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ّ(64الحلقةّ)ّ-برنامجّالخاتمةّصّخّ مل

ّ(1هلّمراجعّالنجفّنوابّصاحبّالزمانّعليهّالسالمّأمّالّ؟ّ)ج

ي  عبدّالحليمّالِغز 

ّم2021/1/10الموافقّّ-هـ1442ّجمادىّاالولى//25االحدّ:ّ

 

 ّ يعي؛ّحكايةاًّترتبط ّبواقعناّالمرجعيّدّ جِّّة ّهمّ مّ ّحكاية يّالش ِ ّ:السي دّحسينّالق م 

توفي ، القمي(السي ِد حسين  )بالمقد س، والبعض ي لقب ِه : عن كراماٍت له   ،عن قداستهِ  ثون  يتحد   ،من المراجعِ المعروفين

 اً عن عصرناد  ( للهجرة، يعني ما هو ببعيٍد جِ 1366سنة )

 ّدّحسينّالقميللسي ِّصورتينّعرض.ّ

 ّكتاب ّمع ّشرحِّّ)بيانّ ّ:وقفة  ّفي ّالوثقى(ّالعروةِّّالفقه ّّمباحثّ ، ّوالتقليد ّاالجتهاد ّصادقّللمرجِع المعاصر

ّ.الشيرازي

ي ناِقش   صادق الشيرازي المرجع المعاصر / سةقم المقد   / ميالدي 2005 / الثانية الطبعة   /طبعة  دار األنصار /الثالث الجزء  

ّعنّالمقدّ عمّي نق ّن ّيقول:  ،شروط  مرجِع التقليد، وصل  إلى الشرط الثالث معرفة  الكتابة المرحومّالحاجّأغاّحسينِّّسّل 

أنا ال أريد  أن  -ّسل ماًّوفقيهاًّمقل داًّغيرّتوقيعِهّومعّذلكّكانّمرجعاًّمّ ّمنّالكتابةِّّنّ حسِّيكنّي ّلمّّه ّسّسرهّأن ّد ِّيّق ّمّ الق ّ

  ؟!هذا األمر الشيعي   الواقعة كيف تقب ل العقل   ر على هذهِ أن أؤش   ما أريد  ي ال شأن لي به، إن  م  أنتقص من حسين الق  

 المنهج   ه  إن   ،ةالرسمي   ة  الشيعي   ة  الديني   سة  المؤس   حقنته بهِ  ال ذيو ،يعياالستحمار في الواقع الش ِ  حالة   ،ة  الديخي   الحالة   :السببّ 

من بعد أبيه  أن يكون مرجعاً للشيعةِ  ةِ للمرجعي   ؤهالً لم يكن م   ال ذيمن ابن الطوسي  جعل   ال ذي المنهج   ،جفيالن   الطوسي  

المستدبر هو  قائمةً إلى اليوم، فهذا العقل  الشيعي   التدميرِ  يعي وال زالت أثار  ر الواقع الش ِ دم   ،ب من ستين سنةإلى ما يقر  

  .حكىوي   قال  ي   ال ذيقبل  هذا ي   ال ذي

 مواهب   ك  مي يمتلحسين الق   النظر أكان   بغض ِ  ،الطريقة بهذهِ  ر  فك ِ ي   الشيعي   صادق الشيرازي مرجٌع إذا كان المرجع  

ً ي   د  قل ِ ني أ  منطٍق هذا أن   عن منطق، أي   ث  نتحد   ،عن قواعد ث  نتحد   نحن   ،ه  يخص   أمرٌ  خاصة فذلك   مرجع  له   قال  شخصا

تنا قالوا عنهم م  القراءة والكتابة أئِ  ن  سِ حي  ال  ه  وآله من أن   عليهِ  ى هللا  ن قالوا عن رسول هللا صل  ال ذي ؟!الكتابة ن  حسِ وهو ال ي  

وهي تشمل  أكثر  ،واضحةٌ في هذا المعنى عن اإلمام الجوادِ  ،الباقرِ  عن اإلمامِ  الروايات   ،ابون وملعونون هؤالء كذ  

ً  بي  الن  ، والكتابة القراءة ن  حسِ ال ي   ه  بي من أن  يعة قالوا عن الن  أكثر مراجع الش ِ  يعة ألن  مراجع الش ِ  الكتابة  ال يحتاج   ذاتا

 العرضيةِ  ها من الكماالتِ لرسول هللا إن   الذاتيةِ  ليست من الكماالتِ  والكتابة   حيط، والقراءة  م   علمٌ  علمه   بي  الن   ،والقراءة

 وآله ى هللا عليهمن رسول هللا صل   من هو أكمل   اِس في الن   فال يمكن أن يكون ،إليها الناِس  ر فيه لحاجةِ أن تتوف   يجب  ال تي 

ً  د  من هنا الب   ،والكتابة على القراءةِ  درتهِ ق   إلى الرسول   فيحتاج   ً  د  الب   ،أن يكون قارئا القراءة والكتابة  ألن   ،أن يكون كاتبا

 منها ذات   ل  تتشك  ال تي هي  الذاتية   الكماالت   ،الناس ترتبط بحاجةِ ال تي هي  العرضية   ت  الكماال ،العرضية تِ من الكماال

قضيةٌ ترتبط  بنقصنا الذاتي بقابليتنا  ذاتاً، هذهِ  والكتابةِ  إلى القراءةِ  نا نحتاج  وأنتم فإن   اا أنوآله، أم   عليهِ  ى هللا  رسول هللا صل  

 ،جهو م القراءة والكتابة على أحسنِ أن نتعل   لنا من دونِ  والتعليم  كامالً بالنسبةِ  لن يكون التعلم   ،على التعلم وعلى التعليم

 ي حالةٌ خاصةٌ م  حسين الق   إذا افترضت  أن  حت ى أفضل، ف فضل كانت النتائج  أمات ما كانت المقد ِ ل  مات وك  المقد ِ  هي تلك  

 ال ذياً لموازين العقل الديخي قبل بِه مرجعاً وفقموازين؟ نعم ي   مرجعاً وفقاً أليةِ  ه  ال يمكن أن نقبل بهِ أمٌر يخص   انادرة فهذ

 .يعيالش ِ  هيمن  على الواقعِ ت  ال تي ة الديخي   للحالةِ ، ما هو بعقل

 ّةالوثيقةّالديخي ّعرض.ّ
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 ّّعند يّفيهّينقلّ لمحسنّاألمينّالعاملي الشيعةّأعيانّ ّكتابوقفة  قالهّعنّحسينّّماعنّشيخّعباسّالق م ِ

ي ّ.القم 

خص هو األعلم هذا الش   لنا من أن   قال  من العلوم وي   علمٍ  في أيِ  ،في الكيمياءِ  ،الفيزياءِ ص في تخص ِ اآلن إذا يأتي شخص م  

ّ !عن هؤالء المراجع؟ ل  ق  ني   قون ماصد ِ قون ذلك؟ لماذا إذاً ت  صد ِ هل ت   ،الكتابة ال يعرف   ه  لكن  

ً  ،الغزيرة والمعارفِ  اً بالعلومِ لم  أن يكون م   الكتابة يستطيع   ن  حسِ شخصاً ال ي   ر أن  أن أتصو   ال أستطيع    ،يمكن أن يقرأ شيئا

ً يمكن أن يقرأ نصاً ق   ،يمكن أن يقرأ زيارةً  ،يمكن أن يقرأ دعاءً  لن يستطيع أن  ه  لكن   ،ذلك حفظاً يمكن   يحفظه   ه  إن   ،رآنيا

 ف  تتوق   زئيٍة بالقراءة، فالقراءة  ج   على معرفةٍ عتمداً م   المتباينةِ  المختلفِة وعلى الثقافاتِ  لع على الموسوعاِت وعلى العلومِ يط  

  .كذلك والكتابة   توقفاً كامالً على الكتابةِ 

مثاالً على سخافِة العقل  الحكايةِ  بهذهِ  ئت  أن تعاندوني، أنا جِ  د  هذا الكالم فالب   أقول   ال ذيني أنا ألن   ؟!تتفقون معي أو ال

 ،(448جف سنة )س الطوسي حوزة الن  أن أس   منذ   ،جفلنا مرجعياتنا في الن   لنا وصنعته   اصطنعته   ال ذيالشيعي الديخي، 

ّ.(448طوسيّّ)نجف ؛الفايروس الخبيث لقد حقنونا بذلك  

وأقول   موضوع نيابِة السيستاني عن إماِم زماننا،أن أطرح أسئلةً حول  ني أريد  ي ألن  م  حسين الق   حديثي بحكايةِ  بدأت  

 ،بينكم وبين أنفسكم على األقل فيما ،األسئلة مان أجيبوا على هذهِ عن صاحب الز   السيستاني ينوب   يعتقدون من أن  ذين لل  

 .واضحةٌ عندي ة  ي  القض مإلى إجاباتك أنا شخصياً ال أحتاج  

عن السيستاني  قال  ال ي   وهذا الكالم   ،دونرد ِ ومثلما ت   مان مثلما تقولونالز   السيستاني نائباً لصاحبِ  إذا كان   :األولّالسؤالّ 

هم في  الشيعةِ  أكثر   ألن  و ،األعلى المرجع   ه  اني بالذكر ألن  تالسيس ني أخص  لكن   ،المراجع ةِ أيضاً عن بقي   قال  ما ي  فقط وإن  

نواباً ينوبون عنه  عليه هل يقبل   وسالمه   هللاِ  ماننا صلوات  ز   إمام   ؛أقول ،دينهم ودنياهم إليه أمر   مون  سل ِ وي   تهِ مرجعي   أجواءِ 

 ،والبيان د البالغِة والفصاحةِ علي ٍ سي   مرقد   ةِ الديني   التشيع وفي عاصمتهِ  مون العربية في بلٍد هو مهد  أهله  يتكل   في بلٍد عربيٍ  

ً  ب  نص ِ اإلمام ي   بن الحسن، هل من المنطقي أن   ةِ ج  وهذا البلد  هو عاصمة  الح   ً  يختار   ،نائبا  ن  حسِ عن نائٍب ال ي   ىيرض ،نائبا

  العربية في هذا البلد العربي؟!

 ،عليه وآله ى هللا  د صل  م  ح  م   رآن من معاجزِ الق   أن   أال نعتقد   ،مالبالك نبياء  األ ث  عِ هم يقولون ب   ،ة الكالمم  سل واألئِ الر   وظيفة  

 أن ألجلِ  ما ي كتب  وإن   ،كالم القراءة   ،قرأرآن ي  ق   ،م بهتكل  ما ألجِل أن ي  كتب، وإن  أن ي   هللا ألجلِ  له  نز ِ لم ي   القرآن   ،كالم رآن  الق  

صاحب  األمر هو س ي ِد  البالغِة والبيان،  ،كالمٌ  هِ في أصل رآن  الق   ،كتابةً  ليس   صلهِ أفي   فالقرآن  وإال   ،حفظ النصوصت  

عى د  ي  ال تي  ةِ م  األ   يعة إلى هذهِ واحدةً إلى الش ِ  ةً ث مر  د  لم يتح (2021)التسعينات وها قد دخلنا في سنة  تقليِد منذ  المرجع و

ً  مان قد جعله  صاحب الز   أن     ؟!منطٍق هذا أي   ،عليها من قبلهِ  نائبا

موجوداً  ليس   في وقٍت اإلمام   ؟!ورها وحاالتهاص   العربية في أفضلِ  ن  حسِ نائباً من قبلِه ال ي   ب  نص ِ ي   نماصاحب الز   هل أن  

 ،ستر العيبيمكن أن ي   اإلمامِ  فبوجودِ  ،موجوداً  م  اإلما ا لو كان  م  أقوى مِ  هذا النائب بشكلٍ في  ر الصفات  وف  تأن ت فترض  ي  و

فيهم  ر  اٍب تتوف  و  نا بحاجٍة إلى ن  فإن   مع غيبة اإلمامِ  - عن حضورهِ  ث  أتحد   عن وجود اإلمامِ  ث  حين أتحد   - اإلمامِ  غيبةِ  مع  

ً ألن   هذا الكالم ليس   أم أن   ؟!هذا أليس المنطق   ،أشد بنحوٍ  مبها إمامه شبهون  ي  ال تي  األوصاف   ماذا  ،ني أنا أقوله  سليما

 تقولون أنتم؟!

ّّ.إجماليّوسالمهّعليهمّأجمعينّإذاّأردناّأنّندرسّسيرتهمّولوّبنحوّ ّللاِّّتناّصلواتّ مّ أئِّ

ّّ:ىّللاّعليهّوآلهعظمّصل ّناّاألابتداًءّمنّنبي ِّ

ى هللا هللا صل   رسول   ،طبتينخ   ىعل الجمعة تشتمل   وصالة   ،ى صالة الجمعةجمعة صل   ا وصل إلى المدينة من أولِ م  ل  

 .فيهم خطب  الناس وي   ث  حد ِ ي   ى حياته  قض  عليه وآله 
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ّّ:المؤمنينّاّأميرّ أمّ 

 ،(أنموذج البالغة إال   هج  وما ن )د األوصياء سي   طبِ مشحونةٌ بخ   تب  أو حديث، الك   إلى شرحٍ أو بيانٍ  طبِه ال يحتاج  فشأن  خ  

 خطيباً، وإال   مجاالً يقف   يجد   مناسبةٍ  ل ِ في ك   ن  ابالحروب ك اشتغالهِ  اها في الكوفة ومع  قض  ال تي  القصيرةِ  ةِ المد   مع   ه  فإن  

 .الكثيرة طب  الخ   وصلت إلينا هذهِ  كيف  

ّ:هراءّ الزّ 

 خيرةِ هي في ساعاتها األولزيارتها  ين جاءت النسوة  حو ،وجدت ضرورةً اقتحمت المسجد عليهم وخطبت خطبتها ما إن  

ً  السيرة   هذهِ ، ت فيهن  طب  من حياتها خ     .سيرتهم جميعا

ّّ؟!عاشوراءّحراجةًّمنّيومِّّحرج ّهوّأكثرّ ّهلّهناكّمنّوقتّ 

ً قض   عطشهِ  ل ِ وبك   أحزانهِ  ل ِ وبك   هِ مآلا ل ِ بك   سين  والح   صة عتم ق  مِ س   ا، أم  وأصحابه   ،ككذل بيتهِ  وأهل   ،ى ذلك اليوم خطيبا

ذلك فما وصل  ومع   ،التفاصيل ل  ما وصلت إلينا ك   ،منها أٌ وصل إلينا شيٌء مجتز صةِ الق   المقتل وما وصل إلينا من تلك  

  .ومن أنصاره بيتهِ  ومن أهلِ  هداءِ د الش  طب من سي  بالخ   إلينا مشحونٌ 

ّّ:سينبعدّمقتلّالحّ حت ىّو

ً اأطفاله  لقد صنعوا مهرج بناته   نساؤه   ً ط  خ   نا المجال  ح له  فس  على يزيد أن ي   ر  ِص كان ي   ال ذييزيد هو  في قصرِ  اد  والسج   ،ابيا

ً  ف  قكي ي ث عن العلِم وعن تحد   ،المعصوم ة لإلمامِ المهم   وصاف  األ حين ذكر  و، خطيباً على المنبر وحينما وقف   ،خطيبا

ً في خطبةِ  ،المؤمنين في قلوبِ  ةِ وعن المحب   وعن الفصاحِة وعن الشجاعةِ  السماحةِ  ً واضحا  فجاءت الفصاحة عنوانا

  .يزيد في قصرِ  ادِ السج  

ّّ:زمانناّتناّإلىّإمامِّمّ أئِّّل ِّهوّهوّيجريّمعّك ّواألمرّ 

 .خطاباً للعالم ه  وج ِ ي  إن ه س ؟والمقام الركنِ  بين   عند ظهورهِ  يفعله   شيءٍ  هو أول   ما

الشيعِة  مراجع   الحقائق وهؤالءِ  وعن بيانِ  وعن الحديثِ  ابةِ ط  ون عن الخ  ا ينفك  وما كان الشديدةِ  ةِ تنا في ظروف التقي  م  أئِ 

ً  لبدايةِ ا على األقل اآلن وإن كانوا من الظروفِ  يعيشون في أحسنِ  إلى اآلن يعيشون أحسن  (2003) ذ  ن  م   هكذا، لكن يقينا

ثوا ما حد   -عون هم عى لهم أو كما يد  د  كما ي   -بن الحسن  ةِ ج  طلقاً، هم ينوبون عن الح  م   يعةِ ثوا إلى الش ِ د  الظروف، لم يتح

 ساٍت باسمِ سوا مؤس  حينما أس  حت ى عيباً، ثونا حديثاً م  ا حد  نثووإذا ما حد   ،ينوبون عنه ال ذيواحدة عن هذا  ةً الشيعة وال مر  

ً لنا إنتاجاً م   ج  نتِ د ت  م  ح  م   آلِ  قائمِ   ما يسنح   أو فيما يأتي بحسبِ  الحلقةِ  هذهِ لكم في  وسأعرض   عرضت  لكم من الحقائقِ  ،عيبا

 .الوقت بهِ 

 ّعند ّ:منّسورِةّإبراهيمبعدّالبسملةّّاآليِةّالرابعةِّوقفةّ 

نّْ﴿  ّم  ّّللا   ّل ه ْمّف ي ِضلُّ ّبِِلس اِنّق ْوِمِهِّلي ب ي ِن  ّإاِل  س ول  ْلن اِّمنّر  اّأ ْرس  م  نّّْو  ي ْهِديّم  ّو  ّّي ش اء  والضالل  الهدايةِ  مسألة   ،﴾ي ش اء 

 هو لسان   الرسولِ  أن يكون لسان   د  والب   هِ وببيان الرسولِ  الدين ترتبط  بلسانِ  العالقة الرئيسة باهلل وهي جوهر   ل  شك ِ ت  ال تي 

: عليه هللاِ  صلوات   ادق  الص   والبالغة كما يقول   هنا األدب الفصاحة  ه من د  االمر ،اللغة منه   المراد   هنا ليس   ن  اواللس ،قومهِ 

رىّفيّشيعتيّمثلكّأنّي ّّبُّّحِّيّأ ّإن ِّ : )هألبان أو لغيرِ  ادق  حين يقول  الص   اإلمام   ،( ءاحّ صّ ف ّّمّ وّْاّق ّن ّإِّاّف ّن ّمّ ال ّواّكّ ب ّرِّعّْأ ّ )

عليه، هم  وسالمه   هللاِ  صلوات   ادقِ الص   زمانِ  مع   يتناسب   هذا أمٌر إعالمي   ،(ّاسثّالن ّد ِّوحّ ّفاجلسّفيّمسجدّالمدينةِّ

غائٌب  عنه في زمٍن اإلمام   تنوب   ةٍ عن شخصي   ادق  الص   فماذا يقول   ،ادقالص   اإلمامِ  ة امتدادٌ لمنهجِ المرجعي   يقولون من أن  

وسائل  في المدينة ليس كزماننا مع وجودِ  قليلٌ  اِس الن   ادق وعدد  ذلك بمحضِر اإلمام الص   إذا كان   !عليه هللاِ  صلوات  
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 ه  ن  أيقولون عن العالم من  اآلن ،صغيرة صار قريةً  هيقولون إن   كانوا ةِ يالبدافي  ،يراً غصار العالم  كوخاً صحت ى اإلعالم 

 ً  .اإلعالم كمِ التكنولوجيا وبح   كمِ صغيراً، بح   صار كوخا

ثوا عنه د  مان أن تتحالز   هل أجاز لكم صاحب   !؟حونتا تسسفيهة إلمامكم أم  لوتنسبون األفعال ا ةج  هينون اإلمام الح  لماذا ت  

ً و  تأتوا بأشخاٍص عديمي الكفاءة أن يكونوا ن   وأن لي بكفاءاتهم في األمور  آخر ال شأن في أمرٍ  ةً ما يملكون كفاءب  ر   ؟!ابا

 .مانالز   عن صاحبِ  عن نيابةٍ  ث  ني أتحد  إن   ،األخرى

 عنه  قال  ي   ال ذيأو ذاك  ،مانالز   صاحبِ  بلِ ن قِ مرسوٌل  عنه  قال  ي   ال ذيو ذاك أ ،مانالز   اٌب عن صاحبِ و  عنهم ن   قال  ن ي  ال ذيلماذا 

اب الملوك و  لماذا ن   ؟حسنون المنطقمان، لماذا ال ي  صاحب الز   هي لغة  ال تي حسنون العربية ال ي   أولئك   ل  لماذا ك   ،وهكذا ،ناطقٌ 

  ؟!حسنون المنطق والكالمالدول ي   ل ِ المؤتمرات من ك   ثون فيحد ِ تفي العالم الم ةِ المختلف ساتِ المؤس   اطقون بأسماءِ والرؤساء الن  

 ّعند  :(233مّ)رق ّسيدّاألوصياءّالمّكالمّالشريف؟ّةِّنهجّالبالغوقفةّ 

ِصّأحدّ ّعدّأنّأقدمّ ب ّ  ّنّ إِّوّ ّالأ ّ: ؟المؤمنين فماذا قال أمير   ،جميٍل فصيحٍ  م بنحوٍ لم يستطع أن يتكل   - رهمّعلىّالكالمّفح 

األمر  فصاحب   - مال ّالكّ ّاءّ رّ مّ اّأل  ّن ّإِّوّ  عسّ اّات ّذ ّقّإِّطّْالنُّّّه ّل ّهِّمّّْي ّالّ وّ ّ،عن ّت ّاّامّْلّإذ ّوّْالق ّّده ّعِّسّْالّي ّانّف ّسّ نّْالِّّنّ ة ّمِّع ّضّْب ّّانّ سّ الل ِّ

ظهروا لنا وي   يختفوا األمير ال أن اٌب لهذاو  الصفة هم ن   أن يكونوا بهذهِ  د  ن ينوبون عنه الب  ال ذيأميٌر من أمراء الكالم، 

رّ  - تصويريةموسيقى فيديوات شارلي شابلن فيها حت ى  ،فيديوات كفيديوات شارلي شابلن إِن اّأل  م  مو  تّب ّشّ ن ّاّت ّين ّفِّوّ  اء ّالك ال 

ت ّن ّليّْعّ هّوّ وق ّرّ ع ّ المضامين،  أن يتصفوا بشيٍء يسيٍر من هذهِ  د  ن ينوبون عنه الب  ال ذياألمر  هذا هو صاحب   - هون ّصّ تّغ ّل ّدّ هّ ّا

ّ﴾﴿  :يقول ن  آرصاف والق  واأل صاحب األمر بهذهِ  ع  أن  نتوق   فكيف   ّل ه ْم ِّلي ب ي ِن  ّبِِلس اِنّق ْوِمِه ّإاِل  س ول  ِّمنّر  ْلن ا ّأ ْرس  ا م  ّ،و 

 (448)سنة  علينا منذ   ك  حِ وكم ض   ؟!سفاهٍة هذهِ  ة  اباً فيه، أي  و  يكونون ن   ال ذيالبلد  حسنون لغة أهلِ اباً ال ي  و  ب  ن  نص ِ فيأتي وي  

 أحكام   ،وال زالوا إلى اآلن يضحكون وآبائنا كوا على أجدادناحِ لقد ض   -جفالن   حوزة  ست فيها تأس  ال تي  عن السنةِ  ث  أتحد   -

أليس  أ،م األقرقد  التقديم ي   ينِ زوفي موا ،في صالته في قراءتهِ  ةالجماعة أن ي حسن العربي صالة الجماعة من شرائِط إمامِ 

 ،في صالته العربية في قراءتهِ  ن  حسِ أن ي   الجماعةِ  في إمامِ  شترط  ي   ؟!دم  ح  م   وآلِ  دٍ م  ح  خذت من م  أ  التي  ألحكام  اهي  هذهِ 

حسنون قراءة اني أمثال عبد المهدي الكربالئي وأحمد الصافي ال ي  تبهم السيسنص ِ ن ي  ال ذيال ك صحيحةً  قراءته   أن تكون  

في أوساط  نتشرٌ م   هذا األمر   ،االثنيناً بهذين خاص   ليس   وهذا األمر   ،لكم بالفيديوات ك  ذل وقد عرضت   ،تحةاسورة الف

 .جفيينة وكالء المراجع الن  بقي   اطِ سخاص وفي أو نيين بشكلٍ تاالسيس

فون، يؤل ِ  نال ذيفين إلى المؤل ِ وال  إلى الك تب الشريف أرجع الشيعة إلى رواة الحديث ما أرجعهم األمر في التوقيعِ  صاحب  

يقومون  فون  والمؤل ِ  ،مهم شيءٌ  تب  ة، الك  الديني   وفي الحوزةِ  ةِ سون في المدارس الديني  در ِ ن ي  ال ذيوما أرجعهم إلى المدرسين 

وال قال  ،سينفين وال قال عودوا إلى المدر ِ لمؤل ِ ااإلمام ما قال عودوا إلى لكن  ، مون بأمٍر مهموسون يقوالمدر ِ  ،مهم بعملٍ 

ل  معنًى من معاني رواة واة الحديث، أو  أرجعهم إلى ر   ،األصول في علمِ  والمنقول إلى الماهرِ  المعقولِ  عودوا إلى جامعِ 

بت فيهم ن تنش  ال ذي أولئك   ،الكالم هم ينقلون كالم أمراءِ لون كالمهم إن  قين وحينما ،ينقلون كالمهم ،ثونهم يتحد  الحديث أن  

 .الشريف البالغةِ  عليكم من نهجِ  كما قرأت   ،والكمال األدبِ  لت عليهم غصون  وتهد   والفصاحة البالغةِ  عروق  

ً نص ِ أن ي   د  صاحب الزمان الب   من أن   أنا ال أقول    ً  المنطق   اهذ ،ب عربا  ةٍ ٍة أو عن جنسي  عن قومي   ث  أنا ال أتحد   ،أعوج أيضا

ثون ثوا الناس كانوا يتحد  حد ِ ي   يطلبون منهم أن ة  م  ن كان األئِ ال ذيولكن  ،ا من العربوأكثرهم لم يكون ة  م  األئِ  أصحاب   ،بعينها

 ةٍ عن قومي   ث  تحد  أ أنا ال ،لم يكونوا عرباً في انتمائهم القومي ةِ م  األئِ  أصحابِ  والبالغة، فأكثر   بأسلوٍب عاٍل من الفصاحةِ 

وأنا ال  ،ج لنا هؤالء الفاشلينخر ِ ي   كلذل فاشلٌ  جف منهجٌ في حوزة الن   مي  لالع المنهج   ،عن منهج علميٍ   ث  ها أنا أتحد  نبعي

 ن  حسِ ي   أو بغيره كان   يتانسوال شأن لي بالسي أنا أتحد ث  عن إمام زماني ،العربية أبداً  تقني   دارس في النجف أن أطالب أي  

ً  ي  ل  ع   لكن حينما تفرضون   ،العربية أم ال ٍ  جفِ وفي الن   عربيٍ   مان وأنا في بلدٍ صاحب الز   بلِ من قِ  نائبا  علي   ،مدينة علي 

 كم تنسبون السفاهة إلى صاحبِ ن العربية إن  حسِ مان وهو ال ي  عن صاحب الز   تقولون لي هذا ينوب  ووالفصاحة،  البالغةِ 

 !!مانالز  
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ّ:لّ اسؤ  -

نائباً في بلٍد  ب  نص ِ صاحب الزمان ي   أن   قبل  هل ي   ؟الزمان صاحبِ  نائب   ه  فعالً أن   السيستاني فيما بينه  وبين نفسِه هل يعتقد  

صاحب الزمان  هل يقبل  السيستاني أن   !؟أعلى المراتب يلغة ذلك البلد ف ن  حسِ ائب  ال ي  بِه وذلك الن   الخاصة   غته  ل   له  

ً  ك  ال يمل ة  ج  بلِه وهذا الح  من قِ  ةً ج  ح   ب  نص ِ ي   ً صادعا ً فأي  وبيانا ً واضحا أنتم  ؟!بن الحسن ة  ج  ب الح  ٍة قد نص  ج  ح   ة  منطقا

 عنهم النقص، كيف   لون ال يصدر  كم  ن م  وتنا كاملم  أئِ  ها الشيعة تقولون من أن  يا أي   ؟!و الأا تعتقدون م  لتفتون لحالكم ولِ م  

  ؟!ناقصة ةً ج  لنا ح   ب  نص ِ على اإلطالق ي   هللا ة  ج  ح  

ّ:مامّثالثّحاالتأّنحنّ 

 .في كذب ها كذبٌ ل  ة ك  وحينئٍذ القضي   ،صاحب األمر حكايةٌ ال حقيقة لها ا أن  إم   -

ً ال يتكل  و  ن   ب  نص ِ ي   ال ذياإلمام  ألن   ،سفيه إمامٌ  بهم فعالً فهوقد نص   الغائب   يكون اإلمام   ا أن  وإم   - مون بأعلى ابا

ً وي  و  بهم فيِه ن  نص ِ ي   ال ذيالبلد  المستويات بلغةِ  ةٌ من هللا عليهم وهم ال ج  بلِه وهو ح  من قِ  ةٌ ج  هم ح  خبرنا من أن  ابا

ً ي    .سفيه نةً فهذا إمامٌ ي ِ ةً ب  أن تكون واضحةً جلي   د  ة  الب  ج  الح   ،حسنون حديثا

 .هي الحقيقة األمر وتلك   هؤالء ال عالقة لهم بصاحبِ  ا أن يكون جميع  وإم   -

ً  ألنفسكم أنا ال أريد   ؟!عندكم جوابٌ   ث  أنتم أجيبوا أنفسكم، ال أتحد   ،مسكوضوح الش   عندي واضحةٌ  الصورة   ،منكم جوابا

من  ،ء اآلنيامن األح ،ن ماتواال ذيالمراجع من  ةبقي   ىعل ينطبق   الكالم  مثاالً وهذا  ه  ما أأخذخاص إن   بشكلٍ  يانتعن السيس

 .أكثر السيستاني هنا مثال ليس   ،ن سيأتونال ذي

  ؟مانعن صاحب الز   ه نائبٌ فعالً من أن   تقد  عهل ي وبين نفسهِ  فالسيستاني فيما بينه   -

 ؟به  مان قد نص  صاحب الز   ومن أن   -

  ؟بته الشيعةنص   أو على األقل هو راٍض عن نيابتِه بعد أن -

 ..وبين نفسهِ  بينه   األسئلة على األقل فيما جيب على هذهِ فعليه أن ي   -

  ؟!مانالز   صاحبِ  نائب   ه  ثون عنه من أن  ن يتحد  ال ذيعن  بذلك فلماذا يسكت   يعتقد  وإذا لم يكن  -

 ؟!عليه أن يمنع هذا الحديث لماذا يسكت عن هؤالء وهؤالء يخدعون الشيعة بمثل هذا الكالم أال يجب   -

 على ذلك تسجيالته   دليلٍ  وأدل   ،ميتكل   ج  من أن  لغته  العربية قبيحةٌ لذلك ال يخر وبين نفسهِ  قتنٌع فيما بينه  م   السيستاني  

 السيستاني أكثر   نفسه  هل أن   رح  طي   فيها عيباً، وهنا سؤالٌ  ال يجد   ه  نترنت ألن  على اإل موجودةٌ  ،الفارسية باللغةِ  سهِ ولدر

نائباً، ماذا  به  نص ِ بن الحسن ي   ة  ج  بينما الح   ،فلذلك يسترها تهِ ي  عرب فالسيستاني يرى عيباً في ؟بن الحسن ةِ ج  حكمةً من الح  

  ؟!تقولون أنتم

 ّّباللغةِّعرض  .السيستانيّالمعاصرِّّالفارسيةّللمرجعِّّفيديوّيشتملّعلىّتسجيل 

 خارجّأصولّ)فيّ دروسنماذجّتتوفرّفيهّ،ّالحوزوية(المعارِفّّ)دائرة ّموقعّالكترونيّعنوانهّ صورةّّعرض

ّ.الفارسية(ّ)باللغةِّللسيستانيّّ(الفقه

 ّّعرض ّالتلّصفحةصورة ّكيعلى ّعنوانها ّّ)مدينة ّرام ّيتوفرّ ّالحوزوية(ّلقنواتِّلالعلم ً ّأيضا ّهذهِّّهي ّفيها

ّ.الدروس

 علي   زماني يجب   عن إمامِ  افع  د  ما أ  مان ال شأن لي به، إن  صاحب الز   ائب  ن ه  عنه من أن   قال  السيستاني ال ي   لو أن   :أنا أقول

ً و  ب ن  نص   ه  مان من أن  يقال عن صاحب الز   هان حينماإمامي ي   ي أرى أن  فإن ِ  ،زماني فع عن إمامِ ادأ  شرعاً أن  ال ي حِسنون  ابا

 .إلى إمامي ب  نس  ت   سفاهةٌ  العربية، هذهِ  م  يتكل   عربيٍ   في بلدٍ  العربية
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 د  رِ مان فهذا اإلشكال  ال ي  الز   به  صاحب  نص ِ مان ولم ي  الز   السيستاني ليس نائباً عن صاحبِ  من أن   وإذا أردتم أن تقولوا

 تهم،لغ ن  حسِ بون شخصاً عليهم ال ي  نص ِ ي   الشيعة   ؟بوهنص   الشيعة   ،تهِ مرجعي   خِ أن أعود إلى تاري ال أريد   ؟به  إذاً من نص   ،هنا

 ،وال عن قبيلةٍ  ،ةٍ وال عن قومي   ،بلدالعن جنسية  ث  أنا ال أتحد   ،لغتهم ن  حسِ بوا شخصاً ي  نص ِ ي   فيهم أن فترض  أال ي   ،سفهاء

 ة ألن  القضي   هذهِ  ر  كر ِ أ   ،ما كانوا من العرب والفصحاءِ  لغاءِ من الب   ةِ م  أصحاب األئِ  ن  أكثرإف، عن المواصفات ث  أنا أتحد  

تعاليم أهل  ف  خالِ ها عربيةٌ هذا ي  عربيٍة ألن   ةٍ إلى مرجعي   الدعوة   ،ممعه فق  ال ات   ،ةٍ عربي   ةٍ من يدعو إلى مرجعي   جفِ في الن  

ً حسِ ال ي   جفِ ن  في ال العرب   ما هم المراجع   ،العربية ن  حسِ ٍة ت  ندعو إلى مرجعي   البيت، نحن   موا هم تعل  ألن   ،نون العربية أيضا

من  بهِ  ث  تحد  ثون بأقبحِ ما ي  على الفضائيات يتحد   تخرج   العربية   ما هي العمائم   ،األخرق جفيالن   نفس المنهج الطوسي  

ث  ناقاًل صف فيها من يتحد  يت   أن د  الب  ال تي لنا من يحملون الكفاءة العالية  ج  خر ِ ال ي   هذا المنهج   ،في المنهج القضية   ،بيان

حديثهم على  ينقل   ،نائباً عنهم يكون   ه  أن أقول من أن   وال أريد   ،عنهم ينطق   ه  أن أقول من أن   ال أريد   ،أهل البيت حديث  

 .عليهم هللاِ  حديثهم صلوات   يتناسب مع مستوى بالغِة وفصاحةِ  بمستوىً  ،صحيح األقل بشكلٍ 

 -األمر  لصاحبِ  ابٌ و  هم ن  من أن   المراجع   عيهِ يد   ماب م فيما يرتبط  تقد   ال ذيهذا الكالم  ل ِ الطرف عن ك   وإذا أردنا أن نغض  

عن  ث  ال أتحد   ن سيأتي من بعدهِ م  مِ  غيره   ف  صواني أو ي  تالسيس وصف  فحينما ي   ،هذا ل ِ الطرف عن ك   إذا أردنا أن نغض  

ا مفحين، اني مثالتعن الجميع والسيس ث  أتحد  فقط، ي ناستبالسي يربط حديثعلى هذا كي ال ي   ر  ِص خاص أ   اني بشكلٍ تالسيس

 والفقاهة   ؟)الفقاهة(المصطلح األعلم  اهذفي  ؤخذ  ي   األعلم  أليس   ؟!ة هذهِ ي  أعلم ة  حسن العربية فأي  عنه األعلم وهو ال ي   قال  ي  

 ؟!الفقيه ذلكِ  جنبات من تنضح   والرواية  كيف تكون  في أعلى المستوياِت إن لم تكن الفصاحة   ؟فيها الرواية   ؤخذ  أال ي  

في  ،صولفي األ ،لعلم هو األعلم في الرجااأل ولذلك يضحكون عليكم من أن   ،هذهِ  مضحكةٌ  ؟!هو األعلم فكيف يكون  

 ؟!هراٍء هذا أي  فأي  أعلٍم هذا؟!  البالغة،و الفصاحة   أهل البيت حديثِ  وروح   ،أهل البيت الفقه حديث   روح   ،هذا الهراء

 !تضحكون على أنفسكم

 ن  حسِ ي   عربيٍة وهو ال وفي حوزةٍ  عربيٍ   كيف يكون األعلم في بلدٍ  ،كالمي هذا ل ِ الطرف عن ك   أن أغض   إذا أردت  حت ى و

 ج  يتخر   ،اسفرن في نفِس  سية والجامعة  نالفر فيها باللغةِ  فرنسيٍة الدراسة   من جامعةٍ  ج  طبيباً يتخر   هل تقبلون أن   !؟العربية

  !ا؟تقبلون بهذ ،الفرنسية ن  األطباِء في فرنسا وهو ال ي حسِ  هو أعلم   يقال   بٌ منها طبي

 ،صتخص   اني هو صاحب  تالسيستاني أو غير السيس وأقول من أن   علميةِ الطرف عن موضوع األ إذا أردت  أن أغض  حت ى 

 ،عربي   الدين   ،عربيٍ   في منهجٍ  ،عربيٍ   العربية في بلدٍ  درس  وهو ي   ؟فاشلة ته  لماذا عربي   ؟فاشلة لماذا إذاً كانت النتيجة  

  .عربيةٌ  الكتب   ،عربيةٌ  النصوص  

  :هناك احتماالن

  .فاشلون وأغبياء يانتالسيس لالسيستاني وأمثا ا أن  فإم   -

 .ما أدعو إلى إصالحهِ  افاشٌل وغبي وهذ واألغبياء إذاً المنهج  ن فإذا لم يكونوا من الفاشلي -

ن أنتم م  هذا المنهج األخرق، مِ  غيري في تغييرِ  تستعينون بخبرتي وخبرةِ  لماذا ال ؟!المنهجرون هذا غي ِ إذاً لماذا ال ت  

ِ  ،عن نفسي ث  هذا المنهج، ال أتحد   هم يمتلكون القدرة والخبرة على تغييرِ دون أن  متأك ِ  ن تعرفونهم م  خر مِ آ شخٍص  عن أي 

 أناسٌ  كما أن  كم مرضى وإم  ن  أا فإم   ؟لماذا ،المنهج إلى النحو األفضل برة على تغيير هذاخويمتلكون ال هم يمتلكون القدرةأن  

 .هي الحقيقة هذهِ  ،الدراهم والدنانير اد  ب  وع   ،المناصب د  اب  أنتم ع   ،ال دين لكم

ج من قد تخر   هناك يكون أن د  ناجحاً فالب   إذا كان المنهج   ،ناجح المنهج  منهجٌ  ،هؤالء هم فاشلون من أن   ،ال :وإذا قال قائلٌ 

 ً عليها  القضاء   يجب   سةٌ مؤس   ،ةضال   ،باطلة سةٌ ها مؤس  هذا يعني أن   !؟مون الفاشلين على الناجحينقد ِ إذاً لماذا ت   ،وكان ناجحا

 .ةمنطقي  ال األسئلة أجيبوا على هذهِ  ،الناجحين ر  ؤخ ِ م الفاشلين وت  قد ِ ها ت  ألن  

ّ!؟هذاّل ِّأينّموقعهّمنّك انيّتالسيسّ:خيرّ األّوالسؤالّ 



 

7 
 

 ناً وكان  تدي ِ م   خلصاً وكان  صادقاً وم   إذا كان   ،الشاشة اني لنفسِه قبل أن أطرحها على هذهِ تأن يسألها السيس د  األسئلة الب   هذهِ 

طرح قبل أن ت   أن يسألها هو أوالً أن يسأل نفسه   د  الب   األسئلة   فهذهِ  ،عى له  د  د مثلما ي  م  ح  م   وآلِ  دٍ م  ح  م  ـم الخدمة لقد ِ أن ي   يريد  

 .الشاشة على هذهِ 

ً  وهللاِ  ؟األسئلة فأين األجوبة   حت هذهِ رِ ط   ستحمركم ان ال ذيخاطبكم أنتم أنتم ني أ  لكن   ،من ذلك أنا متأكدٌ  ،ال يملكون جوابا

ً  أنا ال أريد   ،األسئلة وأجيبوا عليها روا في هذهِ ك ِ ف   ،هؤالء نبئنا عن ما هي إثاراٌت ت  امتحان إن   لسنا في قاعةِ  ،كمنم جوابا

 .السيءيعي واقعنا الش ِ 


