياسيِّد ال وأعتقد أنَّ  ,طالب الرفاعيسيِّد لا لنا فيديو او ضر عرجاًء ا
ًا يضعون مئة دايكريمالوال�ت املتحدة األ مرجعية السيِّد السيستاين يفأجواء املؤمترات الَّيت تُعقد يف  الرفاعي

  لرفاعي.ا طالبسيِّد رأسها ال ىعل

 :يخ الوائليعن الشَّ  ثنادِّ ي حيُ اعفطالب الر سيِّد ال •

مالـ [ شون حالة انفتاح واضحة على جف يعيالنَّ  ءالمعُ  يبدو أنَّ سيِّد احة المساجلانب اآلخر  على: ُمقدِّ
ر % وواضح مدى أتثُّ 95تصل إىل  هِ تبيف مكت ةنيَّ تب السُ نسبة الكُ  ن أنَّ مِ  :الوائلي يقولالشَّيخ فهذا ، اآلخر

الوائلي على املستوى الشَّيخ فما هي عالقتكم بسماحة  ,يبّ طقُ خواين والِفكر الكر اإلالوائلي ابلفِ الشَّيخ 
ي إىل الشَّيخ الوائلي مل ينتم أنَّ ) األمايل ( كم با؟ وقد ذكرمت يف كتعوةخصي أو على مستوى حزب الدَّ الشَّ 

 ؟ُه كان بنفس االّجتاهلكنَّ  اً يَّ مسدَّعوة ر حزب ال
 ,لتضاف إىل ما قُ أوقد  ،الوائلي هو كذلكالشَّيخ   قلتها عنكلمةٍ   لِّ على كُ  صادقُ أُ : طالب الّرفاعيسيِّد ال
 يف مُح يف خطاابتِه أو يتقدَّ ل ما بدأ كان يتسلَّ ، الوائلي أوَّ وهو يقول مخسة ابملية وكذا ة قلت عشرة ابمليأ�

أاتبع نت وأ� كُ  ة!ة تفسرييَّ ة رازيَّ فخريَّ  ثقافتهُ ، ازيهرة كان يرجع إىل تفسري الفخر الرَّ أخذ به الشُّ  الَّذيخطابِه 
 90،  80أمحد مضمون خطابه تقريبًا الشَّيخ  ازي فأجدُ الرَّ  الدِّين فخر الشَّيخ أمحد يف ذاك الوقت وأراجع

ل القرآن �خذ ِمن قام �خذ من يف ظالبعد ذلك  ُمثَّ  ,ازين تفسري الفخر الرَّ مِ % مأخوذ من الفخر الرَّازي 
يعة الشِّ الرجل ومن وجوه ي عيعين هو شي ,نيَّة معاً سُ ة و أمحد الوائلي مزدوجة شيعيَّ الشَّيخ فثقافة  ،ُكتب الُسنَّة

  .صحيح نعم ما قالهُ  ،ل يف العراقوَّ عترب املنرب األيُ  ومنربهُ 
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 ناجتا احمَّ لَ  هُ أنَّ ) األمايل (  يف وذكرتُ ، تعاطفاً لكن كان مُ و  ه للدَّعوة كما ذكرت مل ينتمية انتماءا يف قضيَّ أمَّ 
ع وجاب لنا والرجل تربَّ  لطبع التجأ� إليهل مشيسموها جهاز الرونيو  م,هاي شيسموها الرونيو  جف إىللنَّ ا يف

  .ا نطبع بيه النشرات ]نَّ اجلهاز وكُ 

طالب الرفاعي سيِّد ث به الحقيقة الكالم الذي حتدَّ  هذهِ  ،قطيب يٌ ز ي فكٌر شافعٌي فخرٌي رالائيخ الو فكر الشَّ 
ال للشَّيِخ الوائلي ومتحدِّاًث عن ثقافتِه بطريقة املادح  كان مادحاً   ,ليائيخ الو نتقدًا كان مادحًا للشَّ ومل يكن مُ 

 .د� املعظميقة � سيِّ هي احلق وهذهِ  ,بطريقة القادح

 :السيستاينسيِّد ب النصوص الصادرة عن مساحة الارجاًء ارعضوا لنا صورة كت •

 
 /درا املؤرخ العريب  /إعداد حامد اخلفاف )  السيستاينسيِّد ة الاحمس الصادرة عن النصوص( هذا هو كتاب 
 البيا�ت والفتاوىو  يت صدرتكتاب يشتمل على االصدارات الَّ هذا ال، ميالدي 2007 /الطبعة األوىل 

ورقم الوثيقة  )112(صفحة ، ين ومن مكتبهِ السيستاسيِّد إعالمي من ال شرت بشكلٍ يت نُ والَّ  اتاللقاءو 
)60(  

 :وثيقةهذا الضوا لنا ر ع ارجاءً  •
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قرأ ، أعن مساحة السيِّد السيستاينقبل قليل النصوص الصادرة  عرضهُ  هذه الوثيقة موجودة يف الكتاب الذي متّ 
 :لكم ماذا جاء يف هذه الوثيقة

مرشد مجاعة االخوان املسلمني د �سني هو أمح - أمحد �سني رمحُه هللا بيان حول استشهاد الشَّيخ اجملاهد
، وأمحد االرهابية ةني الناصبيمل، فهو مرشد مجاعة االخون املسطني مجاعة محاسالناصبية اإلرهابية يف فلس

 لَّ ارب كُ ثوه كيف كان حيُ سطني حلدّ السيستاين سأل الشيعة يف فلسيِّد ال قعداً ولكن لو أنَّ مُ  �سني كان رجالً 
 لو أنَّ ، اً كثري   ق على الشيعةضيّ وكان يُ  النصب والعداء ألهل البيت! كان شديد  تشيع! رائحة المنهُ  شمُّ شيٍء تُ 

سيستاين السيِّد ا ال يعبأ المبَّ إن كان رُ و  وا هبؤالء حلدثوهلابتن فلسطني الذيالسيستاين سأل الشيعة يف سيِّد ال
 .خرىا نظره إىل جهة أمبَّ رُ  رو ماأل ذهِ هب

ل  ستتحوّ إالَّ و  ال بد أن يكون بعلمه ، قطعاً السيستاين ددر عن مكتب السيِّ أقرأ ماذا جاء يف البيان الصا
ُهم مُِّصيَبٌة َقالُوا ِإ�َّ هلِلَِّ َوِإ�َّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ (  ,حيمن الرَّ محَ الرَّ  سم هللاِ بِ : القضية إىل فوضى  ،) الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

حد  املظلوم أين احملتل فقد الشعب الفلسطيينبها الكيان الصهو كويف جرميٍة بشعة ارت يومهذا اليف صباح 
 ه خلدمة وطنهتايحس ذي كرّ  بواسع رمحته الَّ هللا دهيخ أمحد �سني تغمّ هيد الشّ م الشّ ـرجاله األبطال العالِ 

ة وسائر خوتنا وأخواتنا يف فلسطني العزيز إ عزينا إذ نُ نَّ وإ قاومةالصرب وامل يف صبح مثاًال حيتذى بهوأ دينهو 
هذا الرجل كان  - 1425 حمرم //30 .. إىل آخره .. اجللل واملصاب فادحطب الهذا اخل يف منيلاملس

-ني سم احل، يف أ�َّ سيستاينالسيِّد كتب المن صادر من ايالب، وهذا يف فلسطنيحيارب جمالس احلسني 
 .جف األشرف النَّ ، السيسيتاين دام ظلهسيِّد مكتب ال، 1425حمرم //30

در وصدرت عن مجاعة د ابقر الصحممَّ  ديت كتبها السيِّ الرسالة الَّ  وبني أ� أقول ما هو الفارق بني هذا الكالم
ف ر ا، الع)  يف حقائق وواثئق ةواملسري  ةدر السري د ابقر الصحممَّ ( الثاين  ءز قرأ من اجلوأ� ا ,نيماالخوان املسل
من كبار علماء الّنجف ومن  عضاؤهايت كان أاعة العلماء الَّ ، مج يلم، أمحد عبد هللا أبو زيد العا للمطبوعات

، مجاعة ابقر الصدر دحممَّ  دل السيِّ اخ الشَّيخ مرتضى آل �سني جف برائسةومن فقهاء النّ  مراجع الّنجف
أوكلوا أمرها إىل السيِّد  الناصرء يف النجف إىل عبد اقية اليت تصدر عن مجاعة العلموكلت كتابة الرب أء االعلم

عبد  اً بطفكتب يف الربقية خما - هذا لو مل يكن(  :اصرعبد النَّ  باً طحممَّد ابقر الصدر فكتب يف الربقية خما
يف   تفسريهُ م إالَّ ـلعالِ اذا يكن هل لو مل - رهايبقطب الناصيب اإلسيِّد يعين  - مـالعالِ  اذيكن هل مل ول: اصرالنَّ 

هذا ما هو الفارق بني  ،مِـ العال اذلو مل يكن هل ) لك عند هللا يوم القيامة به خصيماً  ن لكفىرآظالل القُ 
: املنطق اذة وبني هلحظهذه الت إىل يالجر علينا الو و  يعية الويالتشعلى ساحة الثقافة ال نطق الذي جرَّ امل
بواسع  دهُ أمحد �سني تغمّ يخ الشَّ   املظلوم أحد رجاله األبطال العالِـم الشهيدطيينفقد الشعب الفلس( 
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إىل آخر ما  .).. قاومةالصرب وامل يف تذى بهأصبح مثاًال حيُ و  دينهو  س حياته خلدمة وطنهرمحته الذي كرّ 
 .؟!.السيستاين سيِّد بيان الصادر عن مكتب الهذا الجاء يف 

خالفي أهل البيت مل السيستاين دة السيِّ يعة واسعة تفتحها مرجمساح كهنا،  ا احلدّ تقف عند هذ القضية ال
يخ الشَّ ي و لائيخ الو عرب الشَّ  حر رح يطإذا ما طُ  ،واسعة ملنهج أهل البيت ساحةم ال توجد يف الوقت الذي

يخ موجودة وتفسري الفخر ، جمالس الشَّ اثئقو ، والكالم ابحلقائق والشافعي قطبياً  لي هو اآلخر يطرح فكراً ائالو 
عية هي ، فحىت املساحة الشيواحلقائق موجودة على أرض الواقع جودمو قطب سيِّد موجود وتفسري  يز الرا

 .مساحة خمالفة ألهل البيت

  !؟..السيستاين هكذا تفعل  دة السيِّ يعهذا سؤال كبري ملاذا مرج

 ؟!..هبذه الصورة  د� األمور تكونيِّ س ملاذا �

 ، مثلماد�شيء � سيِّ نفس ال قطب لفعلت معهُ سيِّد مهم ولكن لو كان هو  خالد املال ليس بشخصٍ 
األمر هو هو مع  ,لوائليا يخت الصادرة يف متجيد أمحد �سني ومثلما احلث على نشر فكر مدرسة الشَّ البيا�

 .خالد املال ولكن حبسبهِ 

سيِّد ين التقوا ابلن األشخاص القالئل الذالد املال ويقول أ� ميتكلم فيه خ يضوا لنا الفيديو الذرجاًء اعر 
  !يِّد مع أنَّه فيديو من دون صوتوبعد ذلك نشروا فيديو وأ� التقي ابلسالسيستاين 

 :يتلكم فيه خالد املال يلفيديو الذا ا لناو ضًء اعر ارج •

م[   ؟السيستاين مرةسيِّد : التقيت ابلاملقدِّ
 .: أ� أكثر من مرَّة التقيتخالد عبد الوهاب املال

م  ؟جان شنو حديثكم ه؟: شنو كان حديثاملقدِّ
ال , بس كان أمهَّها اللقاء األخري و السيستنايت تقريباً ثالث مراتسيِّد أ� التقيت ابل: خالد عبد الوهاب املال

بس كان هو حريص على وحدة  ,ألن تدري هذه جلسة كانت خاصَّة ,أستطيع أن ُأصرح بكل شيء يعين
 .العراق
م  ؟: كلَّفك هذا اللقاءاملقدِّ

 ؟: كلفين ماذاوهاب املالخالد عبد ال
م  ؟: خسرت كثري من اجلمهوراملقدِّ
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وتدري  ,السيستاينسيِّد ، أ� يعين بعض القنوات كذبت أنين التقيت ابل: ال ابلعكسخالد عبد الوهاب املال
أ� واحد من الشخصيات اللي نزلوا له فيديو ملتقي يعين  ,يعين السيستاين يعين ليس سهالً سيِّد بيت ال

ه التقت لكن ما يبينون الفيديو السيستاين يقال أنّ سيِّد , يعين الشخصيات الَّيت التقت ابلالسيستاينسيِّد ابل
 .يعين

 .: يعين يراد لنا حلقات عديدةاملقدم
 أ� أعتربها كلمة خالدة السيستاينسيِّد : لكن بس خل أقل لك هذي الكلمة اللي قاهلا الخالد عبد الوهاب
أقول عليكم إبخوانكم  السّنة, حينما �يت ل الُنخب السياسية, حينما كان يستقبا أتيتجدَّاً, قال: حينم

يعة   ، وحينما�يت العرب أقول عليكم ابألكراد ، وحينمايعة أقول عليكم أبنفسكم السّنةوحينما �يت الشِّ الشِّ
بعض أشقاء يعين إْن كان البعض أماٍن للعراقيني و  السيستاين صمامُ سيِّد ، ال�يت األكراد أقول عليكم ابلعرب

 . غري موجود يف عامل احلياة ..]األعراب يعترب اإلمام السيستاين يعين أصالً 

  وخالد املالالسيستاينسيِّد السيستاين لقاء فيما بني السيِّد اعرضوا لنا الفيديو الذي أخرجه مكتب ال رجاءً 
 :من دون صوت ولكن من دون صوت هو من املصدر

 
 !!االجتاه اذا الرجل هبذيستاين هبسالسيِّد اهتمام خاص من الاك نه

تاين هنا يف السيسسيِّد أقامها مكتب ال ها خالد املاليث فوة يتحدّ ى ندعل ضوا لنا الفيديو الذي يشتملر عا
ذكرين هذا يُ و  !السيستاين يف لندنسيِّد ال بت مبيته يف نفس مكمن أنَّ  رب اجلالسنيث خيُ لندن وهو يتحدّ 

ر بِه كثريًا والذي أتثَّ  ينستاالسيسيِّد أستاذ ال هو يالذ يدوجر الرب سيِّد ي وكيل اليخ تقي القمّ كرين ابلشَّ يذ 
 !لمني الناصبية اإلرهابيةسامل انالعام جلماعة االخو  رقوكان مبيتُه أين؟ يف امل هرةا ذهب إىل القامحين

 :ضوا لنا الفيديور عرجاًء ا •

، مل تكن فتوى للثأر وإّمنا وصلت املرجعية وهي الفتوى يعين مل تكن فتوى للثأرد : أ� أعتقخالد املال[  
، أعطى العراق ُه هللا أعطىنّ أللفاظ أ� اختارها يعين متعّمد إومن أقول هذي ا ,صاحبة حكمٍة وحنكة



64 

 

محل هوية رجل أ، أ� تدرون بيه أ� مة مثل مرجعية اإلمام السيستاين، وهللا هي نعمٌة من نعم هللامرجعية حمرت 
غرفيت مقفولة  ,ألن أ� ابعتقادي هسا أ� قاعد ببيت مبؤسسة اإلمام عليّ  ,شيعراقية قبل املذهب وقبل ال

ت ما خصك بيه أ� براحيت عليه مسدودة مايدري بيه ال سّيد هاشم خو شلون أصلي جمتف ما جمتف ان
ملرجع مالتنا احنا الُسّنة يصري أمحد ، بس أقولك يعين من ابب األخوة خل شوية نتوقع أنه ايعين, بس
لو يصري عد� احنا ابلعراق مرجعية  :وابلليل يقول ,الصبح معاوية لعنة هللا عليه ؛على سبيل املثال ,الكبيسي
؟ أ� أشوف ال يعين ما يهزك هذا لو ما يهزك ؟انت من تسمع هذا الكالم ما تتأثر شيعي واحد!ماخنلي 

، شوف إذا مو أ� شيعي هم قراييب شيعة ن خوايل عمامي نساابيت كلهم شيعةأل ,ابلنسبة اللي هزين يعين
ذاك اليوم أ� ابجتماع مع إحدى القيادات الشيعية أمحد الكبيسي وأمحد الكبيسي قلت  ,هاي حيل أذتين

املصفحات عشرة وما شاء  مامته أكرب من عماميت وسيارته بس، علك موال� عمامته أكرب من عماميتأقو  :له
؟ قاء إله تدري شنو قال لو ما تدريأمحد الكبيسي يف آخر ل :، قلت له بيت ابجلادرية منا ملادري وينهللا
شيخ أمحد الكبيسي أدري بيكم انتو بعضكم حيبه ألن شوي حجى على معاوية  :، قلت لهال ما أدري :قال

 .فصار عدكم يعين إماٌم معصوم

  ال ماحد حيبه. احلاضرين:

، عمي مو أ� انتو طلعوا اليوتيوب : وهللا لقد رأيُت بعيينقال ,البعض من الّناس متعاطفال : خالد املال
  .خوانول الشَّيخ خالد جذبت انت على اإلسّيد هاشم موجود يكتب له رساله يق

  يعبدون.يعبدون الصنم  احلاضرين:

جريدية أكلت أرجل األمريكان، قال وهللا   هللا تعاىل بعث رأيتُ  وهللا قال يف الفلوجة بعيين هذهِ : خالد املال
 وإن تعدوا نعمة هللا ال إذاً  :أقول إذًا أقول ؟فأ� وين أرد اوصلكهذا, مو كالمي  !هذا كربه كل جريدي

لكن  ,، وهللا أ� دائمًا أقول أ� رجل سين وأعتز بسنييت وأبقى على هذا املذهب الذي امتذهب عليهحتصوها
 على العراق أنه رزقنا مرجعيًة صاحبة حكمة وحنكة يعين ال خيرج من لسا�ا إّال للتاريخ وهللا من نعم هللا

 . أو يؤدي إىل فٍنت هنا وهناك .. ]الكالم الذي ال جيرح العواطف أو جيرح الناس  ,الكالم الثَّبت

سيِّد عام يف الغرب الال هصهر املرجع ووكيل ئها لهُ هيّ يت يُ الَّ  ا جمموعة صور لنشاطات خالد املالضوا لنر عرجاًء ا
  !!ذور خالد املال هي بعثيٌة أيضاً ج مع مالحظة أنَّ  يمرتضى الكشمري 

 :ضوا لنا هذه الصورر عا •
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روف عوهذا هو رمبا جملس البالغية امل ,السيستاينسيِّد قيمُه مكتب اليُ هذه الصورة األوىل هذه يف جملٍس 

 .ة يف لندنيلس البالغجمب

 ثانية :الصورة ال

 
 :الصورة الثالثة

 
عة حلزب الدعوة يف بهذه يف دار اإلسالم التا ,اإلسالمدار يف  هذه الصور الثالثة هذهِ  , مركزهذه يف

  .رتسمانش

 :بعدها يتالصورة ال
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 .اينا يف بريطاذ هلّ كُ   ،جو السيِّد السيستاين يف كارديف هذه يف مركز اإلمام علّي يف

 :يت بعدهاالصورة الَّ 

 
 شرف علىاخلوئي الذي يُ سيِّد بن اليِّد عبد الصاحب اخلوئي اهو الس اذمؤسسة السيِّد اخلوئي وههنا يف 

 .ملؤسسةا

 :دهابع يتصورة الال

 
 .ءاالشهدسيِّد يف لندن يف والدة  س احلسيينلهنا يف مهرجان اجمل

 :الصورة اليت بعدها
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 .السيستاين يف لندن سيِّد احتفال الغدير يف مكتب ال اذه

 :الصورة اليت بعدها

 
 .يف نفس االحتفال 

 :الصورة اليت بعدها

 
 . 2016 يف لندن ينالسيستاسيِّد ابن عقيل يف مكتب ال ملالباقر ومسهذه يف شهادة اإلمام 

 :سلفس اجملوالصورة اليت بعدها ن
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 :الصورة اليت بعدها

 
 . 2017يف الدامنارك  ةيكرسة السالم العربية يف جزيرة أودنسا الدامنار دهذه الصورة يف م

 
 .ه يتوسط العمائم الشيعيةنو ظوتالح ملو ستوكهيف  مساللا اء عليهار ههذه يف والدة فاطمة الزّ 

 :اليت بعدها
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 .ب السويدو يف مؤسسة اإلمام املنتظر يف جن 2017راء عليها السالم ههذه يف والدة الزّ 

 :الصورة اليت بعدهاو 

 
 ذكره .يف نفس االحتفال الذي تقدم 

، ةواملراكز الشيعيّ  هلذا الفكر املخالف يف احلسينيات هناك عملية نشر وبثّ  ,مناذج سريعة أمثلة هذه
ين ذة العمني اآلخرين الشيأفضل من وكيل املرجعية وأفضل من املعمّ  درته يف احلديث وبيانهُ وابملناسبة قُ 

 ارهر أبفكويتأثَّ  بل حديثهية والشباب الشيعي يقعاملرجق من مؤيد وموثّ  هُ م أبنَّ قدَّ هكذا يُ ، يثهمئون يف حدتأتيُ 
ث يف املكان الفالين تحدّ يس خالد املال حني يسمع أنَّ ، هناك من الشباب ملناسبةلسه اباقون إىل جمباسويت

ء االبيت توصف ابملاسونية يف أجو أحاديث أهل و  !سهِ لاتسابقون حلضور أحاديثه وجمأحدهم خيرب اآلخر وي
ية نيث املاسو دأحاديث أهل البيت توصف أبحا !ومكاتبه والده وأبني وكالئهِ ستاين السي دة السيِّ يّ مرجع
السيستاين أن سيِّد هذه أسئلة على ال !قام املناسباتنشر وتؤيد وتوثق وتدفع األموال وتُ تُ  نييث املخالفدوأحا

 .من أن يسأل عنها يف اآلخرة ل الدنيا أفضيفجييب عليها ن ، أجييب عليها

؟ هل مظ� املعدسيِّ طروحة من أين جئت هبا � األ هذهِ  ,) ناحة أنفسطرو ( أطروحة أ عةلشيعند ا كثريةٌ   أسئلةٌ 
جندُه يف  ؟ الذيد هذا الطرحيّ ة املعصومني يؤ مَّ ئِ موقف من مواقف األ هل هناك من هناك من دليل عليها؟

م ابلضبط عكس هذه هاهتم ويف أدعيتيف ز�ر و هتم ويف روا�البيت ث أهل يدحب رةً ن الكرمي مفسَّ رآآ�ت القُ 
 األطروحة!

يف هذا وجود التقية  ىليل علدة وما الهل هناك من تقيَّ  ؟ك هبذه األطروحةما الذي جيرب� على أن نتمسَّ  ُمثَّ 
مكان يف كلِّ زمان و  لِّ يف كُ  اً عامَّ  كماً وجود للتقية ولكن التقية ليست حُ  أن ال لو قطعًا أ� ال أق الزمان؟!

 .توفر شرائط لتفعيل قانون التقيةت نالبد أ

وأ� اقرأ من  ،لعلماء السنة والشيعة يف العراقول  األامللتقى الوطين األجل يف د�ما جاء يف بيا�تك � سيِّ 
يف البيا�ت ، مام مجعة النجف األشرفاصدارات مكتب إ ,) ولين األ( امللتقى الوط :هذه املطبوعة املعنونة
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من مجلة ما  ،ال هم حيزنونو  ةال تقيّ ، 2007قيم سنة واملؤمتر أُ  ،ؤمترهذا املرحتها يف احلاضرين يف يت طالَّ 
 بفقهية هو موجوٌد بني أبناء املذهة يف قضا� نسنقاط اخلالف بني الشيعة وال نمن أ: د�ذكرت � سيِّ 

لتقية ا سبابوما هي أ !؟الكالم تقيةا ذ؟ أم هالكالم جماملة اذأم ه !؟ا حقيقةً ذأيضاً هل تؤمن هب - الواحد
ين يف الوسط الشيعي أن كثري  و ، خصوصاً ر بشباب الشيعةرُّ كالم يغهذا ال ؟!ما هي أسباب اجملاملة هناو  هنا

اب الشيعية القطبية وكثريون من قيادات األحز  هللا د حسني فضلُ حممَّ سيِّد لأمثال او  ليائيخ الو شَّ لمثال اأ
 شيئًا آخر وراء أو أنَّ  !؟د� األجلة � سيِّ يتكم احلقيقياهي أفكاركم ومتبن ل هذهِ فه ,األفكار هذهِ  يتبنون

 !األكمة؟

ر حيث ربّ اخلالُف يف موضوع اخلالفة بعد رسول هللا مل يعد له مُ : لبياناذا دهى يف نفس هوهناك ما هو األ
، ة على هذا األمرمبنيّ  ، عقيدتناكبرية  كارثةٌ   هذهِ  ،كبرية  ثةٌ كار   � سيِّد� هذهِ  - !!ليس هو اليوم حمل االبتالء

  !؟وجود هذا الكالم رحقيقي ما تربي إذا مل يكن بشكلٍ  !؟ حقيقي أو ال هذا الكالم أنت تتبناه بشكلٍ 

م يُنظَّ  م وبتوجيه منك وإبصرار من مساحتكم أنظِّ ون االنتخاابت يف العراق حني نُ ، قاناً ٌة جدَّ األسئلة كثري 
أ� ال  ُختسر يرحبها السنة, ناك مقاعد شيعيةفهُ  !يها الشيعة مقاعد ويربح السنة فيها مقاعدخيسر ف بطريقةٍ 

، إذا  ف هبذه الطريقةك تتصرّ نفسهم من أنَّ طلقة على أمُ  عًا أعطوك واليةً يعة يف العراق مجشي الي هل أنَّ أدر 
 .اً هذه قضية أخرىلشيعة راضني بذلك مجيعاكان 

مع  !؟الشيعة يف سبيل مصاحل املخالفني ضحي مبصاحلما هو املربر ألن تُ  :ؤالولكن مع ذلك يبقى هناك س
وجد شيء لتأكيد وترسيخ ثقافة ، ويف املقابل ال يُ ت العمليةواخلطوا كم اهلائل من املواقف والتصرحياتهذا ال
، ألهل البيتكر املخالف فبعة ابلشم تكمث يف أجواء مرجعيّ يت تتحدَّ ، القنوات الفضائية الَّ بيتلأهل ا

 .منهج واضح يائليخ الو منهج الشَّ و  ليائيخ الو شَّ لمنهج ا ىون علثديتح اخلطباء الذين

 :السيستاين حامد اخلفافسيِّد ضوا لنا فيديو ممثل الر ع اءً ارج •

لو كان بني يدي كنت أقرا ) النصوص ( َمساحة السيِّد من اليوم أيضاً فيك ارجع لكتاب  :فحامد اخلفا[ 
أوصى وكالئه ومعتمديه ان يصرفوا يف املناطق املشرتكة مثل  ,السيِّد صرف من احلقوق الشرعية ,لك النصوص

صرفوا من احلقوق خواننا أهل السنة اية إىل علماء إإذا الدولة ما أتمن محا ,البصرة اللي الشيعة فيها أكثرية
  .... ] الفالين, هذا حدث يف العراقأجازهم خلو محاية حلماية الشَّيخ  ,الشرعية

عطيات وغريها كثري امل هذهِ  ,رااحلبل على اجلر  ,واحلبل على اجلرار صرف حلماية السنة!األموال الشرعية تُ 
ويف املقابل هناك ضغٌط على احلسينيات  ,البيتأهل ة فتحتها ملخالفي ري  مساحة كبد� إىلشري � سيِّ يُ  ,اً جدَّ 
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ًا للذين هناك تشويه مسعة واضحة واضحة جدَّ  ،ثونن يتحدّ ، هناك تشويه للذيبل صهركم ووكيلكممن قِ 
  !؟, ملاذادمَّ حمَُ  ث آلِ يدثون حبيتحدّ 

 !؟امل كخالد املالعال أُ  ملاذا ؟حراًب شعواء يَّ لَ كالؤك يشنون عَ شخصيًا ملاذا أوالدك وأصهارك وو  أ� :مثال
 شعواء على قناة القمر يشنون محلةً  تكرة مرجعيَّ ائك ومن هم يف دد� ووكالؤ � سيِّ وأصهارك  ملاذا أوالدك

أ� ال  !؟اجمها ملاذار ودعم ب اهمهة املادية يف دعماملسامينعون الناس من  نعون الناس من مشاهدهتا؟!مي ائيةضالف
املعاملة احلسنة منكم وال حنتاُج إىل  !؟كما يُعامل خالد املال ملاذا  ل ملاذا ال نعامل أتساءينأعبأ بذلك ولكنَّ 

ناك تضييق وخنق إىل يف املقابل ه نيللمخالف فتحيت تُ ة الَّ عسالوا أقول هذه املساحة !أتساءل فقط ينأبدًا إنَّ 
  !؟د ملاذا هذامَّ حمَُ  لِ يث آدثون حبدّ حبعد حدود على الذين يتأ

نكر أقول له اللي �كل يُ  وإذا يريد البعض أن ,واحلقائق موجودةات يطعهذه املحيتاج إىل إجابة و  ا سؤالٌ هذ
�كل عصي  ي، احنا اللانت اصًال مو حتسبهن ما تدري، أحنا �كل عصي ،مثل اللي حيسبهن والعصي م

 !!.. من به األمل الَّ ال يؤمل اجلرح إ ,أحنا �كل عصي

ث فيه الذي يتحدّ  والفيدي رضوا لناعرجاًء ا ,عمار احلكيمسيِّد ولذلك بعد هذا هل نستغرب مثًال ال
يِّد حمسن احلكيم كان مرشدًا عامًا جلماعة مات جده السامن كر  ,جده أنَّ م عن يكعمار احلسيِّد ال

 :الناصبية اإلرهابية يف العراق االخوان املسلمني

ار احلكيمسيِّد ال[  : كذلك احلزب اإلسالمي العراقي وهو حزٌب ُسّين املذهب لكن عند أتسيسه كان عمَّ
ين آنذاك يف دائرة مساحة ومساحة العلماء املتوفر لى هذا الغطاء من حيتاج إىل غطاء شرعي ومل حيصل ع

ياسي للحزب  عالقاته فجاء إىل اإلمام احلكيم وأخذ التربيك من اإلمام احلكيم والغطاء الشَّرعي للعمل السِّ
م اإلسالمي ، وتعرفون احلزب اإلسالمي يف تلك املرحلة حينما ذهب لُيسّجل نفسُه حزابً يف الدَّولة العراقيَّة قدَّ

 .مي يف الواثئق الرمسيَّة للتأسيسمام احلكيم كمرشداً عامَّاً للحزب اإلسالاإل

ُقطب وهو من علماء سيِّد ال ,الّرِسالة الَّيت أرسلها إىل مجال عبد النَّاصر ُحيذِّره من إعدام الشَّيخ ُقطب
ُقطب سوى أنَُّه انتصر يِّد ساإلسالم واملؤلِّفني املعروفني إىل غري ذلك ومل تكن لُه مصلحة خاصَّة مباشرة مع ال

 .إلعدام يف دولة مسلمة وعربيَّة ]لعاٍمل إسالميٍّ يتعرَّض إىل ا

اذا ملى من نعتب و عل اإلرهابية! ةالناصبي خوان املسلمنياعة اإلعلى يصري مرشدًا جلماملرجع الشيعي األ
 !اءل؟ستن
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م اآلن نشاهد حفيد ياحلكحمسن سيِّد الفيديو الثاين اآلن شاهد� حفيد ال لنا ضوار عرجاًء ا •
 :اخلوئيسيِّد ال

صدر أو  ,نفسناأالسنة اخوتنا بل  :يف العراق قال طائفة الشيعيةلليس املرجع األعلى لأ: جواد اخلوئيسيِّد ال[ 
لد عدو للبشرية أسالمية اإلنسانية يف التعامل مع طوعني وأوضح هلم القيم اإلك الوثيقة اإلنسانية اهلامة للمتتل

ن أوهل تعلمون ، عدائكمأكيف تتعاملون مع   ,ن نقطةيعشر صفحات عشر  كيد الحظتوأ ,وهو داعش
ن وال أريد أخوض هبذا التفصيل أل ،أن داعش ليس بنواصب :شرف يقولجف األيف النّ  ماً قيّ  �ً أهناك ر 

 ,ن دواعش ليسوا بنواصبأ :ف يقولونوهناك رأي حمرتم يف النج ،حكام خاصة شديدة جداً أ هلم النواصب
وقد  �ً أاخلوئي ر سيِّد لالمام الراحل ال أنَّ  ئاً ضيف شيأقد  ،بل ,ا مو نواصبمَّ أ ,ينوال مقاتلني ضالني مفسدذ

 .] ليس بنواصب أاب بكرو  عمر الشيخني نَّ إ: يقول) فقه الشيعة ( قهم يف كتابه ح هذا خرونيناقشه اآل

 !!بدون تعليق

اخلاطئ واملنحرف من قبل وكالء مرجعية  التثقيفُ : من اجلهة اخلامسة أذهب إىل النقطة اخلامسة •
 .لونالوكالء املدلَّ  اً صالسيستاين وخصو سيِّد ال

سيِّد حبسب ما يقول وكيل ال للَّ دل امليكيخ عبد املهدي الكربالئي الو ضوا لنا الفيديو األول للشَّ ر عًء اارج
طبة صالة السيستاين فماذا يقول يف خُ  دسيِّ ل للل املدلّ يكفهذا هو الو  ,د فلك املالكييخ حممَّ تاين الشَّ سالسي

فكر  ؟!مقام اإلمام املعصوم اجلمعة وماذا يطرح من فكٍر منحرٍف ومن فكٍر ضال حبيث جيعل املرجع يف
سيِّد يرضى الهل  ؟اين هو الذي أوصاه بذلكالسيستسيِّد ال أدري هل أن ال ،دمَّ حمَُ  نطق آلِ خمالف مل

  ؟الكالمذا هالسيستاين أن يقال عنه 

 :يو األولدنشاهد الفيو  عمتنس •

على من : ؟ قالعلى من؟ على اجلميع - اقرئ السَّالم :: اإلمام يقولالشَّيخ عبد املهدي الكربالئي[ 
نفهم من ذلك أنَّ بعض الشيعة كانوا ُيطيعون اإلمام ويستمعون وصا�ه ويفهمو�ا ويُطبقو�ا  - يُطيعين منهم
وسيلتنا  ,اإلمام املعصوم غائب ,، حنُن اآلن أحياً� اإلمام غائبهم مل يكن كذلكره, والبعض منوميتثلون ألم
األمور ومعرفة املوقف جتاه الكثري من القضا� احلساسة هو املرجع الديين األعلى الذي قال فيه  ألخذ هذهِ 

م ُحجَّيت عليكم (  :اإلمام املهدي عجلَّ هللا تعاىل فرجه قال عنهم جَّيت عليكم ؟ أنَّ اإلمام ، ما معىن حُ )أ�َّ
، فاإلمام حيتّج هبم من يكون جامعًا للشرائط حيتّج هبم , ما عند� وسيلة لالتصال ابإلمامحيتّج هبم علينا

مبعًىن آخر أنَّ املرجع اجلامع للشرائط حينما يكون لُه موقف أحياً� يّتفق مع رأينا مع  ,يف ُكّل شيء ,علينا
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املسألة  ، أحيا�ً يكون لنا رأٌي وقناعة ومزاج يف هذهِ ه ومنتثل له يف تطبيق هذا املوقفعقناعاتنا فُنسّلم به ونُطي
أينا على رأيه وموقفنا على موقفه، هذا ليس من ُختالف ما يصدر من املرجع من موقف فال نُطيعه فُنقدِّم ر 

ُه يف كلِّ موقٍف ورأٍي يصدر الشيعي احلقيقي هو الذي ميتثل وُيسّلم أمر  ,، اجلعفرُي احلقيقيالتشيع الصادق
م أحياً� البعض يصدر موقف أحياً� ال  ، وحيصل هذهِ وإن كان خمالفًا لقناعاته ورأيه من �ئب اإلمام األ�َّ
 يقول أنَّين من شيعة أهل البيت! ، هذا ليس ال حيّق له أنالبعض وقناعاته ومزاجه فُيخالفه يتناسب مع رأي

يستمع كل هذه التوجيهات والتوصيات  - السالم على من يُطيعين منهم اقرأ :لذلك اإلمام سالم هللا عليه
 ] . السالم و�خذ بقويل اقرأه -فيطيعها وإن كان أحيا�ً رّمبا ختالف قناعة هذا اإلنسان 

سة النشر مؤسّ  ،يخ الصدوقاقرأ من معاين األخبار للشَّ  , روايةال هذهِ  ا اقرأُ منَّ وإ ق عليه شيئاً علّ هذا اهلراء لن أُ 
 هِ يلَ هللا عَ  بدِ و عَ بُ أَ  الَ قَ  :الَ قَ  ،ايلمزة الثُّ يب محَ ن أِ عَ  ), احلديث272(صفحة  قم املقدسة / /اإلسالمي 

 ةُ ائسَ ا الرِّ مَّ اك أَ دَ فِ  لتُ عِ جُ  :تُ لقُ فَـ  ،لاجَ الرِّ  ابَ عقَ أ أَ طَ أن تَ  كَ �َّ إِ سة وَ ائَ رِّ  والكَ �َّ إِ  ،ةسَ ائَ رِّ  والكَ �َّ إِ : مّال السَّ 
 يسَ لَ  :الَ قَ فَـ  ،الجَ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ  أتُ طَ ا وَ  ِممَّ الَّ ي إِ دِ  يَ ِيف  اا مَ ثَ لُ ا ثُـ مَ ال فَ جِ الرِّ  ابَ قَ عْ أَ  أَ طَ ا أن أَ مَّ أَ ا وَ هَ تُـ فْـ رَ د عَ قَ فَـ 
 - الَ ا قَ مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ فَـ  - املعصوم مدون اإلما - ةجَّ ون احلُ ًال دُ جُ ب رَ صُ نْ ك أن تَـ �َّ إِ  ب,هَ ذْ يُث تَ حَ 

 .إّ�ك

 امَّ أَ وَ  ( :من فقه هذا التوقيع من فقههِ   شيئاً ال يعرفُ  هوي و دهيخ عبد املا التوقيع الذي أشار إليه الشَّ أمَّ 
 لِّ حبدود احلوادث الواقعة ال يف كُ  - ميكُ لَ  عَ ِيت جَّ م حُ �َُّ إا فَ يثنَ دِ حَ  اةوَ رِ  ىلا إِ يهَ وا فِ عُ ارجِ فَ الَواِقَعة  ثدِ اوَ حلَ ا

 هم حجة عرضية.و  ,) َعَليهم ة هللاجَّ � حُ أَ وَ  -لواقعة حبدود احلوادث ا ,شيء

يخ عبد املهدي الكربالئي وهو يتمادى يف هذا الرأي الضال الذي يهيئ  اعرضوا لنا الفيديو الثاين للشَّ ءً ارج
  !ةجَّ ة وملعصية اإلمام احلُ جَّ اس لالبتعاد عن اإلمام احلُ النَّ 

 :الفيديو الثاينرجاًء اعرضوا لنا  •

ا يتمّثل يف صدق الشَّيخ عبد املهدي الكربالئي [ : ُمثَّ صدق االنتماء والوالء لإلمام املهدي عليه السالم إمنَّ
، صدق االنتماء والوالء للفقهاء الصاحلني والعلماء العاملني نتماء والوالء خللفائه ونـُّوابه، اإلمام عنده نـُّواباال

ا يتمّثل يف عمومية االهتداء مبنهج خرةاغبني يف اآلالزاهدين يف الدنيا والر  ، صدق االنتماء لإلمام املهدي إمنَّ
، صدق االنتماء لإلمام املهدي فقيه يض يف ذلك يف مجيع جماالت حياتناهؤالء الفقهاء الصاحلني وعدم التبع

إن تبعنا  ,اجتماعية ,تربوية ,سياسية ,عقائدية ,حينما يكون لديه موقف ورأي يف مجيع جماالت احلياة فقهية
مجيع ما يصدر من الفقيه الصاحل والعامل العادل الزاهد يف الدنيا والراغب يف اآلخرة إن اتبعناه واقتدينا مبنهجه 

ال يتناسب مع  ,هذا الرأي هذا املوقف ال يعجبنا ,يف مجيع جماالت احلياة ومل نُبّعض ونقول هذا الرأي يعجبنا
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صدق   اتم لإلمام املهدي عليه السالم!، وهذا ليس والءٌ صادقع رأينا هذا ليس والٌء ال يتناسب م ,مزاجنا
: هؤالء نـُّوايب هم ُحجَّة ، يقولي عليه السالم أنَّ هؤالء نـُّوابالوالء للمدرسة اُحلسينية حينما أمر اإلمام املهد

ذا يُعجبين ، ال أقول ه ما يصدر منهوالعامل العادل كلُّ ، َعَليَّ أن اهتدي جبميع مواقف الفقيه الصاحل عليكم
، صدق االنتماء لإلمام املهدي عليه رأً� آخر هذا التبعيض ليس بصحيح، إنَّين أرى املوقف هذا ال يعجبين

، صدق الوالء للمدرسة احلسينية أن أكون ظ كيف نتسلسل اآلن إىل يومنا هذا، صدق االنتماءالسالم الح
 .اة حىت يكون انتمائي صحيحاً .. ]مجيع جماالت احلي متبعاً مهتد� جلميع ما يصدر يف

 - بد هللاو عَ بُ  أالَ قَ  :الَ قَ  ،دالِ خَ  فيان ابنِ ن سُ عَ : )283(صفحة ) معاين األخبار ( يف  روايٌة أخرى أيضاً 
ا نَ كْ لَ هَ  دْ اك قَ دَ فِ  تُ لْ عِ جُ : هُ لَ  لتُ قُ فَـ ، كلَ  هَ الَّ إِ  دٌ حَ ا أَ هَ بَـ لَ ا طَ مَ ة فَ سَ ائَ الرِّ وَ  كَ �َّ إِ  ,انيَ فْ  سُ �َ  - إمامنا الصادق

ك لِ ا ذَ منََّ إِ  ,يهلَ إِ  بُ ذهَ تَ  ثُ يحَ  سَ يلَ  :الَ قَ فَـ  ،نهذ عَ ؤخَ يُ د وَ صَ قْ يُـ ر وَ ذكَ يُ  نأَ  بُّ و حيُِ هُ وَ  الَّ ا إِ نَّمِ  دٌ حَ أَ  يسَ لَ  ذْ إِ 
 .هولِ  قَ َىل إِ  اسَ و النَّعُ دْ تَ ال وَ ا قَ مَ  لِّ  كُ ِيف  هُ قَ دِّ صَ تُ ة فَـ جَّ احلُ  ونَ الً دُ جُ ب رَ صُ نْ تَـ  أنْ 

أن تنصب  ين، يع هلكإالَّ  حدٌ ك والرائسة فما طلبها أ� سفيان إ�َّ ، جتاه هلكذا االك هباإلمام يقول من حترَّ 
الرجل يدعوكم ، هذا ، هذا هو اهلالُك بعينهِ هوتدعو الناس إىل قول  ما قاللِّ قه يف كُ صدّ ة فتُ جَّ رئيسًا دون احلُ 

د الذي يصفونه مَّ آل حمَُ ا هو حديث ذوه ,دمَّ هو فقه آل حمَُ  اذ، وهدمَّ آل حمَُ منطق هو هذا ، إىل اهلالِك بعينهِ 
ث أمحد �سني يدح ,حديث خالد املال ,يز يث الفخر الرادح ,قطبسيِّد ا حديث مَّ وأ ,يث املاسونيةدحب

هو  هذا، د فما هو حبديث اهلدى عندهممَّ ث آل حمَُ يدا حمَّ أ ,وفالن ذلك هو حديث اهلدى عندهم وفالن
 .لى أرض الواقعاملوجود ع

السيستاين من املناهج املنحرفة السيِّد ف قاين عن مو ر و يخ الكث فيه الشَّ رجاًء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدَّ 
يخ سيستاين حبسب نقل الشَّ السيِّد ر هو الربِّ ؟ حبسب ما يُ فني ملاذااجه املنحر و سيستاين ال يُ السيِّد ال وكيف أنَّ 

فني أن ال خيسرهم يريد الناس الذي حول املنحر  هُ فني ألنَّ ه املنحر جاو السيستاين ال يُ سيِّد  المن أنَّ  ينالكورا
اجملموعات  ،هو ال يفعل شيئًا هلم ؟يفعل شيئًا هلمال ف ال خيسرهم وهو يكري  دالسيستاين وال أسيِّد ال

، جفجمموعة اليماين موجودة يف النّ ، جفموجود يف النّ  يد القباجنأمح ين، يعوجودةماملنحرفة عن أهل البيت 
حرهُبم فقط على هذا  ه غرييحطر حه أ� أو يطر أوأصهاره على منهج أهل البيت الذي  أوالدهِ ه و حرب وكالئ

 وهل هذا منهجُ ، جهها رغبة يف كسب األفراداال يو  ، السيِّد السيستاينوإالَّ املناهج املنحرفة موجودة ،املنهج
 الطريقة؟! يف أي يكون هبذهِ  ملنكرا عن يهروف والنع األمر ابملت من أنَّ ن الروا�يف أي رواية م، أهل البيت

ين وحىت السيستاسيِّد ع للرقِّ ع يُ رقِّ ه يُ هو غري مقتنع ولكنَّ و  ، حىت الشَّيخ الكوراين ينقل الكالمرواية أو يف آية
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لية الرتقيع هي العملية معولكن  ,بهمهم غري مقتنعني ويُظهرون تعج سيِّددي القلِّ م من مُ اجلالس ويبدو أ�َّ 
 .السائدة

 :فيديوهذا ال اعرضوا لنا ءً ارج

الشَّيخ األنصاري قدس  يظهر انتم منوذجكم , يظهر انت,سّيد� :: بعدين قلت لهالكوارين يخ عليّ الشَّ [ 
 .هللا نفسه

 ؟يف قضية النزاع يف البيت الشيعي :ماملقدِّ 
عمق  من �حية علمية انتم متيلون إىل :، قلت لهيخ األنصاري ككلالشّ : يف كل شيء الكوراين يخ عليّ الشَّ 

، عّددت كم حلقوق الشرعية واألموال هذا منطه، إبعاد أوالدكم املباشرين عن االشَّيخ األنصاري طريق علمي
، وأخذ يُفيض يف عقل الشَّيخ األنصاري االجتماعي الذي هو قدوتُه : وما تنسى عقله االجتماعيقال .شي

 ,البابية ,الشَّيخ األنصاري نشأت يف عصره عدة احنرافات :وِممَّا ذكره من إعجابه ابلشَّيخ األنصاري يقول
تفظ مبقام األبوة ويؤثر يف الكل، هاه هذا واستطاع أن حي ,ومل يّتخذ موقفاً من أيٍّ منها ,غريها غريها ,البهائية

االحنرافات اللي يطرح  هُ أنَّ  :يقول ,استطيع أين افهمه وال أطبقه، هذا مبناه اللي أ� ما مبىن عنده هذا السّيد
 إّال وما ميكن أين أبقي عالقتهم يفَّ  , شغله فيهم, هؤالء اجلمهور أ� ايلحواليه مجهور ,مؤيدوه طرح احنرايف لهُ 

الذي حني حىت نربح اجلمهور  هو � انه نسكت عليه إىل ,، كفرإذا مل أمس هبذا. فنسكت، احنراف، فسق
 .حوله
 .املوقف يبين سد بينه وبني هؤالء : يعين ماملقدِّ 
 .: نعم هذيالكوراين يخ عليّ الشَّ 

 ؟: �قشتوه شيخنا لو جمرد مسعتوماملقدِّ 
، رؤية أنّه أي منحرف ؤية �قشته قليًال لكن عنده رؤية: �قشت �قشت املهم عنده ر الكوراين يخ عليّ الشَّ 

 .ف يدعو إىل حماضرة إلبطال القرآنقبنجي اللي عنده القبنجي ابلنجال ,اآلن مثالً كمال احليدري
 .: إىل اإلحلادماملقدِّ 
ني ذوال مغشوشني : هو السّيد رؤيته حسب ما فهمت منه أ� إنّه يف أشباه متدينالكوراين يخ عليّ الشَّ 

على قناعتهم لكن أ�  ، قناعته هذي وهللا حياسب الناسخليين اصرب عليه حىت ذويل أجرهم ،ابلقبنجي حواليه
[ ... 

ع مثل ما يريد رقِّ نطق أ� ال أُ هذا امل، شيئاً  ت ال يفعلُ كا سسيِّد ما هو ال ؟!اً  شيئو ال يعملُ كيف جيرهم وه
ء وسأل اإلمام الرضا ا، هذا الذي ج% 100أهل البيت  ملنهج خمالف هذا املنطق ين يرقعار يخ الكو شَّ لا
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ن الكالُم من فضة فالسكوت من من يقول إذا كا هناك ,هناك مقولتان عند الّناس ,رسول هللا � ابن :فقال
 ؟هناك من يقول إذا كان الكالم من ذهب فالسكوت من فضة ، فأيهما أفضل الكالم أم السكوت، و ذهب

مت وبّينت الصّ  دحتمَ ؟ هُ دحتَ اذا مِ مت مبَِ الصَّ ؟ وتكُ حت السُّ دَ اذا مَ نت مبَِ أَ  :قال؟ رضافماذا قال اإلمام ال
 ُمثَّ ،  فضل الصمت وفضل السكوتبّني لذلك احتجت إليه كي تُ  ,إذًا الكالم هو األفضل ,فضلُه ابلَكالم

كالم هذا ال ,لبلغاءاء اتنا هم الفصحمَّ ، أئِ على الكالم ديننا مبينٌ ، ن كالمرآالقُ  ،عثوا ابلكالمياء بُ بن: األقال
 ؟!أبي منطق

حنن عند� منهج  ؟خ مرتضى األنصارييخ مرتضى األنصاري من هو الشَّيمنهج الشَّ  اذ حىت لو كان هُمثَّ 
 !!ةمَّ األئِ 

هذه الطبعة طبعة ابقري قم ، الطبعة  )333(حة صف ,مرتضى األنصاري يخللشَّ ) اخلمس ( هذا كتاب 
 ضافاُ مُ  :، فيقولتصرف العلماء يف زمن الغيبة بهِ  عنو ث عن اخلمس هجري قمري ، يتحدَّ  1415األوىل 
ال  - ما على فاعلِه من سبيل - إحسان حمض ءاالتصرف ابخلمس من قبل العلم - حمض نٌ إحساه إىل أنَّ 

أ� أقول  - ابخلصوص -رضا اإلمام املعصوم  - وإن مل نعلم رضاه -س مء يف تصرفهم ابخلاالم  العلميُ 
ف يف التصرُّ ضا اإلمام ابخلصوص يف عترب بر ، العقل الذي ال يَ ال قيمة له أساساً  اذهكرج كالماً  ي خيُ قل الذعال

 .ل ال يساوي فلساً واحداً قعهذا ال يت هي أموالهُ مس الَّ اخلُ  الأمو 

صفحة  سة /قم املقدّ  / سة النشر اإلسالميهذه الطبعة طبعة مؤس ,التوقيعات، ) عمة الدين ومتام الن كمالُ (  
 اميَ وز القِ ل جيَُ هَ  - ةجَّ كالم اإلمام احلُ   اذه - انَ تِ يَ احِ نَ  لِ ِيت اع الَّ يَ الضِّ  مرِ ن أَ مِ  نهُ عَ  ألتَ ا سَ ا مَ مَّ أَ وَ  :)547(
ماذا  - اينلَ  إِ ابًَ رُّ قَ تَـ وَ  جرألَ  لِ اابًَ سَ حتِ ة اِ يَ احِ  النََّىل ا إِ هَ لِ خْ ن دَ مِ  لُ ضُ فْ يَـ  امَ  رفِ صَ ا وَ هَ نْـ مِّ  اجِ رَ اخلَ  اءِ دَ أَ ا وَ هتِ ارَ عمَ بِ 

ل عَ ن فَـ ؟ مَ انَ الِ  مَ ك ِيف لِ ذَ  لُّ حيَِ  يفَ كَ ه فَ نِ ذْ إِ ري غَ بِ  هِ ريِ غَ  الِ ن مَ مِ  فرَّ صَ تَ يَـ  نأَ  دٍ حَ ِألَ  لُّ  حيَِ َال فَ  -؟ قال اإلمام
ه نِ طْ بَ  ِيف  لُ كُ ا �َ منََّ إِ ًا فَ يئَ ا شَ نَ الَ وَ مْ أَ ِمن ل كَ ن أَ مَ يه وَ لَ م عَ رِّ ا حُ ا مَ نَّ مِ  لَّ حَ تَ سَ د اَ قَ  فَـ �َ رِ مْ أَ  ريِ ن غَ ك مِ لِ ن ذَ ًا مِ يئَ شَ 
 جيوز فكيف ،ذنهدون إمن  الهِ مب فحىت غري املسلم ال جيوز التصرُّ  ,سلمٍ مُ  أيّ  - رياً عِ ى سَ لَ صْ يَ سَ وَ  اً رَ �َ 

 ؟!ذنهة من دون إجَّ اإلمام احلُ  الالتصرف أبمو 

ام مإلا ل املرجع علىتفضِّ مُ  أصالً  - ن مل نعلم رضاه ابخلصوصإو : وجناب األغا مرتضى األنصاري يقول
يلعب بكيفه ابألموال  ,املرجع يتصرف - ما على فاعلِه من سبيل إحسان حمض هُ إىل أنَّ  ضافاً مُ  - ةجَّ احلُ 
ة ، وإن مل نعلم ر من سبيل لى فاعلهِ ألنصاري يقول هذا إحسان حمض ما عيخ اشَّ وال ضاه رضا اإلمام اُحلجَّ

 .ابخلصوص
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والعقل الذي ال ، العقل ال يساوي فلساً  اذالكالم هذا نتج مثل هيُ و  رجالعقل الذي خيُ ! أي منطق هذا؟
هذا ما هو منطق آل  ث به الشَّيخ الكوراين، هذا املنطق الذي يتحدَّ ساوي فلسًا منهجه ال يساوي فلساً ي

كيف يرتك االحنراف ،واضحة القضية ألنَّ  ؟ع وحىت اجلالس يسألونه �قشتهرقِّ ع يُ نقتد هو نفسه غري مُ مَّ حمَُ 
لمرجع لهل املطلوب أن تبقى  ؟عالقةهذه اليمة وما ق ؟حرفحمليطني ابملنا شخاصعالقة مع األ حىت تبقى لهُ 

ر؟! قطعًا حبسب كاملن نهى عني أنو  احلقائق وأن �مر ابملعروف بنييأو املطلوب من املرجع أن  عالقة
 .املمكن

 ينث ولكنَّ يدولذا لن أطيل احل ,عليهىم أمجعني وسالمهُ  هللاِ  تُ صلوا دمَّ حمَُ  هذا الكالم كالم خمالف ملنهج آلِ 
كالم كالم صادق  هذا الالكي يف احلقيقة د فلك امليخ حممَّ ل املرجع يف البصرة الشَّ يكل هناك كالم لو و أق

 .ذي مت طرحهويتطابق مع هذا الَّ 

 :د فلكيخ حممَّ ث الشَّ يدمن ح )3(وا لنا الوثيقة رقم اًء اعرضجر  

ضباط اجليش  ,مندفع ضباط الشرطة منتشرةبلد بلد مدمرة بيه الناس, فاحنا : يخ حمّمد فلك املالكيالشَّ [  
  .مبكان

  : الدوائر كلها.احلاضرين

، البلد ة هليجي بلد قذريسحر  حلولعنده  هتلقاهنا و فبالتايل ال جتينا حمّمد  :الشَّيخ حمّمد فلك املالكي
 ؟ و صحيحانتهى ما بيه قيم ظهر بس أهل البيت تروح من ختتلي تروح تزورهم وترد ، صحيح لو م

  احلاضرين: صحيح.

 ؟ اللي أقولهعدل لو ال هذا  :الشَّيخ حمّمد فلك املالكي

 : أي.احلاضرين

؟ عامل بلدة إمام مجعة يف شوفوا لكم عامل بلدة مهتم ببلدتهيعين حىت عامل البلدة : الشَّيخ حمّمد فلك املالكي
, إذا خري جيي يصلي إذا خريبلدة مهتم يراعي مثًال الشباب يراعي األطفال يراعي شسمه ، لو جيي إذا 

؟ املشكلة احلوزات فاشلة انت تراعيهم, ان تثقفهم, توصلها عدل لو مو عدل، بينما املفروض الشباب ويطلع
إذا يعين دون املستوى ، دون مستوى النجاح  ,خنكون واقعيني ، احلوزات فاشلة شئنا أم أبينا احلوزات فاشلة

 .اجلامعات هم فاشلة ]

 !!هذا هو الواقع  ,كل شيء فاشل  ,ةلّية فاشنسة ديحقيقة هذه مؤسّ  ,ةلة فاشحوز  ,واقع فاشل
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 :السيستاينسيِّد ل اليكد فلك املالكي و يخ حممَّ من حديث الشَّ  )4( اعرضوا لنا الوثيقة رقم ءً ارج •

يشيل ؟ خلي امنائي هللا حيفظه عدل لو مو عدل، السّيد اخل: اخلمنائي نفسهيخ حمّمد فلك املالكيالشَّ [ 
للعلماء يف  سيجها خلي يشيلها وينطيهاا وحرسها وبهاي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بصوارخيها وجيشه

  .بصف هامرجع كل مرجع يريد )26( ,؟ ختربقم, خترب لو ما خترب

  كل مرجع عنده رأي.  احلاضرين:

جي و� أمريكا وهذا ساين مايريد حتهذا الشريازي يريد تطبري وذاك الوحيد اخلرا :الشَّيخ حمّمد فلك املالكي
 ؟ خربت لو ما خربت، ما يريد كذا

 صحيح. احلاضرين:

صحيح لو مو صحيح ؟ ما موفقني  ،هللا مانطاكم قائد ,انتو ما موفقني كعراقيني :الشَّيخ حمّمد فلك املالكي
 حيح ؟ طيب وهللا كيفما تكونوا يُوّىل عليكم صحيح لو مو ص

  صحيح. احلاضرين:

 .جتون مثًال تقولون أنه شيسوي ] املتاح ما ,ل ابملتاحفبالتايل الزم نعم: الشَّيخ حمّمد فلك املالكي

 .ة ترقيعيعية رد فعل مرجع، مرجّية فاعلةعة رد فعل وليست مرجنا مرجعيّ تُ ة مرجعيـَّ يحقيق كلمةٌ 

مع اعتذاري .. ة والعافية وأمنيايت ابلصح.. دعائي لكم بطول العمر  .. سئلٌة طرحتها على مساحتكمهذه أ
 الشديد عن إزعاج مساحتكم ..

 ولدكم املقصر عبد احلليم الغزي ..
 .ميالدي 18/2/2018املوافق  ... ه ق 1439مجادى الثاين//1

 والسالم عليكم ورمحُة هللا وبركاتُه .. ..قناة القمر الفضائية . / لندن
 الحظة توضيحية : الرسالة انتهت وهذا الكالم خارج إطار الرسالة مُ 

ابإلجابة سيِّد ل المفتوحة إذا تفضّ   هذه الرسالة رسالةٌ السيستاينسيِّد ة اليعء مرجاإىل من يهمه األمر يف أجو 
مر هم ال ميلكون اجلرأة على السؤال فأوكلوا األ لكنَّ كثريون هذه األسئلة ما هي أسئليت  لون والذين يسأينفإنَّ 
د مل جيب أيضًا وبقي السيِّ  اإذ، ل فنحن شاكرونل خمتصر بشكل مطوّ كبة بشابإلجاسيِّد ل ال، إذا تفضّ إيلّ 
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رضت أمتىن أ�ا احلقائق عُ  املهم أنَّ ، جلواب األمر إليه وال نقول شيئاً سكوت وعدم الى حالة الععلى حالِه 
 . أن يسمعهاتاين ومسعها من أحبّ السيسسيِّد وصلت إىل ال

اء يف أجو  مني املعتوهني األغبياءبعض هؤالء املعمّ  نمكتب أو من امل إذا صدر جواٌب ترقيعي :ين أقوللكنَّ 
ًا ردَّ  نَّ دلذي جييب على رساليت ألر ا ًا علىردَّ  نَّ در أل ! احلسنيحقِّ و  عنو هذا الإذا صدر جواب من  ,ةعيملرجا

أسلويب الساخر بتم ، أنتم إىل اآلن ما جرَّ ي والداينضحك عليه القاصأُ  !راد فأصنع منه مضحكةهذا العلى 
  .يف الرد

، يريد أن ال ُجييب األمر سيِّدون للجييب حنن شاكر سيِّد ال ,ابلواثئقها حقائق و لُّ كُ ق و قائاحل هذهِ أ� عرضت 
 ذٍ ئحين ,مني املعتوهنيء املعمّ هؤالمن واحد من  ,تبكملا نلكن أن يصدر ترقيع م ،ال نبايل بذلكإليه و 

 .ترضيكم  الةً باسأجيُب إج

 .. تعاىل غداً إن شاء هللاُ  دُ تجدَّ لقاؤ� ي
 أترككم يف رعاية القمر ..
 أسألكم الدعاء مجيعاً ..

 يف أماِن هللا ..


