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  وحُضُورك  على كِبَار سُفهائِنا يف غَيبتِكَ  و�صَركَ
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  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيم ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  ! !مجزرةمجزرةٌ 

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة الَّتي أنتجتها لنا أحزابُنا الدينيَّةُ  ون مُ فضائيّ 
تباُع وأعضاِد المرجعيَّة الدينيَّة العُليا في النَّجف،  الشيعيَّةُ القُطبيَّةُ الحاكمة ومن معهم من أ 

  !!! اٌج حضاريٌّ ستنتفُع منهُ األممُ نت

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

  ! !قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..العراقيّونأيُّها الشيعةُ 

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون خرىوتخرجون من حفرةٍ وفي أُ 

  !!؟هِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقونإلى متى يا نوابَغ الدَّ 

تيِن ال يُلدغ   ..ونالعقالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟ّمانلكم شمالكم غُ يا من فدوة أروح

جاء ايكرَ پمن س   .  .إلى باب الرَّ

  . .الفنوِن جنون هكذا يقولون فنوٌن وفنون وبعضُ 
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  ؟!!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

  ..جماعيّاً على وجوهكم مكبوبونون ذبحاً ريّ مَ وَن العُ يوماً يذبحكم السقيفيّ 

. وهابيّون قاعديّون .طبيّون إخوانيّون. قُ .نيّون. عفلقيّون بعثيّون سُ .إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .ريّونإنَّهم سقيفيّون ُعمَ  :خالصةُ القولِ 

  !!! ربَّما؟مشتبهون هل نحُن فيما نقولُ 

  !!!بون. يا صاح إنَّهم أنفسنا الطيّ .يا صاح

  ..كما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكون

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. ماً آخر يا شيعةٌ يا عراقيّونويو

جاء يدعسكم بفي باب    . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونالرَّ

  !!هللا ما شاء هللاما شاء 

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

  . .والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!إنَّهم حبَّابون ُمؤدَّبونَ 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !. إنَّهُ موكُب المرجع األعلى.إنَّهُ موكُب السلطان

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  !!لحاكِم للمرجعِ في طول العُمرِ واأللسنةُ تلهُج منهم ل

  ..أخذوهُ دواءً روث ُخيول الموكب 

  أخذوه شفاًء... 

  تراكضت الشيعة على روث خيول موكب المرجع األعلى.. 

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ 

  ..هو منتشٌر فينا أيُّما انتشارِ 

ِل غيبتنا الُكبرى ولهذا الي   . .وِم ال زالت تسريهذي المهزلةُ من أوَّ

  ..فحكايتنا الديخيَّةُ دوماً دوماً بهذا النَّحِو تجري

  ..َسالٌم سالٌم على بَقيَِّة هللا

  . .وقى هللاُ مشروعَك العظيَم يا إمام من سفاهتنا

  .  .ونَصرَك على كباِر ُسفهائنا في غيبتك وحضورك

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..سالٌم عليكم

  .دمْ خالُحسين اعرْف ثُمَّ ا بعد العاشرة من برنامجنا: يا خادمَ  ثانيةُ هذِه الحلقةُ ال

  ْالً. قدرَ  اعرف   نفسك أوَّ
  ْثانياً. مخدومكَ  اعرف  
  ْمخدوُمك ثالثاً. ماذا يريدُ منكَ  اعرف  
  ُْك فيهِ الواقع الَّ  اعرف   خدمتُك رابعاً. ذي تتحرَّ
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ً ثُمَّ بعد ذلك اخدم   سفيهٌ    ، وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ واخدم واخدم ما دُمت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

 تي حدثت في العاشِر من شهرِ جاء والَّ الرَّ   بابِ   فيما يرتبُط بمجزرةِ   ال زال حديثي يتواصلُ 
مٍ    لهجرة. ل 1441لسنة  محرَّ

 ، من الوثائقِ   ،من اللقطاتِ   ، ى وصلُت إلى عرِض مجموعٍة من الصورِ حتَّ   تسلسل الحديثُ 
تشا ما    ون، ؤقولوا 

 ةِ الحديث عن مرجعيَّ   جف، وبالتحديد فإنَّ ليا في النَّ العُ   ةِ الشيعيَّ   ُق بفساِد المرجعيَّةِ لُّها تتعلَّ كُ 
ثُت عن الفساِد في الحلقِة الماضية بعد أن تحدَّ   د السيستاني، عرضُت بعضاً من الصورِ السيِّ 

  . عيد الكالمأن أُ   قتضب، وذكرُت أنواع هذا الفساد ال أريدُ جمٍل ومُ في الواقع العراقي بنحٍو مُ 

ة، الكالم ما اسيَّ ة والعبّ سينيَّ الحُ   وسرقِة أمواِل العتبةِ   يرِ ذبتب  ما يرتبطُ   عرضُت من الوثائقِ 
كالم   ،يهو 

على كالمهم، وما    هناك من ردٍّ   لعين على الحقائق وليسَ طّ ناٍس مُ أُ   ات وكالمُ الفضائيّ   كالمُ 
جديد بكالٍم    ، هو 

 هُ لُّ ف ما يجري فيها كُ شِ تي كُ ى في الكواليس الَّ واقُع ما يجري في العراِق على األرِض وحتَّ 
  ،جفة النَّ مرجعيَّ   الفساد األكبر في العراق هو فسادُ   الواضحة من أنَّ   الحقيقةِ   إلى هذهِ   شيرُ يُ 

عام أتحدَّ إنَّ   ،بشكٍل  المر  ثُ ني  عام  ةِ عيَّ جعن  األهم  ،بشكٍل  العنوان  األبرز    ،لكنَّ  العنوان 
  .في أجوائها يدورُ  الفسادِ  لُّ د السيستاني، فكُ ةُ السيِّ مرجعيَّ 

تي ال عالقة لها بإنشاء الَّ   كربالء الدولي، وكيف أنَّ الشركةَ   الحديُث عن صفقِة مطارِ   ومرَّ 
باشر، يعني مُ   ة بشكلٍ السيستانيَّ   ةِ ة يعني للمرجعيَّ سينيَّ الحُ   المطارات وهي شركةٌ تابعةٌ للعتبةِ 

  ، سيقولون ما يقولون  )السبطين  خيراتُ (  ،ةما فيها ينزُل في جيب المرجعيَّ   لَّ كُ   منافعها أنَّ   أنَّ 
وحينما   ،د السيستانيالسيِّ   ا فيها هي مركُز حكومةِ م  لِّ ة بكُ سينيَّ العتبة الحُ   فإنَّ   هي هذهِ   الحقيقةُ 

  ما تكونُ شخٍص ما وإنَّ   في جيبِ   بالضرورةِ   ة ليسَ في جيب المرجعيَّ   ها تنزلُ من أنَّ   ثُ أتحدَّ 
ريد من أمٍر لطتها وتسيير ما تُ سُ   ببرامجها وشؤونها وبسطِ   فيما يرتبطُ   ةِ عيَّ جمنافعها للمر

خالف من تُ   لباع القوانين وهي أوّ ِة فهي تأمُر باتّ المرجعيَّ   رهُ بين الشيعة، الفسادُ فسادُ سيِّ تُ 
تي ال عالقة الَّ   )خيرات السبطين(لى شركة  إ  بهِ   عهدُ كربالء الدولي يُ   هو مطارُ   القوانين، فها

بعيد من  وال  قريٍب  من  ال  المطارات  بإنشاء  تتّ   ،لها  األخرى  ليست وهي  شركٍة  مع  فُق 
اتها متلك مُ   مها بين أيديكمتُ تي قدَّ الَّ   وال عالقة لها بإنشاء المطارات بحسب الوثائقِ   معروفةً 
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المليون باوند وتُ تصل إلى سبع الشركة   عطى هذهِ مئة ألف باوند وشيء يزيد عليها دون 
 ، وال من بعيد  بٍ ال من قري  ال عالقة لها بإنشاء المطاراتِ   عقداً بنصف مليار دوالر، شركةٌ 

  من الوثائق. ما عرضتُ  وعرضتُ  )Copperchase Limited(ها شركة إنَّ 

ً جف أُ فإنَّ مطار النَّ   هيَ   الشركةُ هيَ   هذهِ  هذا   ،ما هو كالمي  اهذ  ،حيل استثماراً إليها أيضا
الفيديو عرضوا لنا  ا   رجاءً ات، في بادئ األمر  الفضائيّ إدارة المطار وعلى    تصريٌح من مديرِ 

يشتملُ الَّ  وهي    ذي  الموسوي  سناء  الدكتورة  تصريح   اللجنةِ   رئيسةُ   ،جفالنَّ   بنةُ اعلى 
   .وزية نفي نشرةِ األخبار على الشرقيّ   ،جففي فساِد مطار النَّ  للتحقيقِ  ةِ البرلمانيّ 

  ًعرضوا لنا هذا الفيديوا رجاء :  

كشفت رئيسةُ لجنة التحقيق بملف مطار النَّجف النائب سناء الموسوي عن وجود    الـُمذيعة:[
متعلقاً بالمشروع إلى هيئة النزاهة، أضافت   .هدٍر بقيمة مئتي مليون دوالر مشيرةً إلى..

في   2و   1ة نيوز أنَّ نسب اإلنجاز في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين  الموسوي للشرقيّ 
ة واحدة إذا ما استمرت الضغوط سياسيّ   كتلة  د بمنح المطار إلىهدِّ مشرفة تُ أنَّ الجهة الوالمئة  

  حسب تعبيرها.

زيارة المطار واالطالع على المشاريع وجدنا نسبة إنجاز   الدكتورة سناء الموسوي: بعد 
مليون دوالر، وتم تسليم المقاول عشرين   72%، وتمَّ يعني إحالة المشروع بـ1الـَمدَرج هي  

فنسبة يعني الصالة  ا  أمَّ بالمية،  مليون   109  مبلغ  مليون دوالر رغم نسبة اإلنجاز واحد 
مليون دوالر،    34دوالر وتم استالم المقاول  مليون    149دوالر وتم إضافة ُملحق وأصبح  

اإلنجاز   المهمّ   يهذ  ، %2ونسبة  والمشاريع  واضح الة  بشكل  العام  للمال  هدر  بيها  لي 
أصبحت   ،أصبحت األجور قليلة  2016أُعطيت في فترة توقف اإلعمار في العراق في عام  

اليوم أُحال بمبالغ طائلة ولم بالتالي    ،أصبحت يعني أجور العمل كلِّها قليلة  ،مواد البناء قليلة
إلى   يالمشاريع، تم إحالة الملفات هذ  اللحظة لم تنفذ هذهِ   تُنفَّذ الفترة التعاقد انتهت، لحد هذهِ 

النزاهة نطلّ   57  ،هيئة  يعني  العام  للمال  بيها هدر  النزاهة  هيئة  في  مبلغ  ملف موجود  ع 
تنفيذ   ،للمال العام بتنفيذ مشاريعمليون دوالر تقريباً هدر    200الـَمدَرج والقاعة الصالة  

لي أعطي إجازة  الن المشاريع، هذا الملف الحيوي وة وغيرها ماألمانة المشاريع االستثماريّ 
ة رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني استثماريّ 

للتحقيق من قبل األمانة العامة لمجلس المجلس األعلى لمكافحة الفساد بإحالة هذا المشروع  
اللحظة ال توجد شيء على أرض الواقع يخص مطار النَّجف   الوزراء مع األسف لحد هذهِ 
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د بإحالة المشروع إلى كيان  اب وفي كل يوم نُهدِّ ما عدا اللجنة الموجودة في مجلس النُوَّ
  ]..سياسي ياخذه استثمار وأكو ضغط على مجلس المحافظة..

 جفِ طلقةُ في النَّ مُ ـجف والسلطةُ الالنَّ   المطاُر مطارُ   ،ة بحاجٍة إلى تعليق القضيَّ   د أنَّ ال أعتق
د السيستاني،  هي للسيِّ   طلقةُ مُ ـال  السلطةُ   ،جفاآلن عن النَّ   ثُ نا نتحدَّ لكنَّ   ،ى في العراق وحتَّ 

أنَّ  بمشروع  يرتبُط  ما  لكم  عاصمةٌ النَّ   عرضُت  السيِّ   ،ةاإلسالميَّ   للثقافةِ   جف  أنَّ  د  وكيف 
يتدخَّ  يتدخَّ   لُ السيستاني  فمن  األمور  أن   لُ في صغائر  قادٌر على  لهو  األمور  في صغائر 

ة القضيَّ   )لي ما يشوف بالمنخلالت عينه  مَ عَ (واضحةٌ و  ةُ القضيَّ   ،ل في األمور الكبيرةيتدخَّ 
  أو نبوغ. ٍة أو إلى ذكاءٍ واضحة وال تحتاُج إلى أدلَّ 

ار  جف مرتضى جبَّ على حديِث مديِر إدارة مطار النَّ   ذي يشتملُ الفيديو الَّ عرضوا لنا  ا  رجاءً 
تي استلمت مطار كربالء حال استثماراً على نفس الشركِة الَّ خبرنا من أنَّ هذا المطار يُ وهو يُ 

الشركة   نفس هذهِ  )Copperchase Limited(، البوگـةة هي گـالبو ،الدولي إنَّهُ الحرامي نفسهُ 
  .في إنشاء المطارات وال هم يحزنون ةٍ ة وال هي بمختصّ البريطانيّ 

  ًعلى قناة الفيحاء ثّ ذي بُ عرضوا لنا هذا الفيديو الَّ ا رجاء:  

أجلِ   م:الـُمقدِّ [ االستيعابيّ   من  القدرة  النَّجف ة  زيادة  مطار  داخِل  في  الطائراِت  لوقوف 
الساحة األولى لوقوف الطائرات على    الهندسيَّة والفنيَّة األشرف الدولي أنجزت الـِمالكات  

ع بأر  الستيعابِ   أكثر من خمسٍة وثالثين ألف متٍر ُمربَّع والـُمخصَّصةبلغت    مساحة أرٍض 
نجاز الساحة الثانية الَّتي تستوعُب شر العمل إلو، في الوقت الَّتي بمن الحجم الكبير  طائراتٍ 

أكثر من   ةمن ذات األحجام الصغيرة حيث بلغت كلفة المشروع الكليّ   أربعة عشر طائرة
عام   فيجف األشرف الدولي ومنذ افتتاحه  مطار النَّ سبع ملياراٍت ونصف المليار دينار،  

ة إلنشاء لحّ مُ ـال  لم يشهد سوى إنجاز ساحةً واحدة لوقوف الطائرات وجاءت الحاجةُ   2008
المطار شركات الخطوط الجويّة الـُمتعاقدة مع إدارة  عدد    زيادةِ بعد  ة وذلك  الساحات اإلضافيّ 

ً والَّ  ٍة ينشدُ من في خطوةٍ ُمستقبليّ   ةيس البريطانيّ چمع شركة كوبر    تي أبرمت عقداً استثماريا
  ة.في مصاف المطارات العالميّ  خاللها القائمون على المطار ليُدرج

شركات الطيران الـُمتعاقدة مع مطار النَّجف فصل إعداد هذِه الشركات إلى مرتضى جبار:  
طيران   شركة  وعشرين  الخليجخمسة  إيران    ،كطيران  الملكي  ،يرإطيران    ،الطيران 

حيل على االستثمار أُ   ، الخطوة القادمة إن شاء هللا لمطار النَّجفةالتركيّ الجويّة  الخطوط  
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سيكون هنالك صالة  صة بهذا المجال  تخّصِ وهي شركة مُ ة  يس البريطانيّ چإلى شركة كوبر  
  . ج إضافي للمدرج الموجوددرَ مَ  جديدة، سيكون هنالكمسافرين صالة 

م: النَّ   عدُّ يُ   الـُمقدِّ الدوليمطار  األشرف  االستثماريّة    جف  المشاريع  وأهّم  أكبر  أحد 
وذلك  اال البالد  صعيد  على  أُقيمت  الَّتي  يُ مَ ـلِ ستراتيجيّة  الجوّ   رهُ وفِّ ا  النقل  خدمات  ي من 

  . ]الوافدين إليه سافرينلمُ ل

ة بشؤون المطارات ختصّ ة ال هي مُ البريطانيّ   )Copperchase(وهللا يا مرتضى جبار شركة  
الفساد   لكنَّ   ،إليك  راجعٌ   هذا أمرٌ   ،ال تعلم  ،ما أنت تعلمربَّ   ،بإنشاء المطارات وال هم يحزنون

الفساد الدولي هوَ   ، هو  في مطاِر كربالء  الفاسدُ  إدارةِ مطار   ثُ يتحدَّ   هوَ   العقدُ  عنه مديُر 
  لمرجعيّتنا الرشيدة!   التابعةِ   ساتِ المؤسَّ   إلى سرقة في أجواءِ   من سرقةٍ   جف الدولي فنحنُ النَّ 

ساتها تحدَّثت عن فساٍد في ومؤسَّ   ةِ لها عن فساِد المرجعيَّ   ة في تحقيقٍ ة الفضائيّ رّ الحُ   قناةُ 
اِت الحشد التابعة ين في قوّ ة السيستاني، عن وجوِد فضائيّ نتمي إلى مرجعيَّ مُ ـالحشِد الشعبي ال

ات ق على القوّ طلَ أن يُ   حبّ د السيستاني ال تُ السيِّ   ةُ ني وإن كانت مرجعيَّ اد السيست السيِّ   ةِ لمرجعيَّ 
  ةِ على أتباع الجمهوريّ   طلقُ صطلح يُ مُ ـهذا ال   باعتبار أنَّ   )الحشد(  شية التابعة لهايالميلوعلى  

لكن   ،عينلفظ المتطوّ   قُ طلِ ما تُ وإنَّ   ،التابعة إليران  على المجموعاتِ   ، في إيران  ةِ اإلسالميّ 
ففي تحقيِق وفي    ة!حشد المرجعيَّ   اتُ ها قوّ ات إنَّ القوّ   اس يقولون عن هذهِ عالم وبين النّ في اإل
الحُ   تقريرِ  الفضائيّ رّ قناة  وجودِ ة  عن  الحديُث  كان  هذهِ فضائيّ   ة  في  التابعة   ين  القوات 

  .ةللمرجعيّ 

  ًعرضوا لنا هذا الفيديوا رجاء :  

أمين[ م:  العبّ   الـُمقدِّ العتبِة  ميثم  عام  اتّخذ من صهرِه  اآلخر  الصافي هو  أحمد  السيِّد  اسيَّة 
ويُسيطُر ة  اس القتاليّ دي ميلشية فرقة العبّ يالز  رُ دييُ   ،ضاربة  الزيدي ذراعاً عسكريَّةً وتجاريَّةً 

مرآبٍ  واآلليّ   على  للـمعدَّات  القديمة، ُحكومي  العسكريَِّة  ميلشيا   همهُ تتّ   ات  أطراف  بعض 
ُمقاتلٍ    ةُ راوزلهم    وهمي تدفعُ   الحشد الشعبي باالنتفاع من معاشاِت أكثر من ثالثِة آالف 

  ة].الدفاع العراقيّ 

د ما هو من أقرباِء صهر السيِّ د أحمد الصافي وإنَّ صهراً مباشراً للسيِّ   ليسَ   حسب ما أعلم فإنَّهُ 
الَّ  الصافي  زوجُ أحمد  هو  الصافي  زوجُ   ،أختهِ   ذي  أحمد  هذاهمَّ مُ   ليسَ   ،أخِت  من   ،اً  هو 

    .هو من دائرتِه القريبة ،قربائهِ أ
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ً ة  رّ قناة الحُ    لها. غتفرُ ال يُ  أخطأت خطأ

أ المؤسَّ مَّ ووثائق مِ   ةٍ أدلَّ   من دونِ   جاءتنا ببرنامجٍ  أ العتبة ة وجرَّ المرجعيَّ   أة وجرَّ سة الدينيَّ ا جرَّ
خرى، ة األُ ة العراقيّ رعباً للقنوات الفضائيّ خيفاً ومُ خذوا موقفاً شديداً ومُ ة على أن يتّ سينيَّ الحُ 

ً ة  رّ الحُ   لقد أخطأت قناةُ    ،إلى وثيقة  الحقيقةُ تحتاجُ   ،فادحاً، اإلعالُم ألجِل نشر الحقيقة  خطأ
تحتاجُ  األقل  على  أو  دليل،  إلى  بيانٍ   تحتاُج  يتطابقُ   إلى  يستطيعُ   وشرحٍ  ال  الواقع    مع 

اس تعلُم به،  أكثر النّ   وه ألنَّ واجهتهم ال يستطيعون أن يردُّ الكالُم في مُ   ذين يكونُ اآلخرون الَّ 
   . إنكاره فال يستطيعون

  : الحقائق  فإنَّ 

    . اس بذلككونها موجودةً على األرض من خالل معرفة النّ  ثبتها على أساِس ا أن نُ إمَّ  -
ا -    .البراهينالوثائق وو ةِ من خالل األدلَّ  وإمَّ

نشر فأخافت أن تُ   للحقائقِ   تي ال تريدُ الجهات الَّ   رت سبباً بيد هذهِ ة ووفَّ رّ لقد أخطأت قناة الحُ 
  ب ولو من بعيٍد ولو باإلشارةِ ة من أن تقترّ ات العراقيّ ات وخصوصاً الفضائيّ الفضائيّ لَّ  كُ 

  ساتها.ومؤسَّ  ةِ المرجعيَّ  إلى فسادِ 

ة الدينيَّ   ةِ جانباً من فساِد المرجعيَّ   تناولت فيهِ   ة، تحقيقٌ الفضائيّ   ةِ رّ الحُ   متهُ قناةُ ذي قدَّ البرنامج الَّ 
مِ ومؤسَّ  أغضب  مَّ ساتها،  الدينيَّ المرجعيَّ ا  واتّ ة  اتّ ة  ما  اإلجراءاتِ خذت  من   خذت 

شير من ب شيئاً ما كي تُ خرى وأرعبها من أن تقترّ ات األُ ا أخاف الفضائيّ مَّ والتصريحات مِ 
مت معلومات هي ة أن قدَّ رّ قناة الحُ   جف، خطأٌ كبير وقعت فيهِ ة النَّ رجعيَّ م  بعيٍد إلى فسادِ 

ات  ين في قوّ ثت عن الفضائيّ المعلومات تحدَّ   ملِة هذهِ وثائق، من جُ   صحيحةٌ لكنَّها من دونِ 
  .ةاِت حشد المرجعيَّ ي قوّ د السيستاني عن فضائيّ الحشد في الميليشية التابعة للسيِّ 

آ ثالثِة  من  الفضائيّ أكثر  إنَّهم  وهمي  مقاتٍل  هذهِ الف  لنا الَّ   الجديدةُ   الثقافةُ   ون  أوجدتها  تي 
الدينيَّ  مرجعيَّ   ةُ طبيَّ القُ   ةُ الشيعيَّ   ةُ األحزاُب  أجنحةُ  أيضاً  لنا  وأوجدتها  د  السيِّ   ةِ الحاكمة 

مؤسَّ   ،السيستاني من  جزٌء  هذا  مرجعيَّ ما  النَّ سات  حقيقةٌ ة  وتلك  الَّ   هذهِ   ،جف  ذي  حقائق، 
 ثُ ذي يتحدَّ الَّ   ،الحقائق   عن هذهِ   ثُ ذي يتحدَّ الَّ   الواقُع هو  الحقائق ما هو أنا،  عن هذهِ   ثُ يتحدَّ 

ف  رمن يعلوك  ةالگريأوالد    احنه(  :هؤالء، ومثلما نقول  الحقائق القريبون من أجواءِ   عن هذهِ 
  .م السلطةُ األعلى في العراق عن هذا هُ   ثُ ذي يتحدَّ والَّ  )أخيه
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  ًدي إلى افيِه رئيس الوزراء حيدر العب ثُ ذي يتحدَّ عرضوا لنا الفيديو الَّ ا رجاء
شر  ذي نُ الفيديو الَّ  ،ينلمان إلى البرلمانيّ رهذا كالٌم من رئيس الوزراء في الب ،البرلمان

  : ةعلى قناة البغداديّ 

في    ،نا واسع وكبيرند طبع جيش ع  ،وزارة الدفاعبين  بالفضائيّ   ىسمَّ ما يُ حيدر العبادي:  [
تعرفون فرق التفتيش    رسل فِرق تفتيش أصالً إلى الميدان،نأن  ة وبدون  ة قياسيّ يّ نفترة زم

قابض  ، فقط  فقط ورقي فقط   أن تروح تدقّق هل موجود هذا الجنود،هذه مرحلة قادمة ستأتي  
 ، أربع فرق   واحدة  لف فضائي دفعةأ خمسين    ض خفّ ننت بهذا الشهر أن  تمكّ   ،بالورقي له  

  ، وجنودنا ينقتلون   ،رواتب وفلوس ما عندناهالندفع  ُكلّها  شعر باألسى أن هذه المدة  أيعني آنا  
  ].أكو ناس يستلمون رواتب من غير موجودين يقاتلون وينقتلون بس

  !هذا جيشنا الباسل  ،دفعةٌ أولى هذهِ  ،خمسون ألف فضائي على الحساب

 ) كالوس(معروفة وفي برنامج    ةٍ شيعيَّ   على قناةٍ   ،راتحيدر العبادي على قناة الفُ   هوَ   هوَ 
  .الشعبيي الحشد ثنا عن فضائيّ حدِّ يُ 

  ًعرضوا لنا هذا الفيديوا رجاء :  

  ؟ر في زيادة أعداد الحشد، في زمن السلم ليس في زمن الحربحيدر العبادي: ما هو الـُمبرّ [

م: زين خل أسألك سؤال ُمباشر؛ اشـگـد كان عدد الحشد على الورق كنت تسلّمهم   الـُمقدِّ
  ألف؟  150رواتب 

  . ا تأتي معهم تمسك..لـمَّ  ،حيدر العبادي: هذا الـُمسجل لديهم

م: اشـگـد چـان عددهم؟    الـُمقدِّ

وكان رجل صريح   ،لي هو من بدرال   مت مع المفتش العام السابق تكلَّ   انأ   حيدر العبادي:
وه هدَّد  ، ضغطوا عليه وأسكتوه  مَّ ثُ   ، تكلَّم معي بشكل خاص،ة ال تقبل النقاشطاني أدلَّ عوا

  .ال يسكتونيي وقال أنا ُمصر ر باألخير رجع منّ تكلَّم معي كالم حُ  !وأسكتوه

م: اشـگـد انطاك؟   الـُمقدِّ

رقام أعندي    أنا  وقال   ،تلك المرحلة  ألف  60  أكثر من  ليسقال  قلت آني    حيدر العبادي:
أُ   مو كذا  حقيقية وقِسم يأتي   تب يأتون جميعهمافي وقت الر  الرواتب  نش فقط عفتّ أنا ال 

  ].يسّموها وانيگبال يشيل األموالعنهم ُممثّل 
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الَّ  األعداد  بين  تحدَّ قارنوا  الفضائيّ تي  من  العراقي  الوزراء  رئيس  عنها  قوات ث  في  ين 
ً   ،الجيش ين أولى من الفضائيّ   ما هي دفعةٌ وإنَّ   في وزارة الدفاع ذكر هذا الرقم ليس رقماً نهائيا

تحدَّ  ماذا  هنا  ألف،  الشعبيث  خمسون  الحشد  مئة سجّ مُ ـال  إنَّ   :قال  ؟عن  الورق  على  لين 
ألف ألفالحقيقيّ   لكنَّ   ، وخمسون  تسعون  ألف،  ستون    ،ين 

الف أو أكثر بقليل فيما  ثالثة آ  ذكرِ على    ةُ المرجعيَّ   إذاً لماذا تثورُ   ،ةالمرجعيَّ   هذا هو حشدُ 
   ؟!ةاسيَّ العبّ  ة التابعة للعتبةِ بميلشيا المرجعيَّ  يرتبطُ 

نفسه  الوزراء هو  تستمعون وتشاهدون رئيس  يكذبُ   ،أنتم  الوزراء وطريقةُ   فهل   رئيس 
 ، ات بدر ش العام من قوّ فتِّ مُ ـش العام والفتِّ مُ ـعن ال  ثُ وهو يتحدَّ   وصريحةٌ   واضحةٌ   حديثهِ 

  . صغيرةٍ وكبيرة لِّ بصدد الحديث عن كُ  أنا لستُ  وللمفتش العام حكايةٌ  ،يعني منهم وفيهم

الشيعيَّ واقُع مرجعيّ هذا هو   الشِّ   ،ةتنا  واقُع حشدنا  الشِّ   ،يعيوهذا هو  يعي،  هذا هو واقعنا 
الفساد في    ألنَّ   !لماذا؟  ،فيها الفساد  ِة ينتشرُ تي تقترُب من المرجعيَّ لَّ األشياء الَّ تالحظون كُ 

الر  ،الرأس النتَ   سُ ألو كان  هي  المرجعيَّ   ولكن ألنَّ   ،الصالح  رَ شَ صالحاً  أساساً   ،فاسدةة 
على العراق   ةِ فساد المرجعيَّ   عي فإنَّ ضررَ تتبُّ   الماضية بحسبِ   نُت لكم في الحلقةِ ومثلما بيّ 

 تي تصدرُ خرى الَّ إلى أنواع الفساد األُ   تها من الفساد يتجاوز الستين بالمئة بالقياِس صّ حُ   وإنَّ 
  ين وعن غيرهم.عن السياسيّ 

في صرفها لألمواِل   فسدُ هي بنفسها تُ   ةُ المرجعيَّ   ،ةِ المرجعيَّ نتشِر في حشد  مُ ـومثل الفساِد ال
  ة،الدينيَّ   ةِ الشرعيَّ 
خالفي أهل البيت نفق على مُ ا أن تُ أهل البيت، أمَّ   نفُق على أولياءِ ةُ تُ الدينيَّ   ةُ الشرعيَّ   األموالُ 

عطى أن تُ   تي يجبُ في األموال الَّ   ةِ الشيعيَّ   ةِ ِف المرجعيَّ فهذا أمٌر يكشُف عن فساٍد في تصرّ 
  . أهل البيت ألشياعِ 

  ةِ ذي هو ناطٌق ينطُق عن مرجعيَّ الخفاف الَّ   فيه حامدُ   ثُ ذي يتحدَّ عرضوا لنا الفيديو الَّ ا  رجاءً 
ة في الدينيَّ   ةِ الشرعيَّ   لثنا عن إنفاق األمواحدِّ حامد الخفاف يُ   ،ني خارج العراق اتسد السي السيِّ 

لحماية   ةِ على إعطاء األموال مثالً من الدول  شكلِ ال أُ   أنا  ،خالفين ألهل البيتمُ ـرموِز ال  حمايةِ 
 ون، يجبُ مواطنون عراقيّ   ،ونفي العراق عراقيّ   ةُ نَّ فالسُ   ،عليه أحد  لُ شكِ هذا أمٌر ال يُ   ،ةِ نَّ السُ 

ة الكريمة، أنا رَّ الحُ ر لهم الحياة  وفّ أن تُ   على الدولةِ   ر لهم الحماية، ويجبُ وفّ أن تُ   على الدولةِ 
 ثُ ما أتحدَّ وإنَّ   ،أن تقوم به   على الدولةِ   يجبُ   ما  ة بلحاظِ نَّ والسُ   ق بين الشيعةِ فرّ أُ أن    هنا ال أريدُ 

عطى د أن تُ مَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   أحكامِ   يعي بحسبِ نا الشِّ تي هي في جوّ الَّ   ةِ الشرعيَّ   عن األموالِ 
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  ،ش في المسألةناقِ مكن أن نُ حتاجين يُ ليسوا مُ   الشيعةُ   خصوصاً مع احتياجهم، لو كانَ   للشيعةِ 
الشيعةِ  للحمايةِ   لكن مع حاجة  تُ من اإلرهابيّ   ومع حاجتهم   ةِ الدينيَّ   ةِ الشيعيَّ   األموالُ   قُ نفَ ين 

لهم الحماية هذا   رُ وفِّ تُ   الدولةُ   ،ينرموزهم الدينيّ لِ   ،تهمعامّ وليس لِ   د!!مَّ حَ مُ   خالفي آلِ مُ   لحمايةِ 
  .هنا شرعيّ  يٍّ دين عن شأنٍ   ثُ أنا أتحدَّ   ،من واجبات الدولة

  ًبهِ  بما يقومُ  واعتزازٍ   فيه حامد الخفاف وبفخرٍ  ثُ ذي يتحدَّ عرضوا لنا الفيديو الَّ ا رجاء 
بيت  ة في أجواء المخالفين ألهلِ الشيعيَّ  ةِ نفاق األموال الشرعيَّ إد السيستاني من السيِّ 

  : عرضوا لنا الفيديوا ،العصمة

لو كان بين يدي  )  (النصوصالسيِّد من اليوم أيضاً فيك ارجع لكتاب    حامد الخفاف: َسماحة[
ن أأوصى وكالئه ومعتمديه    ،ةالسيِّد صرف من الحقوق الشرعيّ   ،كنت أقرا لك النصوص

ن إذا الدولة ما تأمَّ   ،ةلي الشيعة فيها أكثريّ الي المناطق المشتركة مثل البصرة  يصرفوا ف
خلو حماية   ،أجازهم  ،ةصرفوا من الحقوق الشرعيّ اة  خواننا أهل السنّ أحماية إلى علماء  

  ..]. .هذا حدث في العراق  ،لحماية الشَّيخ الفالني

عليكم منه   ابقة وقرأتُ في الحلقات السّ   ئتكم بهِ ذي جِ الذي أشار إليه هو الَّ )  (النصوصكتاب  
الكتاب   فُ ؤلِّ مُ   ، النصوص هذا هو حامد الخفاف  وجامعُ   ،ين ر على البعثيّ ما يرتبُط بالتستّ 

هذا يُ الَّ )  النصوص(  بكتا،  هو  إليهذي  كتاب    شير  في )  (النصوصهو  بِه  ِجئتكم  الَّذي 
مة و  ،اهو هذ  عهُ مين وجار على البعثيّ بوجوب التستّ   عليكم فيما يرتبطُ   قرأتُ الحلقات الـُمتقدِّ

ويأمُر وكالءهُ بأن ينفقوا من األموال   وصي وكالءهُ د السيستاني يُ السيِّ   ثنا عن أنَّ حدِّ هو يُ   وها
جاهات ومن تنا في جميع االتّ ة ألجل حمايِة رموز المخالفين، هذا هو حاُل مرجعيّ الشرعيّ 

الَّ أ الرموز هو خالد   أموالها عليهم من أبرز هذهِ   ةُ الشيعيَّ   ةُ تي تنفُق المرجعيَّ برِز الرموز 
  . المّال 

  ًد السيستاني هكذا ث عن أنَّ السيِّ تحدِّ مُ ـث فيه الذي يتحدَّ عرضوا لنا الفيديو الَّ ا رجاء
السيستاني د يِّ كلمةُ الس هذهِ  !" ؟ لدينا في العراق كم خالد المّال "  : يقول عن خالد المّال 

  : بحسِب هذا الفيديو

الحفل:  [ م  الك  ،الكرام دعاني جناب األخوضيوفنا    أحبتيُمقدِّ أبو زهراء   بيراألخ  الحاج 
كلمة   ولكن مثلما رأيتم هذهِ   ،وافتتاح فقرات الحفل هذاإللقاء كلمة المؤسَّسة  عريف الحفل  

 ست بأمرِ الفداء هي تأسَّ   المنتظر روحي لهُ سة اإلمام  مؤسَّ   أخوتي كما تعلمون إنَّ   :سةالمؤسَّ 
وحيث أنَّهُ   وس العباد،ؤفوق رد السيستاني أدام هللا بقاءه  مرجعنا األعلى للطائفة اإلمام السيِّ 
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 كم خالد المّال "   :قال  هُ الكلمة أنَّ   بهذهِ   ما أنفسنا، وحيُث لي علمٌ ة وإنَّ نَّ ال تقولوا إخواننا السُ   :قال
ليسوا    والوفد المرافق لهُ يخ خالد المّال فضيلة الدكتور الشَّ   إذاً أخوتي إنَّ   " ؟!العراق لدينا في  
ان ي أهل مدينة مالمو أو أهل كوبنهاجن الموجودين أو أهل مدينة كريست  علينا نحنُ   بضيوفٍ 
 ل هذهِ مثّ من أن يُ   ي وخيرٌ منّ   يخ خيرٌ سة، وفضيلة الشَّ المؤسَّ   هذهِ   ولكن هم من أهلِ الكرام،  

أدعوهُ   سةالمؤسَّ  المؤسَّ   إللقاءِ   وعليِه  بالنيابةِ كلمة  ليس  وإنَّ   سة  باألصالةعني  فكلمة   ،ما 
أحبتي الكرام باسمكم   ،يختي يرأسها فضيلة الشَّ الَّ  العراق علماء  سة هي كلمة جماعة المؤسَّ 

سة اإلمام المنتظر ورئيس جماعة علماء ل مؤسَّ مثِّ يخ المال مُ دعو جناب فضيلة الشَّ أجميعاً  
  د].مَّ حَ مُ  د وآلِ مَّ حَ على مُ  سة مشفوعاً بعطر الصالةِ العراق إللقاء كلمة المؤسَّ 

 ومن هذا الفيديو أنتقل بكم إلى الكرادة:  

ً البالنسبة    أنا:  خالد المّال [ ً   ،لي ال أملك سالحا قاتل أ  ،يندافع به عن العراقيّ أ  لكن أملك لسانا
سنة،   12، أنا  ينين العراقيّ يّ أبدأ بالسياس  ،ينالعراقيّ ن  يسياسيّ لبدأ باأما  ل  أوّ ه وأبدأ  لّ العالم كُ 

أتكلَّم عالقاعدة وعلى حزب البعث وعلى  سنة    12  لي  ك كلمة اسمع مني أنا صارگليني أخلّ 
التهميش    نونحن إذا كنت تسمع ع  ،وبرلمان ال يسمع  ،لكن حكومة ال تسمع  ،فينُكّل الـُمتطرّ 

ال هذهِ   ،المقصيّوننحُن    ،شونهمَّ مُ ـنحن  ألجل  الج األ  لكن وهللاِ  حرباً تفحِّ مُ ـساد  أعلنها  مة 
  ...ال أقولين ن العراقيّ يوحربي أبدأها مع السياسيّ 

  ويّا من؟ ويّاك. : واحنهالحاضرين 

المّال  أكمل:  خالد  خل  األهم  اسمعني  سياسيّة  ،لك  كتلة  عندي  ال  كرسي   ،أنا  عندي  وال 
وإذا رأيتم صورتي    ،ةأسوي كتلة سياسيّ   وال أنتظر   ،كرسي بالبرلمان  وال أنتظربالبرلمان  

ال أريد برلماناً ال ال ال ال، هذا كالم ُمهّم أنا منذُ    باألحذية  اضربوهاح بالبرلمان  رشّ يوماً مُ 
ي أدري من ألنّ   ؟ لماذاأتدري    ،عن الشعب العراقي  أُدافعُ   ،اثني عشر عاماً أُدافُع عن عراقي 

القاتل الَّ   ، هو  يأدري من هو  يُفّجرنا  ،ذبحناذي  الَّذي  الَّ   ،أدري من    ،ذي يسحقناأدري من 
هذهِ  الَّ زرالمج  ولذلك  هي  إلى ة  الداخل  من  وأبدأها  جديد  من  الحرب  أبدأ  أن  دعتني  تي 

ليس أغلى من   اآلن،  مينتفحّ مُ ـوروحي وأوالدي وحياتي ليس أغلى من إخواننا ال  ،الخارج
تاني حينما سا يقول اإلمام السيمحين  ،ليس أغلى من هؤالء األبرياء  ،مواذين تفحَّ طفال الَّ األ

أنا   ،لستُ   أنا  ،ين جميعاً أنفسناالعراقيّ   نقول بأنَّ   ة أنفسنا نحنُ نَّ السُ   بأنَّ أنَّ الُسنَّة أنفسنا،  علن  يُ 
  دي يزيبكي على اإلأأنا    فقط،  زيديينيتي خرجت تبكي على اإلة الَّ البرلمانيَّ كأنا لسُت    ،لستُ 

ً على العراقيّ أبكي    ،ي نّ يعي وعلى السُّ على الشِّ   ،وعلى الصابئي اً ال نريد سياسيَّ   ،ين جميعا
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 عن مذهبهِ أن يُدافع  على سياسي    وعيبٌ   ،عيب  تهِ لّ معن    اً يدافعُ سياسيَّ   دُ يي ال أرفهموها منّ ا
هذا هو الدفاع    ألوانهِ   لِّ بكُ   ،أصنافه  لِّ شعب العراق بكُ   ق،دافعوا عن شعب العرا  ،أو عن دينهِ 

  سأعلنها حرباً وأستمد قوتي منكم أنتم.. حرباً الصحيح سأعلنها 

  مالتك   العمامةين الشيعة هذه  شرف من البرمالنيّ أانته    الشيعة  هاحن.  .ويّاك  الحضور: كلنا
  ]....زين فهمتشرّ 

  َّالكذُب والدجلُ  هُ يعي إنَّ على نفِس طريقِة الكذِب والدجل الشِّ  !؟ ذي جرىولكن ما ال 
  :ي، فيديو ترشيحِه للبرلماننّ السُ 

المال:  [ تعالى وبركاته   عليكم ورحمةُ   المالسَّ خالد  ً   ،هللا  كنُت رافضا لخوض معركة    نعم 
أن أخوض   واليوم قررتُ   ،االنتخابات كما رأيتم وكما سمعتم أو  االنتخابات  أن أخوض 

 هذهِ   لكنَّ   ،فأنا ُمكرهٌ وُمجبرٌ   )ال بطلأخاك    مكرهٌ (ة تحت عنوان يعني  المعركة االنتخابيّ 
يدخلُ   الكراهة اإلجبار  الَّ   انقل هذأأن    أريدُ   أنَّني  ناخاتٍ ومَ   في ظروفٍ   وهذا  ذي  الحديث 

بُ   إعالميٍ   سنوات من حديثٍ   منذُ   تسمعونهُ  تنفيذي،  السياسيّ العدنا عن  إلى حديٍث  ة ساحة 
ً   ما ترونهُ   لِّ ذي أعطى لآلخرين مجاالً في كُ وعن القرار السياسي هو الَّ    ، فاسداً ومرفوضا

هذهِ  أخوض  سوف  البرلمانيّ   نعم  كي  االنتخابات  العراقيمثّ أة  الشعب  أبناء  سوف    ،ل 
العراقيّ مثّ أخوضها عن بغداد ألُ  إلى دياناتهم أو مذاهبل  النظر  أو م أو قوميّ هين دون  اتهم 

النّ   ،أحزابهم ثقافات  إلى  النظِر  وخصوصيّاتِهم دون  وأفكارهم    ، اِس 
دنا وشعبنا  بلسأل هللا تعال التوفيق لأ و  ،اللحظات السريعة  في هذهِ   أن أقولهُ   ردتُ أهذا ما  

  ]. ورحمةُ هللا تعالى وبركاته والسالم عليكم

  ّأن يضربوا  ،عام ين بشكلٍ على العراقيّ  ،بشكٍل خاص ادةِ على أهل الكرَّ  ومثلما أصر
 الترشيحِ  قةً في الشوارع ألجلِ علَّ رهُ مُ رهُ بالقنادر باألحذية إذا ما رأوا صوَ صوَ 

يضرُب صورة   وهذا عراقيٌّ  ين استجابوا لرغبتهِ العراقيّ  يبدو أنَّ  ،البرلمان ةِ لعضويّ 
  :)45( بحذاء من حجم الشيخ خالد المّال 

ادة انفجار  اب المّال الوهّ   [هّسه مثل ما طلب الشيخ الدكتور عبد   من چـنّا موجودين بالكرَّ
ادة قال ين جايّ   هاحن  يهاف   ،إذا تشوفوني مرّشح لالنتخابات تضربون الصور بالقندرة  :الكرَّ

كشعب راح نحقّق هذا    هاي احنه  ،ضربوني بالقندرةمود ال تقول ما  نضربك بالقندرة عل
تقول ضربوني بالقندرة هاي    تذّكر بيها هاي من  ،) نضربك بيها ضرب45الشي وهاي (

  ..].نضربك
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  َّجاهرتكز في قناة االتِّ مُ ـإلى برنامج ال  )45(بالقنادر وبقندرة بحذاء حجم    ربِ ومن الض، 
  : عرضوا لنا الفيديوا رجاءً 

  لي بالقلوب ما يطلعوه أنا أحـچـي لك إياه.ال: أنا أحـچـي لك خالد المّال [

م: الواقع.الـمُ    قدِّ

المّال  الواقعا:  خالد  أنا أحـچـي لك  ايه  الواقعي  أباوع  يعني    ،يه  مو حيل   ؛لك شغلةگخل 
ف ثقَّ ر مُ فكِّ اس، مو حيل هاضمة أنا ال تقيس عليَّ أنا رجل عالم مُ اس هاضمة بعض النّ نّ ال

ة بأذان قناة الدولة العراقيّ   هُ اس مو حيل هاضمة إنَّ ة باألمور، بس بعض النّ عندي أريحيّ يعني  
  مو حيل مهضومة!  ،يقول أشهد أن عليَّاُ ولي هللا

م: يعني ما يعجبون.    الـُمقدِّ

  ...تجي ي شنونّ : ما مهضومة يعني البلد بلد سُ خالد المّال 

م: من أعطى هذهِ    ي والغالبية شيعيَّة؟نّ الصفة أنَّه البلد السُ  الـُمقدِّ

يعني   ،اس وعت على جيل بعد جيل جيل بعد جيلبعد التاريخ واالمتداد والنّ   : هذاخالد المّال 
ش زين مثالً أيام العيد كان العيد ينطلق من جامع أبو حنيفة وجامع سيدنا عبد انت تدري كلّ 

  القادر...].

أنَّ  كُ   تالحظون  في  جهات    جهةٍ   لِّ الفساد  وأنَّ المرجعيَّ هذِه  من  كُ   ة  في  والفشل   لِّ الخيبة 
ما قد ال يجدُ البعض  بَّ الحقائُق بين أيديكم، رُ   يه  ذهما ه  ،ساتهاؤسَّ فاتها ومُ ونها وتصرُّ ؤش

 عند هذا الحدّ   ةُ لو كانت القضيَّ   ،ةِ اً فيما يرتبط بصرف األموال الشرعيّ همَّ مُ   هذا األمر ليسَ 
جاه المرجعي السيستاني لكنَّ االتِّ   عند هذا الحدّ   ةُ اً، لو كانت القضيَّ دَّ اً جِ دَّ هٍم جِ فما هو بأمٍر مُ 

ٍد مَّ حَ مُ   ٍد وآلِ مَّ حَ ُف ثقافة مُ خالِ البيت بطريقٍة وببرنامجٍ يُ   خالفين ألهلِ مُ ـال   جاهِ قد ذهب بعيداً باتِّ 
   :بدرجة مئة في المئة على جميع المستويات

  ،العقيدةِ على مستوى  -
  ،وعلى مستوى األحكامِ  -
  .وعلى مستوى األعراِف واألخالق والمعامالت -
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ُع إلى فُ القضيَّ    النقطة فهناك ما هو األهمُّ   طيل الوقوف عند هذهِ ني لن أُ روعٍ كثيرة لكنَّ ةُ تتفرَّ
الفساِد يخرُج  سيأتينا شيئاً فشيئاً كي نعرف أنَّ جذر  األهمُّ   ، م ما هو األهمّ الذي تقدّ   لُّ كُ ،  منها

  ة.من بيِت المرجعيَّ 

  

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

 ..في أماِن هللا 
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  وفي الختام:
ه   ّد من التنبـي ا هي وـهذا  إالبـُ امج كـم ــوص البرـن ا نـقل نصــ ا ـحاولـن لى أنّـن

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.

  
  
  

  مع التحيات
 الـُمتابَعة

 القمر
  هـ1441
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدْم... متوفّر بالفيديو واألوديو على  اعرْف ثُمَّ ا بَْرنَاَمج يا َخادَم الُحَسْين  

  موقع القمر  
www.alqamar.tv  

  

  


