
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 تسليما وسلم واملهديني االئمة حممد وال حممد على صل اللهم

 

ول مشة بحملت الدسليط في هفاجأ  ىاولىى واملحبت،دأبىا طيلت فترة ججاوصث العشش سىىاث على جشسيخ مفهىم الحىاس        

سلىب إللخصذي ب العائدة للمزجع الشيراسي  2/الاهىار قىاةجحشهذ  أن خشهاآووان  ،التي جثيرها هزه الجهت او جلًو املشبىهت 

ي العام وبث الاشاعاث والخيلم جاسة باسم الشيعت وجاسة باسم الحيىمت وجاسة باسم املشجعيت الذًييت وهي أللش مخعمذ جضليل 

مضاعمها الباطلت والياربت بحم طائفت مً  بسبباللىاة  هزه ةوهزا ما ًديح لىا ملاضا جلً الجهاث، ي جهت مًأجمثل  ال

ت ومماسست املعخلذ وفخح مياجب ومىاهب أب  كذ صعمو  ،سسميتمجاصة و ىاء هزا البلذ الزًً لهم حم العيش بسالم وحٍش

 هىا وسبب الفخىت بيىما هجذ انهم ًمخليىن كىىاث حسبب الفخىت بين املسلمين وال اكل مً كىاة فذنأاللائمىن على جلً اللىاة 

والتي ٌعمل فيها وهيل الشيراصي  ًاسش الحبيب على اثاسة الفخىت الطائفيت بين الشيعت والسىت بل اهه لم ٌسلم منهم حتى 

 جباع اليماوي؟أًثيرها والتي ي فخىت ًخيلمىن عنها أف ،مشاجع الشيعت وهزا شائع ومعشوف وعلى لسان مجخبى الشيراصي 

حت مً هزا املجخمع حعيش بسالم  2/شىتها كىاة الاهىاس وبعذ جلً الحملت الاعالميت املغشضت التي على طائفت وشٍش

ذ السالم هطالب الحيىمت بشفع الظلم عً اخىاهىا الزًً جم اعخلالهم  بل هطالب السيذ  أغللذ،وفخح جميع املىاهب التي وجٍش

بل  ،تيران صاغآ لذيهم لم هجذو هىسي املاليي بالخذخل شخصيا الهىا رهبىا للمسؤلين الحيىميين املحليين في الىجف وهشبالء 

فاضطشسها ان وشخيي عىذ وهيل وصٍش الذاخليت عذهان الاسذي ولىً الظلم  2/وامشهم مً كىاة الاهىاسأًبذو انهم ًأخزون 

خذام املىاهب الحسيييت اصداد اضعافا مضاعفت بل هم يهذدون باصالت مىاهبىا بحجت انها جثير الشعب والاعخلاالث في صفىف 

ومضكىا وصيت سسٌى  ألاششف الىجففي  مىهب أهصاس إلامام املهذيباالمس هذم جم  ،وباوامش مً جهاث حيىميت!!! وبالفعل

مشوا بغلم مىهبىا بالحلت بعذ اعخلاٌ طالب الحىصة أليىم وا، سماء الائمت عليهم السالمعلى أاحخىث التي و هللا امللذست 

ً،آشيخ صادق املحمذي و الو ، عذهان الضبيذيالشيخ عاسف الحلي و الشيخ شيخ سحيم الشىشي و ال ومنهم   خٍش

مطالبت السيد هىري املالكي بالتدخل شخصيا وبشكل عاجل الطالق سزاح  سىي  من سبيل،مامىا أ يبقلم  ا،لذ

لذلك هىاشد حكىمت العزاق واملتمثله  .باليماوي إيماهىاوامز قضائيت ال لذهب سىي أي أعتقلىا بدون أاملعتقلين الذين 

  ،بزئيس الىسراء ان يتدخل وياخذ دوره ويعاقب املسيئين وهحن شعارها
 
الا باهلل فال تستهشئىا باهلل قىة  ال ،اليىم وغدا

 .الىاحد القهار
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