
 61الحلقة  -برنامج [ الكتاب الناطق ] 

 1بالوثائق ق  - 16امام زماننا مرشق .. ونحن مغربون ج 

 1437شعبان  25م ــ 2016/6/3السبت: 

هذه الحلقة هي األخ�ة تحت هذا العنوان (إمام زماننا ُمرشّق ونحن الشيعة ُمغّربون) وسأرشع يف يوم غد بعنوان جديد.  ✤

 لكنّني اخرتُت عنواناً خاّصاً لهذه الحلقة فعنونتها بهذا العنوان (بالوثائق).

ها شفهيّة ومنها خطيّة باليد، ومنها إلكرتونية. هذه الحلقة هي جواب لرسالة، وإن كانت سبقتها مكاملات ورسائل عديدة : من ✤

 ولكّن رسالة من الرسائل هي التي استوقفتني ملجموعة (ما ب� أستاذ جامعي وطالب جامعي من جامعة بغداد)

 يقولون: إنّنا تابعنا الربنامج وذهبنا وراء الكتب ووجدنا الكالم ك� تقول، ولكن ماذا تقول عن الواقع؟!

 نظرياً.. وصحيٌح ما تقول.. لكن ماذا عن واقعنا العميل ؟ ماذا عن واقعنا الخارجي؟! (وهم يتحّدثون عن شيعة إنّك تطرح طرحاً 

 العراق)

بحث برنامج [الكتاب الناطق] ال عالقة لها باملُجريات السياسية والدينية واالجت�عية، فهذا الربنامج يحمل رسالة فكريّة وعلميّة  ✤

جيُب لهؤالء اإلخوة ألُبرهن لهم أّن هذا الطرح النظري له ارتباط عميق بالواقع العميل، لكنّني ال أعبأ بالواقع ومنهجيّة.. ولكنّي أست

 املُعاش ألنّني قد غسلُت يديَّ من هذا الواقع.

 يف هذه الحلقة سأعرض جانباً وصورة مقطعية من هذا الواقع ✤

 م يف تفس� اإلمام العسكري عليه السالم والتي تتحّدث عن فقهاء السوء.وقفة عند مقطع من رواية اإلمام الصادق عليه السال  ✤

قول اإلمام عليه السالم: (وكذلك عوامُّ أّمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة والتكالب عىل ُحطام الدنيا 

رتفّق بالربّ واالحسان عىل من تعّصبوا له، وإن كان لإلذالل وحرامها، وإهالك َمن يتعّصبون عليه وإن كان الصالح أمره مستحقا، وبال

 واالهانة مستحقا..)

رمّبا تكون األوصاف األوىل يصُعب تشخيصها ويصعب عىل اإلنسان أن يتبيّنها، ولكن الصفة األخ�ة واضحة التشخيص و�كن للجميع 

) .. يستطيع أن يتلّمسها يف سلوك املؤسسة الدينية.. وهي أن يتبيّنها ويتلّمسها بشكل واضح يف سلوك املرجع (س) أو املرجع (ص

 قول اإلمام الصادق عليه السالم:

 (وإهالك َمن يتعّصبون عليه وإن كان إلصالح أمره مستحّقا، وبالرتفّق بالربّ واإلحسان عىل َمن تعّصبوا له، وإن كان لإلذالل واإلهانة

 مستحّقا)

 القانون الذي تعمل به املؤسسة الدينية بقّضها وقضيضها !فهي تتحّدث عن قانون (الوالء الشخيص) 

معنى قانون الوالء الشخيص: يعني أي شخص يُخالف املراجع يف الرأي وهو عىل حقيقة وعىل هدى، وال يكون ذيالً وال عبداً لهم  ✤

 يتعّصبون عليه ويهلكونه!!

أّما الشخص الذي يوايل املرجع فهو َمرٌيض عنه سواء كان ذا دين وُخلُق وعلم وكفاءة وذا خدمة آلل محّمد، أو كان بعكس ذلك 

 بالضبط! يعني حتّى لو كان ذا جهل، وَحَمق وغباء، أو كان فاسداً عىل جميع املستويات.. ف� دام يف والء املرجع فهو َمرٌيض عنه!!

هذه القضية ِمن السهل أن تُشخَّص.. فهذا القانون الفج والظامل والجائر واملُنحط واملُنحرف عن مسار أهل البيت عليهم السالم واضح 

 صه بسهولة يف املؤسسة الدينية!وُ�كن تشخي

أنا أسألكم مثالً : يف ُحسينية أو يف مدرسة أو يف مركز أو يف مؤسسة تابعة للمرجع (س) هل يُفسح مجال ألتباع املرجع (ص) أو  ✤

خارجي : ال مّمن له ميل للمرجع (ص) وإن كان عىل ُخلُق وعىل دين وعىل ثقافة وعىل معرفة وكانوا محتاج� إليه ؟! يف الواقع ال

 يفسحون إليه.

 أّما إذا كان إنسان ساقط، سافل، ُمنحط ولكن يوايل هذا املرجع تُفتح له األبواب!! ✤

هذا هو القانون الذي تعمل به مكاتب املراجع، الحسينيات، املساجد، املدارس، املؤسسة الدينية بقّضها وقضيضها من أّولها إىل 

 آخرها.. قانون (الوالء الشخيص).



إن كانت لكم مشكلة يف جامعة بغداد، أو كانت ُمشكلتكم يف هذه الحسينية أو تلك الحسينية، ُمشكلتكم يف  -كلتكم أنتم مش ✤

 هذه املؤسسة الدينية التي تبنَّت هذا القانون (قانون الوالء الشخيص) !

 الحال منذ قرون!مرجع �وت فيأيت مرجع جديد فيتسيّد أوالده وأصهاره وأقرباؤه الساحة الشيعية، وهذا 

ال أعبأ مبن يُخالفني في� أقول وال مبن يُصّدقني، كل شخص هو ُحّر في� يعتقد.. الحقائق تحمل قيمتها يف نفسها، والصادق  ✤

 يتجّىل صدقه يف حديثه، ك� أّن الكاذب يتجّىل كذبه يف حديثه.

مقارنة ب� اليهود وأحبارهم وب� الشيعة ومراجعهم وفقهائهم،  رواية اإلمام الصادق يف تفس� اإلمام العسكري عليه� السالم فيها ✤

 ألّن ما جرى يف األمم السابقة يجري يف هذه األّمة حذو الُقّذة بالقّذة وحذو النّعل بالنعل.

 (هذا ما أخرب به رسول الله صّىل الله عليه وآله ح� ُسئل عن األمم املاضية فقال : أنّه يعني اليهود)

كانت قصص اليهود كث�ة يف القرآن.. عل�ً أّن النصارى هم إرسائيليون قبل أن يكونوا من أي ملّة أو ديانة أخرى.. وعيىس ومن هنا 

 عليه السالم إرسائييل.

هم سيجري يف هذه األّمة ما جرى يف األمم السالفة حذو القّذة بالقّذة وحذو النعل بالنّعل باعاً بباع وذراعاً بذراع.. حتّى لو أنّ  ✤

 دخلوا ُجحر ضّب لدخلتم فيه !!

) من سورة التوبة، وهي تتحّدث يف فلك هذا املوضوع، وأّن ما جرى عىل األمم املاضية يجري 35إىل اآلية  31(وقفة عند اآليات من 

 عىل هذه األّمة حذو القّذة بالقّذة والنعل بالنعل.

 الله...) من قوله تعاىل (اتّخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون

وقفة عند رواية اإلمام الصادق عليه السالم يف [ الكايف الرشيف ] بخصوص هذه اآلية من سورة التوبة {اتّخذوا أحبارهم  ✤

 ورُهبانهم أرباباً من دون الله...}

دون الله} فقال: أما والله ما : {اتّخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً ِمن  -أي اإلمام الصادق عليه السالم  -(عن أيب بص� قال: قلُت له 

أي قلّدوهم  -دعوهم إىل عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إىل عبادة أنفسهم ملا أجابوهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرموا عليهم حالالً 

 فعبدوهم ِمن حيث ال يشعرون) -يف الدين 

قليد اليهود ألحبارهم ورُهبانهم تقول: {يُريدون أن من سورة التوبة التي هي يف نفس سياق اآليات التي تتحّدث عن ت 32اآلية  ✤

 يُطفئوا نور الله بأفواههم ويأىب الله إّال أن يُتمَّ نوره ولو كره الكافرون}

اآلية تتحّدث عن إعالم وتبليغ وتعتيم وإخفاء للحقائق.. وهذا التعتيم وهذا اإلخفاء للحقائق يتم عرب عملية (التثويل املغناطييس) 

 أريد الحديث عنه. وهذا هو ما

أليس هناك يشء اسمه التنويم املغناطييس ؟ نحن عندنا يف املؤسسة الدينية عملية أخرى اسمها (التثويل املغناطييس) ! وعلمية 

 التثويل تتم ِعرب التبليغ وِعرب الحديث وِعرب إنشاء عقل شيعي أثول!!

يُريدون هم !.. فتتحوّل سيئات املؤسسة الدينية إىل حسنات! من خالل مصادر تكوين هذا العقل يُدخلون يف هذا العقل ماذا 

وتتحوّل الكوارث والعجز وعدم الكفاءة إىل معجزات ! ويتحّول الحمق والغي إىل حكمة ورشد ! ويتحّول الجهل إىل علم وأعلمية ! 

 ويتحّول العّي وعدم القدرة عىل الكالم إىل فصاحة وبالغة !! أليس هذا هو الواقع؟

 ة تنظر إىل سيّئات العل�ء واملؤسسة الدينية أنّها حسنات عرب عملية (التثويل املغناطييس)!فالشيع

وما بعدها يف سورة التوبة هي آيات رصيحة يف اإلمام الحّجة بحسب ما جاء يف الروايات! والقرآن يجري مجرى  32عل�ً أّن اآلية 

 الّليل والنهار، ومجرى الشمس والقمر..!

) من سورة التوبة والتي جاءت يف سياق واحد، هذه اآليات تتحّدث عن عملية أكل األموال بالباطل، 35 - 31اآليات من ( ✤

 ومعاندة املنهجية املهدوية، وتقليد األحبار والرهبان (فاقرؤوا هذه اآليات وقفوا عندها وتبّرصوا فيها)

ا إّن كث�اً من األحبار والرهبان ليأكلوَن أموال الناس بالباطل ويصّدون من سورة التوبة {يا أيُّها الذين آمنو  34قوله تعاىل يف اآلية  ✤

 عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها يف سبيل الله فبرشهم بعذاب أليم}



ه بالوقوع يف أحضان قوله تعاىل {ويصّدون عن سبيل الله} سبيل الله هم آل محّمد عليهم السالم.. وتتم عملية الصّد عن سبيل الل ●

 الفكر املخالف ألهل البيت عليهم السالم.

قوله تعاىل {يأكلوَن أموال الناس بالباطل} وقوله {والذين يكنزون الذهب والفضة} هناك مصداق واقعي لهذا املضمون يف الواقع  ●

 الشيعي (و هو كنز ألموال الخمس يف البنوك)!

 دة يف سورة التوبة معا� ثقيلة.. فأقول:قد يقول قائل : أّن هذه املعا� الوار  ✤

أنّها ليست أثقل من املعا� الواردة يف رواية اإلمام الصادق يف تفس� اإلمام العسكري عليه� السالم ح� كان اإلمام عليه السالم 

علوم أهل البيت الصحيحة يتحّدث عن طائفة كب�ة من مراجع الشيعة غ� مرضي� عند أهل البيت عليهم السالم، يتعلّمون بعض 

ثّم يُضيفون إليها أضعاف أضعاف ذلك من األكاذيب عىل آل محّمد فيُضلّون به املستسلمون من شيعة أهل البيت عليهم السالم، 

وهؤالء فقهاء السوء هم أرض عىل الشيعة من جيش يزيد عىل الحس� عليه السالم وأصحابه!! (فهذه املعا� أثقل من املضام� 

ة يف سورة التوبة، وإّن كانت الرواية واآليات تتحّدث كلّها عن حقيقة واحدة وهي أّن ما جرى عىل األمم السابقة يف مسألة الوارد

 التقليد ومراجع التقليد يجري عىل هذه األّمة) !

 املشكلة الكب�ة أين؟ ✤

ق، وما ب� كنز هذه األموال.. كّل هذه العالمات قد ما ب� تقليد األحبار والرهبان وما ب� أكلهم ألموال الناس بالباطل من دون ح

تُغطّى، فيصعب تشخيصها للجميع! نعم ُ�كن للقريب� من هذه التفاصيل أن يعرفوها، ولكن البعيدين وبحسب تقنية (التثويل 

 املغناطييس) ال تكون واضحة للجميع!

يف هذه العبارة (وإهالك َمن يتعّصبون عليه وإن كان إلصالح أمره  أّما قانون الوالء الشخيص الذي أوجزه اإلمام الصادق عليه السالم

مستحّقا، وبالرتفّق بالربّ واإلحسان عىل َمن تعّصبوا له، وإن كان لإلذالل واإلهانة مستحّقا) فهذا القانون واضح وُ�كن أن يتلّمسه 

 أكرث مراجع وفقهاء الشيعة!!الجميع.. ألّن هذه الصفة بحسب كالم اإلمام الصادق عليه السالم ستظهر يف 

ولذا سأسلّط الضوء يف هذه الحلقة عىل هذه املشكلة (مشكلة قانون الوالء الشخيص) التي جرّت الويالت عىل الشيعة وال زالت تجّر 

 الويالت عىل الشيعة إىل هذه الّلحظة!

خلص� وإسباغ صفات املدح واملناقبية عىل التثويل املغناطييس يكون من خالل إشاعة الدعايات، وتسقيط سمعة الصادق� امل ✤

 الذين هم لإلذالل واإلهانة أهالً .. تبدأ العملية بشكل واضح وجيل خصوصاً حين� يشرتك فيها الجميع!

أنا ال أقول أّن جميع من يعملون بتقنية (التثويل املغناطييس) هم يحملون نية سيئة.. ولكّن الذين يجلسون عند النهاية.. أولئك  ✤

لذين يحملون النية السيئة!! ولكن هناك الكث� مّمن يحملون النية الحسنة هم مّمن استُثوِلوا بطريقة التثويل املغناطييس وهم ا

 يُثوّلون اآلخرين!!

هذه املنظومة (منظومة التقليد ومنظومة أكل األموال بالباطل وكنز الذهب والفضة يف األّمة اليهودية والنرصانية) التي تحّدث  ✤

 عنها القرآن، هذه املنظومة تُحمى بقانون الوالء الشخيص! يك تبقى دائرة األرسار محدودة، ويك تبقى اإلمكانات يف طّي الكت�ن! فإنّنا

 إذا ما قرأنا تأريخ اليهود والنصارى، وقانون هذه املنظومة سنجد هذه املميزات الواضحة الجليّة.. واألمر هو هو !

ري يف هذه األّمة.. مثل� ُحفظت تلك املنظومة وُحميت وُحرست بقانون الوالء الشخيص، فإّن مؤسستنا ما جرى يف تلكم األمم يج

 الدينية ومراجعنا يحفظون كيانهم بهذا القانون (قانون الوالء الشخيص)!

 !مشكلة العراق هي هذه، ومشكلتكم أنتم يا أصحاب الرسالة التي خاطبتمو� بها هي مشكلة الوالء الشخيص! ✤

من هذه املؤسسة التي تعرّق فيها وترّسخ فيها قانون (الوالء الشخيص) خرجْت األحزاب الدينية والخطوط السياسية اآلن التي  ✤

تعمل يف العراق خرجْت ِمن بيوت املراجع!! تفّحصوا األحزاب الدينية، إنّها ُولدْت يف بيوت املراجع، وقادتُها من أوالد املراجع أو 

 ِمن قريب� من املراجع!!أحفاد املراجع أو 

من هذه املؤسسة الدينية التي فتك فيها رسطان (الوالء الشخيص) وانترش يف كّل جهاتها وجنباتها خرجْت األحزاب الشيعية الدينية، 

هذا وهي تعمل منذ يوم تأسيسها وإىل هذه اللحظة بقانون (الوالء الشخيص) أيضاً وبامتياز !! واملؤسسة الدينية نقلْت بدورها 

 الرسطان الخبيث (الوالء الشخيص) إىل الربملان.



سؤال ألشياع أهل البيت : هل يُوجد برملان مثل الربملان العراقي أعضاؤه ليسوا ُمنتخب� ؟!! وإّ�ا جاؤوا من خالل رئيس الكُتلة  ✤

 النيابية ؟!

 ؟!!أليس عدد الربملاني� الذين انتُخبوا حقيقًة من قِبل قواعدهم أعدادهم قليلة

 النسبة الغالبة من أعضاء الربملان جاؤوا من طريق الكُتلة.. ال بأصوات من قواعدهم بشكل حقيقي!

برملان أُسس عىل قانون (الوالء الشخيص) !! ومن الربملان خرجت حكومة عىل أساس الوالء الشخيص! يُسّمى بقانون املُحاصصة.. بأي 

 قانون!.

امل أّن عضو برملان تُعطيه الحكومة أموال حتّى يختار ح�ية له؟!! هذا ترسيخ وتعميق أنا أسألكم أنتم : هل سمعتم يف الع ✤

يص لقانون الوالء الشخيص .. فالدولة تُنفق املالي� واملليارات ألجل أن تُرّسخ قانون الوالء الشخيص ألجل أن تُرّسخ قانون الوالء الشخ

 يف الربملان (الجهة الترشيعية) وهذا هو الفساد..!!

 فيتحوّل الربملان إىل عصابات عشائريّة (كل شخص يختار من عائلته وعش�ته)!!

 (وقفة توضيحية لهذه النقطة)

لن يكون للشيعة من نجاة إّال بالخالص من قانون الوالء الشخيص .. متى ما أصبح املراجع يعتمدون عىل أصحاب الكفاءة والدين  ✤

والدهم أو من غ� أوالدهم، من أصهارهم أو من غ� أصهارهم.. حينئٍذ تتغّ� األمور . وال واملعرفة والثقافة بغّض النظر كانوا من أ

خرجون أعتقد أّن هذا سيكون يف زماننا، وال حتّى يف زمان أوالدنا وأحفادنا.. ألّن الروايات تُحّدثنا أّن فقهاء النجف وأّن قرّاء النجف سي

 ايات تحّدثت عن ذلك بشكل واضح !!ُمعاندين وواقف� بوجه إمام زماننا.. والرو 

فقانون  أفهم من هذا أّن األمر لن يُصلح ولن يتغّ� .. ولكن قطعاً هناك قانون البداء .. فإذا أرادت األّمة أن تُغّ� حالها تتغّ� األمور.

 التغي� هو {إّن الله ال يُغ� ما بقوٍم حتّى يُغّ�وا ما بأنفسهم}.

اد.. الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً أو أخالقياً أو دينياً.. هذا الفساد ليس مرضاً وإّ�ا هو أحد أعراض الجميع يتحّدثون عن الفس ✤

 مرض قانون (الوالء الشخيص).

هذه السرتاتيجية وهذه التقنيّة (تقنيّة الوالء الشخيص) التي تعمل بها املؤسسة الدينية، ونقلتها إىل األحزاب، واألحزاب نقلتها إىل 

ى انتهى الربملان، والربملان نقلها إىل الحكومة عرب التعي� والتوظيف وِعرب الترشيع والتقن�.. والحكومة نقلتها عرب التنفيذ والتعي�، حتّ 

 األمر إىل الدوائر الصغ�ة !!

 ق!!هذه هي املشكلة الكب�ة التي أّدت إىل ظاهرة الفساد التي ال تُشابهها يف كّل البلدان ك� يف العرا

سأعرض لكم �اذج من املؤسسات الخاضعة للمرجعية والتابعة للمرجعية.. املؤسسات املوجودة يف العراق أو يف بلدان أخرى،  ✤

حتّى يف الخليج يف إيران يف مناطق أخرى (وسأثبت لكم بالوثائق أّن هذه املؤسسات مؤسسات فاسدة)!! لكن يُغطّى عىل تلك 

 بة !!املؤسسات ألنّه ال توجد ُمحاس

 : وقفة عند مركز اإلمام الخويئ يف لندن :1النموذج  ✤

النشاط الوحيد عىل ما يبدو لهذه املؤسسة هو املدارس اإلبتدائية والثانوية لألوالد والبنات (مدارس اإلمام الصادق ومدارس الزهراء 

ة، وألنّهم يأخذون عليها أموال كث�ة من الناس عليه� السالم)، هذه املدارس تابعة لهذه املؤسسة، وهذا هو النشاط الوحيد للمؤسس

 باملُقارنة مع املدارس اإلسالمية األخرى لهذا بقي هذا النشاط موجوداً!

(وقفة مفّصلة بالوثائق املحسوسة والصور تُبّ� مدى فساد هذه املؤسسة، وفساد إدارتها عىل وجه الخصوص.. تتضّمن هذه الوقفة 

ملؤسسة السيد الخويئ يف لندن والتي يُديرها أحفاد السيد الخويئ يف لندن، مع املدارس اإلبتدائية والثانوية مقارنة ب� املدارس التابعة 

 التابعة ألحد الوهابية الربيطاني� والتي تقع مدارسه يف نفس الشارع، وعىل مقربة من املدارس التابعة ملؤسسة السيد الخويئ..

التعليم الربيطانية يُش� يف تقييمه للمدارس التابعة ملؤسسة السيد الخويئ إىل الفساد يف هذه و كيف أّن تقرير موقع وزارة الرتبية و 

 املدارس، وأّن درجة الفساد فيها أكرث من الفساد املوجود يف املدارس التابعة لذلك الوهايب الربيطا�!!!

 وب� املسؤول� الربيطاني�، وقفة أخرى بالوثائق والصور تؤكّد حسن العالقة ب� أوالد السيد الخويئ ✤



فال تخدعكم ع�ئم (التثويل املغناطييس) وترّدد لكم هذه الرتهات واألكاذيب : من أّن الغرب هم ضّد هذه املؤسسة للسيد السيد 

 الخويئ، ويُريدون تشويه سمعة املؤسسة، ألنّهم أحّسوا بالخطر من املرجعية.. وأمثال هذه الرتهات املُستهلكة.

 : للمؤسسات الفاسدة التابعة للمرجعية : 2ذج النمو  ✤

ستا�.. يوقفة عند مؤسسة الكوثر يف الهاي/ هولندا.. وهي مؤسسة تابعة ملؤسسة اإلمام عيل يف لندن وهي مؤسسة للسيد الس

ستا� يف يللسيد السستا�، وكذلك الوكيل العام يوالذي يُرشف عىل مؤسسة اإلمام عيل هو السيد مرتىض الكشم�ي صهر السيد الس

 الغرب.

ً يف هذه املؤسسة بحيث أنّه تُقام فيها الحفالت  (الوقفة مفّصلة بالوثائق املحسوسة (صور + فيديو) تُبّ� الفساد الكب� جّداً جدا

 لفاسدة جّداً..!!!املاجنة املختلطة ب� الرجال والنساء، والرقص والغناء الصاخب ..!!!! ويُرصف عىل املؤسسة من أموال هذه الحفالت ا

بل أكرث من ذلك : وهو أّن حفالت الفساد والدعارة التي تُقام يف هذه املؤسسة تُقام فيها يف أيّام شهادة الصديقة الكربى عليها 

 السالم، وهناك قرائن يف الفيديو والصور تُش� إىل ذلك!!!!

 ه املؤسسة (مؤسسة الكوثر)وهناك أيضاً وثيقة أخرى وهي تسجيل صويت مع املرشف العامل يف هذ ●

صياً يبُّ� أّن املؤسسة يف أكرث األيّام تقام فيها هذه الحفالت املاجنة ..!!! (عل�ً أّن السيد مرتىض الكشم�ي يُرشف بنفسه إرشافاً شخ

 عىل مؤسسة الكوثر يف الهاي!!!!

وأوصلوا الوثائق إىل سيّد محّمد رضا السستا�،  عل�ً أنّه سنوات ومؤسسة الكوثر عىل هذا الحال، واألخبار تصل إىل النجف، ●

ً هناك أشخاص يحلفون األ�ان وعندهم استعداد يخرجون عىل شاشة التلفزيون يوقطعاً وصلْت إىل السيد الس ستا�.. ويقينا

 ستا�، وال يشء ترتّب عىل ذلك!!!!يويتحّدثون أنّهم أوصلوا هذه املعلومات إىل السيد محّمد رضا الس

بالعكس.. السيد مرتىض الكشم�ي يت�دى ويبقى يُؤّجر هذه املؤسسة لهذه النوعية من الحفالت املاجنة وبشكل أكرث صخباً بل 

 وفساداً، وينال مباركة وتأييد املرجعية!!!!

التي يُرشف قّصة ينقلها الشيخ الغزي عن أهل حمص .. تتشابه هذه القّصة يف بعض تفاصيلها مع حال مؤسسة الكوثر يف الهاي  ✤

 ستا�!!!يعليها صهر السيد الس

ستا� يف لندن، يأنا هنا أقول ملؤسسة اإلمام الخويئ يف لندن، وكذلك ملؤسسة اإلمام عيل عليه السالم التي مُتثّل مرجعية السيد الس ✤

 أقول لهم :

سجيالت كاذبة ال حقيقة لها.. وأنتم تعلمون ارفعوا دعوة قضائية عيلَّ وقولوا : هذا الشخص يفرتي علينا، وينرش فيديوات ووثائق وت

 القانون الربيطا� قايس جّداً يف هذه القضية .. وال أعتقد أنّكم تُحبّونني أو ترأفون يب وتخافون عىل صّحتي ومزاجي..

فضل العبّاس عليه وإذا كانت أموال الخمس قد نفذْت من خزائنكم، وليس عندكم أموال تُعطوها للُمحامي.. فإّ� أقسم : وحّق أيب ال

 السالم أنا أدفع أجور املحامي الذي يرتافع ضّدي.

 أكرر للُمشاهدين وأقول لهم : حذاِر من ع�ئم التثويل املغناطييس! ✤

مقطع فيديو يعرض مثال ألحد ع�ئم التثويل املغناطييس.. عل�ً أنّني أعتقد أّن املتحّدث يف الفيديو ال يقصد تثويلكم، ولكنّهم  ✤

 ه هو.. فثوّلكم!!ثوّلو 

(املقطع للشيخ عيل الكورا� يُكّذب الشيخ الغزّي في� عرضه سابقاً بالوثائق يف برنامج [الكتاب الصامت] عن مؤسسة الكوثر يف 

 الهاي).

% .. أّما الحديث الكامل الدسم 50مالحظة : ما تقّدم يف هذه الحلقة من الحديث مل يكن كامل الدسم، كانت نسبة الدسم فيه  ✤

 يأتيكم يف حلقة يوم غد .. وبالوثائق !

 


