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ّ(63الحلقةّ)ّ-برنامجّالخاتمةّصّخّ لم

ّماّبينّاموالّالبصرةّالمسروقةّوبنيّشيبهّومراجعّالنجف

ي  عبدّالحليمّالِغز 

ّم2021/1/9الموافقّّ-هـ1442ّجمادىّاالولى//24السبتّ:ّ

ّ

ّ ّطبيعيٍّ هناكّسؤاٌل ّالحلقاِتّالماضيةالَّذيّل ِّمنّكُّسيُطرحّبشكٍل ّلتغييرّالواقعّالسيءّّ:نّتابعوا هلّهناكّمنّسبيٍل

ّ!خبرتّاألحاديُثّوالروايات؟أللشيعِةّفيّقادمّاألياِمّمثلماّ

من التغيير،  ستمنع  الَّتي يعي هي الش    القرار   قات  الموجودة  في مراكز  ولكن المعو    مكننا أن نقوم بذلك  ي   تأكيد   ل   بك   :الجواب

روا أن أن يتضرَّ  اً ومن دون  دَّ ج   هم بإمكانهم بسهولة  أنَّ  يعي، مع  لتغيير الواقع الش    األكبر   جف هم العائق  تحديداً مراجع النَّ 

قهم بإمكانهم أن يقوموا بذلك، لكنَّ أمراضهم النفسية وتعل   ذينيعي، وأن ي عطوا الفرصة للَّ يفتحوا الباب لتغيير الواقع الش   

 مان من الشيعة ألوالدهمالزَّ  صاحب   سرقوها باسم  الَّتي األموال  وتوريث   السلطة   بمناصبهم وباألموال  وبالتخطيط  لتوريث  

يبدو وزمانهم،  إمام في حياتهم باتجاه   واحدة   ة  واحدةً ولو لمرَّ  كوا خطوةً يتحرَّ  أن فيما بينهم وبين   ذلك يحول   ل  وعوائلهم ك  

 .من األسوأ وإلى ما هو األسوأ   اء  إلى األسو ستسير   األمور   أنَّ 

 ٌّعلىّالبصرةؤمنينّالىّعاملهّكتاِبّأميرّالممعّوقفة. 

 :(41م بالرقم )المرقَّ  والرسائل الكتاب   باب الكتب   /لبنان  / بيروت / طبعة دار التعارف /نهج البالغة الشريف المصدر:  

اّبَْعدُّ - أموال البصرة سرق   الَّذيإلى العامل  (،ّالهِّمَّّعُّّعليهّالسالمّإلىّبعِضّّلهُّّومنّكتابٍّ)  ّتَُكِّفيُّْتّأَْشَركّْفَإن ِيّكُنّْ ؛أَمَّ

ّإِّّةِّانَّمَّاألَّّاءِّدَّأَّيّوَّتِّرَّازَّوَّمُّوَّ ياتِّاسَّوَّمُّيّلِّسِّفّْيّنَّفِّّنكَّقّمِّثَّوّْأَّ يلِّهّْأَّّنٌّْلّمِّجُّنّرَّكُمّيَّلَّوَّ أََمانَتِيَّوَجعَلتَُكِّشعَاِريَّوبَِطانَتِي لي 

ّتَّبّْلَّقَّ ترَّغَّشَّتّوَّكَّنَّدّفَّةّقَّمَّّاألُّّوهذهِّ تيَّزِّدّخَّقَّّاِسّالنَّّّةَّانَّمَّأَّوَّّبرِّدّحَّقَّّوَّّدُّالعَّبّوَّلِّكَّّدّْقَّّكَّم ِّعَّّىّابنِّلَّعَّّانَّمَّالزَّّّتَّأيّْاّرَّمَّّلَّفَّ

ّةَّانَّمَّالّاألَّوَّ يتكّآسَّم ِّعَّّابنَّالّفَّ يننِّائِّالخَّّعَّهُّمَّتَّنّْخُّوَّ - ينلِّاذِّالخَّّعَّهُّمَّتَّلّْذَّخَّوَّ ينقِّارِّفَّمُّـالّعَّمَّّهُّقتَّارَّفَّفَّ نّ جَّمِّـالّرَّهّْكّظَّمَّّعَّّالبنِّ

ويّنّْتَّمّوَّاهُّيَّنّْنّدُّعَّّةَّمَّّاألُّّذهِّهَّّيدُّكِّتَّّتَّنّْاّكُّمَّنَّّإِّّكَّأنَّّكَّوَّ كب ِّنّرَّنٍةّمِّي ِّلىّبَّنّعَّكُمّتَّكّلَّأنَّّكَّوَّّ،كادِّجهَّبِّّريدُّنّهللاّتُّكُمّتَّلَّّكَّأنَّّكَّيتّوَّدَّّأَّ

ّقَّمَّّتَّفّْطَّتَّاخّْةّوَّبَّثّْالوَّّتَّلّْاجَّعَّةّوَّرَّّالكَّّتَّعّْرَّسّْأَّ ةمَّّاألُّّةِّانَّيَّيّخِّفِّّةُّدَّّالشِّّكَّتّْنَّكَّمّْأاّمَّّلَّفَّ مهِّيئِّفَّّنّْمّعَّهُّتَّرَّّغِّ ّمِّلَّعَّّرتَّدَّا مّهِّالِّوَّمّْنّأَّيِه

ٍمّأث ِّتَّمُّّرَّيّْهّغَّلِّمّْحَّبِّّرِّدّْالصَّّّبَّيّْحِّرَّّازِّجَّىّالحِّلَّإِّّهُّلتَّمَّحَّةّفَّيرَّسِّالكَّ ىزَّعّْمِّـالّةَّيَّامِّدَّ لّ زَّبّاألَّئّْالذ ِّّافَّطَّتِّخّْمّاِّهِّامِّتَّيّْأَّمّوَّهِّلِّامِّرَِّةّأِلَّونَّالمصُّ

َّكَّ هذِّخّْأَّّنّْمِّ ّ؟أََوَماّتََخاُفِّنقَاَشّالِحَسابّ؟َفُسْبَحاَنّهللاّأََماّتُْؤِمُنّبِاْلَمعَادّكم ِّأُّوَّّيكَّبِّنّأَّكّمِّاثَّرَّتُّّكَّلِّهّْىّأَّلَّإِّّرتَّدَّكّحَّيرِّغَّاّلِّبَّّأَّالَّّكَّنَّّأ

الـَمْعُدوُدَّكاَنِّعندنَاِّمنّأُْوِليّاألَْلبَاب  اءمَّالِّّاعُّتَّبّْتَّوَّّ؟!اما ّرَّحَّّتشربُّوَّّاامَّرَّحَّّلُّأكُّكّتَّأنَّّّمُّلَّعّْتَّّتَّنّْأَّوَّّا ّامَّعَّطَّوَّّا ّابَّرَّشَّّيغُّسِّتُّّيفَّكَّ ،أَيَُّهّا

ّهَّيهِّلَّعَّّهللاُّّاءَّفَّأَّّنَّيالَّذِّينّدِّاهِّجَّمُّـالوَّّينَّنِّمِّؤّْمُّـالينّوَّاكِّسَّمَّـالوَّّىامَّتَّالّاليَّوَّمّْنّأَّمِّّاءسَّالن ِّّحُّكِّنّْتَّوَّ ّهَّهِّبِّّزَّرَّحّْأَّالّوَّوَّمّْاألَّّهِّذِّم ّهِّذِّم

يّيفِّسَّبِّّكَّنَّّبَّرِّضّْأَلَّيكّوَّىّهللاّفِّلَّإِّّنَّّرَّذِّعّْنكّألُّمِّّيّهللاُّنِّنَّكَّمّْأَّّمَّّلّثُّعَّفّْمّتَّلَّّنّْإِّّكَّنَّّإِّفَّّ،مهُّالَّوَّمّْوِمّأَّالقَّّالءِّؤُّىّهَّلَّإِّّدّْدُّارّْوَّ هللاّقِّاتَّّفَّّ،داَلّالبِّ

ّلَّوَّوَّّ،هللاِّوَّوَّ ، ارالنَّّّلَّخَّّدَّالَّّا ّإِّدَّحَّأَّّهِّبِّّتُّبّْرَّاّضَّمَّّيالَّذِّ يّدِّنّْاّعِّمَّهُّتّلَّانَّاّكَّلتّمَّعَّفَّّالَّذيّثلَّالّمِّعَّفَّّنَّيّْسَّالحُّوَّّنَّسَّالحَّّوّأنَّّهللاِ

ّنيّأنَّّسرُّّاّيَّمَّينّمِّالَّالعَّّب ِّرَّّاللِّبِّّمُّسِّقّْأُّوَّ امَّهِّتِّمَّلَّظّْنّمَّعَّّلَّاطِّالبَّّيحَّزِّأُّاّوَّمَّنهُّمِّّقَّّذّالحَّآخُّتَّىّحَّةّادَّرَّإِّيّبِّن ِّاّمِّرَّفِّّظِّالَّةّوَّادَّوَّهَّ

لِّرَّيّْهُّمِّركُتّْيّأَّلِّّاللٌّمّحَّهِّالِّوَّمّْنّأَّهُّمِّخذتَّاّأَّمَّ  ّ ُِّرويّْ يدِّعّْنّبَّمَّاثا فََكأنَّكّقَدّبَلَغّْدَّفََضح  تّضَّرِّعُّىّوَّرَّالثَّّّتَّحّْتَّّتَّنّْفِّدُّوَّ َتّالـَمَدىاّ 

ّ .اصنَّمَّّنَّيّْحِّّتَّالَّوَّ جعةيِهّالرَّّفِّّعُّي ِّضَّمُّـىّالتمنَّّيَّوَّ  ةرَّسّْالحَّيهّبِّمّفِّالِّيّالظَّّادِّنَّيُّّيالَّذِّّل ِّحَّمَّـالبِّّكَّالُّمَّعّْأَّّكَّيّْلَّعَّ

ً  ،البصرة ةٌ، هو حاكم  همَّ ةٌ م  شخصيَّ  :ذلك ل   من ك   برة  الع   ً  ،سياسيا أكان ابن عباس  النظر   بغض    ،علي    وهو ابن عم    ،حكوميا

فعل، من  الَّذيعلي   ففعل  في أجواء   من أولي األلباب   معدوداً  وكان   ،إليه ومن أقرب الناس   ،علي    عم    أم لم يكن هو ابن  

ْدِرّبَِحْمِلهَّغيرُّمتَأث ٍِمِّمنّ) ز احمل هذا المال إلى الحج ،فحملته   :له  اإلمام يقول   ضمير   وخز   دون   أَْخِذهَّكأَنََّكّاَلَّرِحيَبّالصَّ

ك ا الخوئي ون سبقالَّذيكما فعل الخوئي و ،جع  االمر بالضبط كما يفعل   ،( أَبَاِّلغَيِركَّحَدرَتّإِلَىّأَْهِلَكّتَُراثَكِّمنّأَبِيَكَّوأُم ِ

كانت الَّتي األموال  من بعده وكأنَّ  إلى أوالده   ته  راوعقا وأوقافه   مواله  أالخوئي أوصى ب ،من بعد الخوئي ن سيأتون  الَّذيو

ً صاحب الزَّ  باسم   جمع  ت   لو حتَّى  ،كالمال ها مجهولة  عليها من أنَّ  يحكم   ه  وال عجب في ذلك إنَّ  ،له   اً شخصيَّ  مان كانت ملكا

حصل وقبل الخوئي حصل  الَّذييعبثوا فيها كما يشاءون، وهذا هو حتَّى عليه موجوداً  وسالمه   للا   صلوات   اإلمام   كان  
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 األرض وغربها على هذا جف  وتفاريعها في شرق  النَّ  جار  في أجواء  حوزة   األمر واألمر   ر  ضاً وبعد الخوئي سيتكرَّ أي

 الحال.

 وسالمه   للا   ة صلوات  مَّ ن قتلوا األئ  الَّذين م   ،هر في أوالده  ظالحرام   هذا المال   !ل ؟وأين تحوَّ  لمون هذا المال كيف تحوَّ علأت

المنصور الدوانيقي ، ادق  إلى اإلمام العسكري وحاولوا قتل صاحب األمر وما استطاعوامن اإلمام الصَّ  ،عليهم أجمعين

محمد ، ، الدوانيقي ولده  محمد المهدي( محمد بن علي بن عبد للا بن العباس عبد للا بن  )  :هو ادقاإلمام الصَّ  قتل   الَّذي

هارون قتل اإلمام  ،صار من بعده أخوه هارون الرشيد مَّ ث   ،ولدان موسى الهادي صار خليفةً  المهدي ابن المنصور له  

المعتصم  اآلخر المعتصم قتل اإلمام الجواد، والمتوكل هو ابن   مون قتل اإلمام الرضا وولده  أالم وهارون ولده  ، الكاظم

 !!!! نتائجه   عبد للا بن العباس، هذا المال الحرام  هذه   هم أوالد  خلفاء بني العباس، إنَّ  وهكذا سلسلة  

ة( )حبر   مثاله  أتسمعوا من الوائلي و ما تعودتم على أنبَّ ر   :مالحظةٌّصغيرة ة مَّ ة ال يسمون ابن عباس ال حبر األ  مَّ األئ   األ مَّ

بها  لونه  فض   ميزوه ويعطوا له منزلةً ودرجةً ي  ونه بهذا االسم كي ي  سم  واصب ي  النَّ  تسمية   ة من اآلخر، هذه  مَّ وال بطيخ األ  

 واصب به، فابن  نَّ اهتمام ال ابن عباس في كتبهم بسبب   بشخصية   جف  النَّ  من مراجع   ة، واالهتمام  م  اط  على أوالد علي   وف  

من المواقف  له   كما أنَّ  تنامَّ مع أئ   السيئة   من المواقف   ، وعنده  ممن خواصه أهل البيت بالمعنى العام وليس   عباس من شيعة  

 الحسنة.

 زيلت العوائق، وتلك  رت األسباب وأ  رة إذا توفَّ وقلت  من أنَّ اإلمكانية متوف    ،عن إمكانية التغيير في أول الحلقة   بدأ السؤال  

سرق  الَّذيالحقيقة في كتابه  هذا إلى عبد للا بن عباس إلى الرجل  ن هذه  يَّ هي الحكمة  من قانون البداء، أمير المؤمنين ب  

ّإِّدُّارّْوَّ - المقدمة هذه   - هللاّقِّاتَّّفَّ :؟فماذا قال له   لاألموا ّأَّالقَّّءِّالَّؤُّىّهَّلَّد فحينئذ  تتغير األمور إلى االتجاه  - مهُّالَّوَّمّْوِم

ّأَْمَكنَنِيّ - الصحيح ّإِلَىّهللاّفِيكَّوأَلَْضِربَنََّكّبَِسيِفيّالَِّذيَّماَّضَربّْهللاُِّمنّْفَِإنََّكّإِْنّلَمّتَْفعَلّثُمَّ َّدَخَلّكّألُْعِذرنَّ إاِلَّ  ّ ُتّبِِهّأََحَدا

من  م  تأث   بحمله غير م   المال إلى الحجاز رحيب الصدر   حمل   ،نفسه   ا وصفه  األمير  في الكتاب  مهذا السارق مثل لكنَّ  - النَّار

 ؟لمائيةيجري في البيوت الع   الَّذي اهذ قد ورثها من أبيه وأمه، أليس   ه  األموال وكأنَّ  تلك   مالً ااً حع  سر  م   أهله  ر إلى د  أخذه وح  

 ّإسحاقإلىّالسيستانيّّالمراجعِّّقربِّأالمراجعّاألربعةّالكبارّومنّّعلىّتسجيٍلّألحدِّّيشتملُّّالَّذيالفيديوّعرض(ّ

 .الفي اض(

هي مجهولة األموال  ال تملكها الدولة  وال تملكها البنوك،  أموال الدولة في وزاراتها في بنوكها هذه  خالصة قوله  أنَّ تعليق: 

ً ركَّ  ،أحد  أن يستولي عليها، وتكون ماالً له   أي    فبإمكان   المالك، ت طبع في مطابع الَّتي النقدية  األوراق  ز على خصوصا

بهذا الفقه ، أن يستولي عليها أحد   األموال بإمكان أي    هذه   فإنَّ  ،إلى بنوك  الدول اإلسالمية الدول غير اإلسالمية وتنقل  

يضاً على أصاحب األمر  أموال   هم يتعاملون مع  ألنَّ  ،ماضية قرون   ر  ب  رقت الشيعة  ع  فقه س  لالعراقية، وبهذا ا رقت الدولة  س  

 .المالك ها مجهولة  أنَّ 

 ،على الفتاوى السيستانية تشتمل  الَّتي تب من الك   ،والفوائد( الرافد في أحكام  خمس األرباح  ) من كتاب قرأأتي أن في نيَّ  كان  

ً  ني ال أجد  لكنَّ  ً  وقتا  على الشبكة   إذا أردتم االستزادة في هذا االتجاه فعودوا إلى برامجي السابقة وهي موجودةٌ  ،كافيا

 اض.طرحه  إسحاق الفي   الَّذيالفقه السيستاني بشكل  أقبح وأقذر من هذا  ستطلعون على قبائح   العنكبوتية حيث  

 ّشيخّمحمدّباقرّاليروانيللجفيّمنّنفسّالفقهّالنَّّعرضّفديو.ّ

 ينسجم   لهذا الهراء ه ؟!مع الفطرة راء هل ينسجم  هذا اله   ؟!اقع الحياة اليوموجم مع سراء هل ينعليكم هذا اله   بالل  تعليق: 

ال عالقة  وللا   ؟!مع الذوق اإلنساني السليم هل ينسجم   ؟!مع ذوق السوق هل ينسجم   ؟!مع علم االقتصاد ؟!مع قوانين الدنيا

د  لدين  مَّ ح  د   م  مَّ ح   .ر األموروالمنطق  وفي تصو   كر  ف  في الف  واضحة مع تخل   لصوصيةٌ  بهذا الهراء، عملياتٌ  وآل م 

 ّّالنائبُّّثُّيتحدَّّّالَّذيعرضّالفيديو ّالدراجيّفيّبرنامجّّفيه وعبرّالقناةّّ)المحايد(البرلمانيّالسابقّرحيم

ّ.العراقيةّالخبارية

عند  ر  ا السارق تتوفَّ ذنفسية  عند ه عن حالة   تحدَّث  البالغة ي األمير هذا في نهج   فتاوى مجهول المالك بالضبط كتاب  تعليق: 

زّاجَّىّالحِّلَّهُّإِّلتَّمَّحَّفَّ ؛المالك( )مجهولأموال العراق تحت عنوان  في سرقة   ة  ن يعملون وفقاً لفتاوى المرجعيَّ الَّذيهؤالء 
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هو  الواقع   الدول،ختلف إلى م   ،تركيا إلى ،إلى إيران ،إلى األردن ،إلى لبنان ،إلى دبي يحملونه   - لهِّمّْحَّرّبِّدّْالصَّّّبَّيّْحِّرَّ

 .هي األيام هو األمر، واأليام   الواقع، واألمر  

 معاوية  أتباع   بين   قارن  عليه ي   وسالمه   للا   األمير  صلوات   والعشرين، الخامسة   وإلى الخطبة   البالغة (نهج ) وقفةٌ مع

 .في العراق أتباعه   وبين  

 - هتِّقَّاَلّعِّبِّّبَّهَّذّْيَّّنّْأَّّيتُّشِّخَّلَّ َعلَىّقَْعبٍّمّكُدَّحَّأَّّتُّنّْمَّتَّوّائّْلَّفَّ مكُادِّسَّفَّمّوَّهِّدِّاَلّيّبِّمّفِّهِّحِّاَلّصَّبِّوَّ :الكالم لَّ قرأ ك  أأن  ال أريد   

هذا  القته  ي أخشى أن يسرق ع  كبير وهو القعب فإن    أحدكم على قدح   ت  ن  مإذا ائت ،أنتم فاسدون إلى هذا الحد :يقول اإلمام  

 ،في العقيدة   عن األسباب الخلل   وإذا ما ذهبنا نبحث   !؟رالواقع يتكرَّ  أنَّ  الحظون  أال ت   ،مكان ل   في ك   د  اوالفس السرقة   ،الخيط

 عليهم هذا الكالم، ال أريد   صدق  في عقولهم وقلوبهم ال ي   الواضحة   العلوية   خت العقيدة  ن ترسَّ الَّذيليمة  السَّ  العقيدة   أصحاب  

الموانع والعوائق  غيره  لكنَّ نعيشه  وبإمكاننا أن ن   الَّذيلكم الواقع  ب  قر   ت   لكم صوراً  لتقط  أما إنَّ  ،التفاصيل ل   في ك   أن أدخل  

تأخذنا  ة  المرجعيَّ  ،نحو األحسن التغيير   ستحول فيما بيننا وبين  الَّتي جف في طريق التغيير هي النَّ  ة  تضعها مرجعيَّ الَّتي 

ً  نحو األسوأ، وهذا األمر  ليس   محمد رضا  ولده   من بعده   يأت  لو مات السيستاني ولم حتَّى  ،ة السيستانيبمرجعيَّ  خاصا

ا سيكون  بنفس  سوء   ،أو من غيرهموجاء مرجٌع آخر من المراجع األربعة المتبقين  أسوأ منه، هذا  السيستاني أو سيكون   إمَّ

ً  ليس   األمر   بكثير،  نه  وأسوأ م الَّذي هو أسوأ منه   مرجٌع يذهب يأتينا بعده   ،(448سنة ) حوزة النَّجف منذ   هذا تاريخ   ،تخمينيا

 ة الشيعيَّة.وهذا هو األمر الَّذي جرى في تاريخ المرجعيَّ 

  الباب السابع واألربعون بعد  / الجزء الثاني / ( للهجرة381المتوفى سنة ) /لشيخنا الصدوق  الشرائع( )علل  وقفةٌ مع

  :الحديث األول /( 147باب ) ،المئة

نّاَلّيّْسِّانّيَّيَّادِّوَِّليّّانَّوّكَّلَّ :عليهمّأجمعينّوسالمهُّّهللاِّّاتُّوأميرّالمؤمنينّصلعنّإمامناّالصادِقّعنّأبيهّالباقرّعنّ ،بسندهِّ

وَّبَّهَّذَّ  ّ  م  قد   ت   اس  فالنَّ  الكعبة  عنواٌن للمؤسَّسة  الدينيَّة، -ّيناكِّسَّمَّـالّونَّدُّّةِّبَّجَّإلىّالحَّّصيرُّيَّّهُّنَّّأِلّ ا ّئَّيّْشَّّةِّبَّعّْىّالكَّلَّإِّّتُّيّْدَّهّْاّأَّمَّّة ّضَّّفِّا

أصحاب لكنَّ  ،مراجع الدين   لكنَّ  ،ةرجال الكعب   لكنَّ  ،رجال المعبد   لكنَّ  ،ينجالمحتا حفي مصال نفق  ألجل أن ت   الهدايا إلى الكعبة  

 ومنذ  ة الدينيَّ  سات  المؤسَّ  ل   ك   يهي الحكاية ف الحكاية   ،موالاأل ن سيأخذون هذه  الَّذيالدين هم  ن يعتاشون باسم  الَّذي لكنَّ  ،العمائم

  .سةالمؤسَّ  ن يعملون في هذه  الَّذيالدين  ال  جم ره   ة  ب  ج  الح   ، أمير المؤمنين زمان  

  الثالث الحديث   ،من نفس الباب الشرائع(، )علل  الزلنا مع:  

َّّا ّمَّوّْقَّّإنَّّّ:ولقُّيَّ رعفَّاّجَّبَّأَّّعتُّمِّسَّّ:الَّقَّّ،نياسِّرنيّيَّخبَّأَّّ:الَّيزّقَّرِّنّحَّعيسىّعَّّبنِّّادِّعنّحمَّّ ،بسندهِّ صرّنّمِّواّمِّلُّبَّقّْأ

َّفَّّلٌّجُّرَّّاتَّمَّفَّ وبنو شيبة كانوا  -ّةيبَّنيّشَّوهّعلىّبَّلُّّدَّكّفَّلِّنّذَّعَّّألَّةّسَّمكَّّّمَّدِّاّقَّمَّّلفَّ،  ةبَّعّْكَّلّْمّلِّهَّرّْدِّبألِفّّلٍّجُّىّرَّلَّىّإِّصَّوّْأ

 نة  د  لى يومك هذا بنو شيبة هم س  إانة ود  ة صاروا مسلمين فأبقاهم على الس  مكَّ  بي  ا فتح النَّ مَّ نة الكعبة في الجاهلية ول  د  س  

ً  السقيفة   الكعبة وفقاً لمنهج   اّقَِدَمّمكَّةَّسأَلَّعنّذَِلكَّ -قطعا َّمّفَّاهُّأتَّفَّ، بَةفََدلُّوهّعلىّبَنيَّشيّّْفَلمَّ ّ:واالُّقَّفَّّ،ربَّمّالخَّهُّرَّبَّخّْأ

 ماذا ،لونهم في أيامنا هذه  ثماي   نالَّذيالكشائد و برون أصحاتذكَّ ي ،الكربالئيون ،جفيونالنَّ  - انَّيّْلَّاّإِّهَّعَّفَّكّادّْتُّمَّّذِّّتّْئَّرِّبَّّدّْقَّ

فَأتَاهُمّ - ة وفي سائر الحضراتالعباسيَّ  ة وفي الحضرة  سينيَّ الح   ة وفي الحضرة  العلويَّ  يفعلون في الحضرة   كانوا

تُكّاْدفَعََهاّإِلَينَاّتّْفَأَْخبََرهُمّالَخبَر،ّفَقَالُوا:ّقَْدّبَِرئَّ  يّ لِّعَّّدّبنِّمَّّحَّرّمُّعفَّبيّجَّألىّوهّعَّدلُّّفَّ اسالنَّّّألَّسَّلّفَّجُّالرَّّّامَّقَّفَّ ِذمَّ

َّسَّيّفَّانِّأتَّفَّ ّتهُّلاحِّتّرَّلَّّوّضَّأَّ هُّتُّقَّفَّنَّأَْوّذََهبَتّعّطِّقُّتّوَّيّْاّالبَّذَّهَّّمَّّأَّّنّْىّمَّلَّرّإِّظُّنّْاّ،اذَّنّهَّعَّّةٌّيَّّنِّةّغَّعبَّالكَّّإنَّّّ:هُّلَّّلتُّقُّفَّّ،ينِّلَّأ

بني شيبة هؤالء لى إال تدفعها  درهم هذه   ف  لفاأل - كلَّّيتُّمَّّسَّّنَّيالَّذِّءّالَّؤُّىّهَّلَّاّإِّعهَّفَّادّْهّفَّلِّهّْىّأَّلَّإِّّعرجَّيَّّزّأنّْجَّأوّعَّ

 - هي الحكاية جف حرامية لصوص، الحكاية  ة، بالضبط كعمائم النَّ الدينيَّ  سة  المؤسَّ  دين   هم رجال  اق، إنَّ رَّ لصوص س  

َّةّفَّيبَّيّشَّنِّلّبَّجُّىّالرَّّأتَّفَّّ:الَّقَّ  الحكاية   -ّهُّلَّّمَّلّّْعِّالَّنهّوَّعَّّذُّخَّؤّْيُّّسَّيّْعّلَّدِّتَّبّْمُّّالّ ذاّضَّهَّّ:واالُّقَّرّفَّعفَّيّجَّبِّأَّّولِّقَّمّبِّهُّرَّبَّخّْأ

 ف قبل هذا، والروايات  ل   الكتاب قد أ   ( للهجرة، يعني أنَّ 381سنة ) فه  ؤل   عليكم من كتاب  توفي م   قرأ  أهي الحكاية، أنا 

ُّمبْتَِدعّلَيّْفَقَالُوّْ - عن باقر العلوم منقولةٌ  هذه   والرواية   ،تنامَّ عن أئ   منقولةٌ  ّحنُّنَّوََّسّيُْؤَخذَُّعنهَّواَلِّعْلَمّلَهُّا:َّهذاَّضال 

َّنَّ َّفَّّ:الَّقَّّ،المذاّالكَّاّهَّنَّّعَّّهُّتَّغّْلَّبّْأَّّامَّّكذاّوكذاّلَّّق ِّحَّبِّيتّوَّذاّالبَّهَّّحق ِّبِّّكَّلُّسأ ةّيبَّيّشَّنِّبَّّتُّيّْقِّلَّّ:هلَّّلتُّقُّرّفَّعفَّاّجَّأبَّّتيتُّأ

َّفَّ َّسَّّمَّّثُّّ،كمّلَّلّّْعِّالَّّكَّأنَّّذاّوَّذاّوكَّكّكَّواّأنَّّمُّعَّزَّهمّفَّرتُّبَّخّْأ اّأُّظِّالعَّّاللِّونيّبِّلُّأ َّسّْأَّاّأنَّوَّّ:الَّقَّّ،واالُّاّقَّمَّّكَّغُّل ِّبَّيمّلَمَّ اّمَّبِّّكَّلُّأ

َّسَّ ّارِّتَّسّْيّأَّهاّفِّتُّقّْلَّّعَّّمَّّمّثُّيهِّيدِّأَّّعتُّطَّقَّلَّ ينمِّلِّسّْمُّـالّورِّمُّأُّّنّْمِّّا ّيئَّشَّّيتُّلَّوّوَّلَّ يمِّلّْنّعِّمِّّنَّّإِّّ:مهُّلَّّلتَّقُّمّفَّهُّيتَّتَّاّأَّلَمَّّّوكَّلُّأ

 سيفعله  هذا األمر   - موهُّفُّرِّاعّْهللاّفَّّاقُّرَّّالءّسُّؤُّهَّّنَّّّإِّالَّيّأَّادِّنَّيُّّا ّيَّنادِّمُّّتُّرّْمَّأَّّمَّّثُّ ّةبَّصطَّمَّـلىّالمّعَّهُّتُّمّْقَّأَّّمَّّثُّّ،ةبَّعّْالكَّ
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فحينما  ،للا اق  رَّ نادي المنادي هؤالء س  وي   ،ثنا عن ذلكحد   ت   ت  الروايا ،في مكة األمر ببني شيبة حينما يخرج   صاحب  

بن  ة  جَّ الح   اق  رَّ هم س  حاسبهم ألنَّ حين سيأتي سي   ه  جمعون على قتاله  ألنَّ شيبة سي   يببن فعله   الَّذيجف بالنَّ  مراجع   يسمع  

نهج ) تأليفاً أقدم من تاريخ تأليف  ،( الشرائع لل  ع  ) لكم، هذا  كشف  ال ت  الَّتي  هي الحقائق   هذه   ،هو هو الحسن، األمر  

اق  رَّ اق للا وهؤالء س  رَّ س   عليهم أجمعين، فأولئك   وسالمه   للا   تنا صلوات  مَّ أئ   أحاديث   وهذه   ،تبنا القديمة  ك   هذه   ،( البالغة

د  اق  رَّ س   ،وجه للا مَّ ح  د وآل   م  مَّ ح   هي الحكاية. الحكاية   ،م 

 طبعة  أنوار الهدى/ الطبعة األولى  / ( للهجرة360المتوفى سنة ) /لشيخنا النعماني  )الغيبة(كتاب  رواية قفةٌ معو

 :الحديث الخامس والعشرون / (241صفحة ) / سةقم المقدَّ  / هجري قمري 1422 /

ّّديرٍّنّسَّعَّ ،بسندهِّ  ّ،ةكَّّىّمَّلَّاّإِّهَّبِّّاءَّجَّيٍةّوَّارِّيّجَّا ّفِّرَّذِّْهّنَّسِّفّْىّنَّلَّعَّّلَّعَّدّجَّقَّ انَّكَّ زيرةالجَّّهلِّمنّأَّّلٍّجُّنّرَّعَّّ،يرفيالص ِ

َّةّفَّبَّجَّالحَّّتُّيّْقِّلَّفَّّ:الَّقَّ يّنِّلَّخَّدَّفَّّ،كرَّذّْنِّّاّهللاُّفَّوَّّدّْقَّاّوَّهَّيّبِّنِّئّْجِّّ:يلِّّالَّّقَّالَّّاّإِّهَّرَّمّْمّأَّهُّنّْمِّّألحدٍّّرُّكُذّّْأَّالَّّتُّعلّْجَّوَّّاهَّرِّبَّخَّمّبِّهُّرتُّبَّخّْأ

لّجُّرّالرَّّظُّانّّْ:الَّقَّفَّّ،معَّنَّّ:لتُّقُّفَّ ني؟عَّّذُّأخُّتَّّ:يلِّّالَّقَّفَّّ،ةكَّّمَّّهلِّنّأَّناّمِّابِّحصّْأَّنّمِّّلٍّجُّرَّلِّّكَّلِّذَّّتُّرّْكَّذَّفَّّ،يدةدِّشَّّةٌّحشَّكّوَّلِّذَّّنّْمِّ

ِّلِّعَّّبنِّّدٌّمَّّحَّمُّّرجعفوّبُّوّأَّهُّاسّوَّنَّالّهُّولَّحَّوَّ دوُّسّْرّاألَّجَّاءّالحَّحذَّجلسّبِّيَّّيالَّذِّ َّهّفَّأتِّسينّفَّبنّالحُّّي  رّظُّانّْرّفَّمّْاّاألَّذَّهَّرهّبِّبِّخّْأ

َّفَّّ:الَّقَّّ،هلّبِّمَّاعّْفَّّكَّلَّّقولُّيَّّامَّ هللاّّيتِّبَّّلِّا ّرَّذّْنَّّيَّّلَّاّعَّهَّلتُّعَّيةٌّجَّارِّيّجَّعِّمَّيرةّوَّزِّالجَّّلِّهّْنّأٌَّلّمِّجُّيّرَّن ِّإِّّ،هللاّمكَّحِّرَّّ:تلُّقَّهّفَّتيتُّأ

ّك،رَّذّْنَّّاّهللاُّفَّدّوَّقَّوَّ اهَّيّبِّنِّئّْجِّّالَّّقَّالَّّإِّّا ّدَّحَّمّأَّنهُّىّمِّقَّلّّْأَُّتّالَّلّْبَّقّْأَّوَّّةِّبَّجَّلحَّلِّّكَّلِّذَّ كرتُّاّوذَّهَّبِّّتُّيّْتِّدّأَّقَّوَّّ،يَّّلَّانتّعَّميٍنّكَّيّيَّفِّ

 - ِصّقّْتَّاسّْكّوَّتَّيارِّجَّعّبِّفَّّ،شربوالّيَّّّيأكلُّالَّّيتَّالبَّّنَّّإّ،بدّهللااّعَّيَّ -؟ فماذا قال الباقر   - يدةدِّشَّّةٌّشَّحّْكّوَّلِّنّذَّنيّمِّلَّخَّدَّفَّ

نّمّعَّنهُّمِّّزَّجَّنّعَّمَّفَّّتيالبَّّاهذّجَّّنّحَّمَّّكّمِّالدِّبِّّهلَّرّأَّظُّانّْوَّيّقِصّتَّاسّْوَّ - عنها أموال أنت مسؤولٌ  ق من األمر هذه  تحقَّ 

َّّمَّّكّثُّلِّذَّّلتُّعَّفَّفَّّ،همدِّاَلّىّبِّلَّإِّّودِّىّعلىّالعَّقوَّيَّتَّىّحَّهّأعطِّفَّ هتِّقَّفَّنَّ مِّحَّأَّّىقَّلّْأَّّالَّّلتُّبَّقّْأ ية؟ّارِّالجَّبِّّلتَّعَّاّفَّمَّّ:الَّّقَّالَّّةّإِّبَّجَّالحَّّنَّداّ 

أن  أنا ال أريد   ،روا ماذا يقولون عنيتذكَّ  - ولقُّاّيَّيّمَّدرِّلّالّيَّاهِّجَّّابٌّذَّّهوّكَّّ:ونولُّقُّيَّفَّّ،رعفَّوّجَّأبُّّالَّقَّّالَّذيهمّبِّرتُّبَّأخّْفَّ

نما حيفماذا يقولون عني  ،في بعض الجهات األمور تتشابه   لكنَّ  ،عليه  وسالمه  للا إمامي الباقر صلوات  بأقيس نفسي 

 الحكاية   !؟، فماذا يقولون عنيمسزماني عن إباحة الخ   إمام   حديث  ل ي ناقلٌ نإن    يمس وما هو بحديثعن الخ   تنقلون حديثي

ً  ليس   األمر   ،هي الحكاية د  لمنهج  عداءٌ  األمر   ،بي خاصا مَّ ح  د وآل   م  مَّ ح    .م 

ّ ّقَاَل:َّماّفَعَلَتّبِالَجاِرية؟ّفَأْخبَرتُهمّبِالَّذيّقَاَلّأبُوَّجعفَر،ّثُمَّ ِمَنّالَحَجبَةّإاِلَّ :ّهوَّكذَّاٌبَّجاِهلّفَيَقُولُونَّأَْقبَلُتّاَلّأَْلقَىّأََحداّ 

رّوّجعفَّمّأبُّكُلَّّالَّقَّّ:مهُّلّلَّقُّّالَّقَّم،ّفَّعَّنَّّ:لتُّقُّفَّي؟ّن ِّعَّّغُّل ِّبَّتُّّ،نيغتَّلَّّبَّّدّْقَّّ:الَّقَّفَّ ،رعفَّتهمّألبيّجَّقالَّمَّّكرتُّذَّفَّ، الّيَدِريَّماّيَقُول

ّ:الَّومّقَّقُّهبُتّألَّاّذَّلمَّّفَّّ،ةعبَّالكَّّاقُّرَّّسُّّحنُّواّنَّادُّمّنَّكُلَّّقالُّيُّّمَّّثُّّ،ةعبَّيّالكَّقتّفِّل ِّعُّكمّوَّلُّأرجُّمّوَّيديكُأَّتّطعَّدّقُّوّقَّمّلَّكُبِّّفَّيّْكَّ

هذا  لكنَّ  ،رجلاأليدي واأل هكذا بقطع   أن تكون العقوبة   بالضرورة   ليس   -ّينَّّمِّّلٌّجُّهُّرَّلُّفعَّماّيَّنَّّإِّوَّّكلِّذَّّلُّفعَّاّأَّأنَّّستُّنيّلَّنَّّإِّ

 ،ستأنفم   بمثال   ،جديد اإلمام سيأتي بحكم   فإنَّ  ،راألحكام ستتغيَّ  فإنَّ  ،هو فيه الَّذيالعصر  بما يناسب   إمامنا الباقر   الكالم قاله  

 .عليه وسالمه   للا   زماننا صلوات   سيأتي إمام   ،بفقه  جديد ،بكتاب  جديد

   طويل ( والحديث  320صفحة )وفي الكتاب نفسه:  

ُّدَّبّْاّيَّمَّّلُّأوَّّفَّ -د في مكة مَّ ح  م   من آل   ئم  االق بعد ظهور   الحاجة،إلى موطن  أذهب   - ادقاّالصَّّامنَّمَّإِّّنّْصيٍرّعَّبَّيّبِّنّأَّعَّ يّنِّبَّبِّّأ

جف  حينما يسمعون النَّ  يقول  علماء  فماذا س   - هللاّاقُّرَّّالءّسُّؤُّيهّهَّادِّنَّيّمُّادِّنَّيُّةّوَّعبَّالكَّّيّْاّفِّهَّقُّل ِّعَّيُّيهمّوَّيدِّأَّّعُّقطَّيَّة،ّفَّبَّيّْشَّ

رون تتذكَّ  ،جف لحرب اإلمام هو هذاجف وعمائم النَّ ومراجع النَّ  جف  علماء النَّ  في خروج   ! السر  ؟بذلك وماذا سيفعلون

  :الرواية

   البغايا أوالد !!.. 

 الخمسيون !!.. 

 العباسيون !!..  

من حديث  امن هن تؤخذ   الطريق   خارطة   ،لنا خارطةً كاملة ل  شك   وت  ، فيما بينها واحدةً تنتظم   ل لوحة  شك   أهل البيت ت   أحاديث  

من  ال تؤخذ   ،األبراج ومن المتخصصين بقراءة   الين وقارئي الكف  من الفو   ال تؤخذ   ت المستقبل  ؤاتنب ،العترة الطاهرة

 بر هذه  ع   ات خذوها من حديث العترة  ؤتريدون التنب ،من هنا من حديث العترة الطاهرة تؤخذ   ،وال من المتنبئين ،هؤالء

 الشاشة.
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  العالمي   المؤتمر   /طبعة  مطبعة باقري  /( 1281المتوفى سنة ) /للشيخ األنصاري  الخ مس( )كتاب  وقفةٌ عند 

 .الشيخ األنصاري الذكرى المئوية الثانية لميالد   بمناسبة  

إلىّإنَّّمُّ: (333صفحة ) يقول   ّ ال يملكون  ،ال يملكون روايةً  ،فهمهم ال يملكون دليالً على تصر   - إحساٌنّمحضّهُّضافا

إلىّأنَّّمُّ - ها أموالهم الشخصية، ويجدون التبريراتفون فيها وكأنَّ تصرَّ ياألموال  ابون يأخذون هذه  كذَّ  ،آيةً   ّ إحساٌنّّهُّضافا

هذا المنطق أليس هو نفسه  منطق عبد للا بن عباس  - بالخصوص!!ّلمّنعلمّرضاهُّّوإنّْ منّسبيلّمحضّماّعلىّفاعلهِّ

كر الشوافع مع ف   العباسي فقه   العباسية وهذا هو الفقه   العمائم   هذه   ،ء هم العباسيونالهؤ ،أمير المؤمنين ث عنه  تحدَّ  الَّذي

 في آخر أمرهم. ون معتزلةٌ المعتزلة، والعباسي  

 ّالوثقى(فيّشرحّالعروةّّ)التنقيحوكتابهّّالعلميةّالخوئيّزعيمّالحوزةِّننتقلّالى:ّّ

فّالحالّفيّالتصرُّّّذلكَّكو :( فماذا يقول الخوئي؟426إلى صفحة ) نذهب   ،والتقليد المختص بباب االجتهاد   هذا هو الجزء  

ّمنّالوصولِّّعدمّالتمكنِّّمنّجهةِّّهُّّإنَّّالمّإالَّّعليهّالسَّّّمعلومّالمالكّوهوّالمامُّ وإنّكانّهُّالمّألنَّّعليهّالسَّّ فيّسهمّالمام

كأموال الدولة العراقية  - إليهّسائرّاألموالّالمعلومّمالكهاّفيماّإذاّلمّيمكنّالوصولُّّنظيرَّّالمالك!!بمجهولّّلحقٌّإليهّمُّ

 .ةالشيعيَّ  ة  المرجعيَّ  واقع   هذا هو ،المالك، فرهدوا كل شيء فرهود فرهود فرهود مجهولة  

 التقليدّيّروايةِّفّادقِّثناّعنّإمامناّالصَّّحد ِّيُّّ،العسكري(إمامناّالحسنّّ)تفسيرّوقفةٌّعند. 

طبعة  ذوي  /273من صفحة رأ أقني إنَّ  ،عةيحاخامات اليهود وبين مراجع الش ،مراجع اليهود بين   مقارنةً  عقد  ي   إلمام  ا 

ُّّامُّّوَّعَّّكَّلِّذَّكَّوَّ عليه: للا   الصادق صلوات   هكذا يقول   / سةقم المقدَّ  / القربى األولى ّمِّفُّرِّاّعَّذَّاّإِّنَّتِّمَّّأ ّسقَّمّالفُّهِّائِّهَّقَّنّفُّوا
واضٌح  ةالشيع ب على األخماس وعلى سرقة  هذا التكال   - اهَّمِّارَّحَّوَّّايَّنّْالدُّّّامِّطَّىّحُّلَّبّعَّالُّكَّالتَّةّوَّيدَّدِّالشَّّّةَّيَّّبِّصَّالعَّرّوَّاهِّالظَّّ

همّإنَّّ :سوهاتستطيعون أن تتلمَّ  صفةٌ  هذه   ،جفالنَّ  وفي غير   جفالنَّ  في ة  الرسميَّ  ة  شيعيَّ لا ة  الدينيَّ  سة  المؤسَّ  ء  ااً في أجودَّ ج  

 بقطع   ه  هلكون ي   ،معته  س   يط  قبتس هلكونه  ي   ،دمه   ه  بسفك  هلكون ي   ،في جميع االتجاهات هلكونه  ي   - يهلَّعَّّونَّبُّصَّّتعَّيَّّنّْمَّّونَّكُهلِّيُّ

ّّحِّاَلّصّْلِّّانَّكَّّنّْإِّيهّوَّلَّعَّّونَّبُّصَّّعَّتَّيَّّنّْمَّّونَّكُلِّهيُّ - يهلَّعَّّونَّبُّصَّّعَّتَّيَّّنّْمَّّكَّاَلّهّْإِّوَّ - شيء ل   بك   هلكونه  ي   ،قه  زر
ّا ّقَّّحِّتَّسّْمُّّهِّرِّمّْأَ

 .ا ّقَّحِّتَّسّْةّمُّانِّهَّالِّوَّّلِّالَّذّْللِّّانَّكَّّنّْإِّهّوَّواّلَّبُّصَّّعَّنّتَّىّمَّلَّعَّّانِّسَّحّْالِّوَّّر ِّالبِّبِّّقِّفُّّرَّتَّلابِّوَّ

 ّ(381المتوفىّسنةّ)ّ/وقّدلشيخناّالصّالنعمة(الدينّوتمامّّ)كمالبّاكتتذكيٌرّبرواية. 

قم  / النشر اإلسالمي سة  مؤسَّ  طبعة   /تب الك   م هذه  د  كي تعرفوا ق  ذلك من  ة  مالحكو ،أذكر سني وفاة المؤلفين د  أنا أتعمَّ  

 بن   ة  جَّ فماذا أجاب إمامنا الح   ،باألموال أل سؤاالً يرتبط  سمن سة ل  المقدَّ  ( في جواب  من الناحية  547صفحة ) / سةالمقدَّ 

ناّرِّمّْأَّّيرِّنّغَّهّمِّالِّيّمَّفِّّفهُّرُّّصَّيِهّتَّفِّّفُّرَّّصَّتَّيَّناّوَّالِّوَّمّْأَّّنمِّّدهِّيّيَّاّفِّمَّّلُّّحِّستَّنّيَّمَّّرِّمّْنّأَّمِّّنهُّعَّّلتَّأاّسَّاّمَّأمَّّوَّ :؟الحسن

مّرَّّاّحَّيّمَّتِّرَّتّْنّعِّمِّّلُّّحِّتَّسّْمُّـالّ:يهّوآلهلَّعَّّىّهللاُّلَّّصَّّيَّّبِّالنَّّّالَّدّقَّقَّفَّّ،ةمَّايالقِّّومَّيَّّهُّؤامَّصَّخُّّحنُّنَّونّوَّعُّلّْوّمَّهُّكّفَّلِّلّذَّعَّنّفَّمَّفَّ

ّهللاِّّةُّنَّعّّْلَّالَّأَّّ:ىالَّعَّهّتَّلِّوقَّلِّّ،يهِّلَّعَّّهللاِّّةُّنَّعّْلَّّانَّكَّينّوَّمِّالِّالظَّّّةِّلَّمّْجُّّنّْمِّّانَّاّكَّنَّمَّلَّظَّنّمَّيّفَّبِّنَّّل ِّكُّّانِّسَّلِّيّوَّانِّسَّىّلِّلَّعَّّونٌّعُّلّْمَّّهللاُّ

  .ينمِّالِّىّالظَّّلَّعَّ

على زماننا  إمام   قه  قبل قليل، هذا العنوان طبَّ  رتكم به  ذكَّ  الَّذيالتوقيع الشريف  اعليكم من هذ ته  أقر الَّذي المنطق هو هو

َّعلَىّالظَّاِلِمينّ)أ ال   :هؤالء ل   ك   ّهللاِ ال يضحكون عليكم بآية  الحسن،ة بن جَّ ون أموال الح  تحل  سن يالَّذيعلى  ،!(..! لَْعنَةُ

بعد  هل عندهم من دليل   ،عن زمن اإلباحة ث  نتحدَّ  نحن   ،مس في زمن الوجوبثت عن الخ  تحدَّ الَّتي الروايات ب أومس الخ  

 .صرفه   مس وعلى كيفية  الخ   جوب  ال يملكون دليالً على و   !؟ةجَّ صدرت من اإلمام الح  الَّتي  اإلباحة  

 دليالً فال نعرف   لك  ما ال ننمن أنَّ  :قال ،)المقنعة( ح بهذا في رسالته  نفسه  صرَّ  ( للهجرة413الَّذي توفي سنة ) المفيد   -

  .د عندنا دليلر  لم ي   ه  مس ألنَّ بالخ   ف  كيف نتصرَّ 

 .اإلمام ةغيب مان  زمس بالخ   ف  التصر   قة  يدليالً في طر شيعة ال تملك  ال من أنَّ  :تبه  المرتضى كذلك قال في ك   -

  .والفتوى( ه  في مجرد الفق )النهايةالعملية  والطوسي نفسه قال ذلك في رسالته   -
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عن  نص   إلى عدم وجود   شير  ت  الَّتي وأكثر وأكثر من ذلك في البرامج السابقة  كأكثر من ذل وقرأت   عليكم قد قرأته   اهذ ل  ك  

ً مال ي ،وبقع إسحاق بن يعيفي توق له  وحلَّ  ه  حباأمس بعد أن في تشريع الخ   ة  جَّ اإلمام الح   ن ويضحكون عليكم يكذب ،لكون نصا

  .عليكم

  .هم ال يريدونلكنَّ  ،نعم ؟غير هذا الواقعن   مكننا أني  

  ..!! يح الصناعيقت من التلجنتأ  الَّتي  يريدون أن يتركوا الشيعة ما بين نغول السيستاني -

  ..!! المال المجهول المالك العراقية تحت عنوان   وبين سرقات أموال الدولة   -

المالك في جيب  مجهولة   إلى أموال   ل  تتحوَّ الَّتي صاحب الزمان  أموال   تحت عنوان   من الشيعة   وبين السرقة   -

 ..!!وأصهاره  أبنائه  و المرجع

 ..!!والمعتزلة  شاعرة  جاءوا بها من األالَّتي أصول الدين الخمسة  نيت على منظومة  ة  ب  ضالَّ  وما بين عقيدة   -

ما بالكم كيف  !؟ا إمام زمانكمويح الصناعي تريدون أن تنصرقمن التل الحرام   الحرام وأوالد   وأموال   ة  الضالَّ  ما بين العقائد  

  ؟!تحكمون

 


