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 1437ذى القعدة  8م ــ 2016/8/12الجمعة : 

الزال حديثي يف أجواء ظالمة بنت رسول الله صّىل الله عليه وآله ب� عل�ئنا ومراجعنا وُمفكّرينا وُمفّرسينا وُخطبائنا يف املؤسسة  ✤
 الدينية الشيعية الرسمية. وهذ الظالمة تتلّخص يف ما ييل:

ب إىل مجرّد تهديد! وتربئة قَتَلَة الزهراء إىل تخفيف ظالمتها إىل أقىص حّد ُممكن بحيث تُخفَّف جر�ة القتل البشعة بالتعذي -1
 أقىص حّد ُ�كنهم أن يقوموا بِه ِمن التربئة والدفاع عنهم ِمن قِبَل مراجعنا وعل�ئنا!

هناك تسطيح واضح  -نفي الزهراء ُمطلقاً ِمن املنظومة العقائدية، والذين ذكروها ذكروها عىل الحاشية، مع التسطيح املعريف!  -2
 وإنكار ملقاماتها وخصائصها الَغيبية ِمن قِبل الكث�ين! -ة الزهراء صلوات الله عليها يف معرف

إساءة األدب وإلحاق النقائص بسيّدة نساء العامل�، مع سلبها ِمن ك�التها وأوصافها... وكّل ذلك يجري بتلبيس شيطا� وفقاً  -3
 يقة الكربى يف الوقت الذي يطعنون فيها.ملنهجية قذارات الرجال، ووفقاً ملنهجية الدفاع عن الصدّ 

إنّني ال أبحث عن ُحسن أو ُسوء النوايا.. إنّني أعتقد أّن عل�ءنا ومراجعنا بشكل عام قاموا بذلك بسبب جهلهم املركّب وبسبب  ✤
 ومقّدساً يف هذه املؤسسة!انخداعهم مبنهج الشافعي وباملنطق الناصبي الذي أقحمه عل�ء بدايات عرص الَغيبة الكربى، وصار متوارثاً 

 الشيخ محّمد الحس� آل كاشف الغطاء عن فاطمة عليها السالم يف كتابه [جنّة املأوى]!وقفة عند ما يقوله  ✤

تحت عنوان : فاطمة الزهراء.. يقول: (طفحْت واستفاضت كتب الشيعة ِمن صدر االسالم يف القرن األول.... أطبقْت كلمتهم  ■
يف ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة، أنّها بعد رحلة أبيها املصطفى رضب الظاملون وجهها، ولطموا خدها حتّى تقريباً أو تحقيقاً 

 يقول:احمرّت عينها وتناثر قُرطها...)، ويستمّر يف هذا الكالم، ويُش� إىل أشعار الشعراء ِمن املاضي� ومن الّالحق� بعد ذلك... إىل أن 
وإْن كانت يف غاية الفظاعة والشناعة.. ولكن �كن للعقل أن يُجّوزها، ولألذهان والوجدان أن يستسيغها،  (وكّل تلك الفجائع والفظائع

، ولكن قضيُّة رضب الزهراء، ولطم خّدها مّ� ال يكاد يقبله وجدا� ويتقبّله عقيل، ويقتنُع به مشاعريولألفكار أن تقبلها وتهضمها.. 
ِمن هذه الجرأة العظيمة، بل ألّن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركّزتها الرشيعة االسالمية ال ألّن القوم يتحّرجون ويتوّرعون 

 وزادتها تأييداً وتأكيداً متنع بشّدة أن تُرضب املرأة أو مُتّد إليها يد سوء..)!!
الذي صنع بها حتّى أدماها! أما قرأَت يف كتب وعجيٌب أمر هذا املرجع! أما قرأَت يف التأريخ ماذا فعل عمر بن الخطّاب بأختِه وما 

التأريخ أّن ُعَمر بن الخطّاب كان املسؤول عن تعذيب املُسل�ت؟! وكان يُعّذب املرأة املُسلمة إىل الحّد الذي يُصيبه التعب، وال 
 تذر إليِك ِمن توقّفي عن التعذيب!!يستطيع أن يُواصل!! ويعتذر ِمن املرأة املسلمة املُعّذبة تحت يديه استهزاًء بها، يقول لها: أع

رضب النساء املسل�ت يف أيّام خالفته، وهجم عىل بيوت نساء النبّي، ورضب نساًء يف داخل بيوت نساء النبّي! (هذا كلّه مذكور يف 
 كُتب التأريخ، ويف كُتبهم!) أمل يقرأ الشيخ كاشف الغطاء هذه األحداث والتفاصيل؟!

 ناقش يف قضيّة بديهية بالنسبة يل.. ولكنّني أقول:عل�ً أنّني ال أريد أن أ

 ما قيمة الوجدان حين� يتعارض مع نصوص أهل البيت؟ واإلمام الصادق عليه السالم يقول أّن الزهراء ماتت من الرضب؟ ●

 وأتساءل أيضاً: أين هو تسديد اإلمام الحّجة.. حين� يُّدعى دوماً أّن اإلمام الحّجة يُسّدد املراجع؟! ●
هذه الّرتهات عىل طول حلقات هذا الربنامج التي نطق بها الشيطان عىل ألسنة كبار املراجع والعل�ء.. ملاذا مل يتدّخل صاحب الزمان 

 يك يُسّددهم؟!

أنا ال أريد أن أناقش السيّد محّمد حس� كاشف الغطاء يف قضيّة تشكيكه يف الذي جرى عىل فاطمة، فال هو بأّول مرجع وال  ✤
مرجع.. هذه قضيّة موجودة عىل طول الخط! وكل واحد يُربر بتربير شيطا� خبيث.. فهذا الذي ذكره الشيخ محّمد حس� آخر 

 كاشف الغطاء هو تربير شيطا� خبيث يف مواجهة األحاديث الكث�ة والزيارات الرشيفة الواضحة للصّديقة الطاهرة عليها السالم.

كتابه [جنّة املأوى] وهو يعلّق عىل كالم للزهراء عليها السالم قالته لسيّد األوصياء بعد عودتها  أيضاً يقول الشيخ كاشف الغطاء يف ■
 وكيف فَِهم الشيخ كاشف الغطاء كالم الزهراء وموقف الزهراء هنا.. يقول: -ح� خطبت ُخطبتها يف املهاجرين واألنصار -ِمن املسجد 

قتها بعد رجوعها من املسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشّد التّأثر حتّى خرجْت عن حدود (وكل�تها مع أم� املؤمن� عليه الّسالم أل
 اآلداب الّتي مل تخرج من حظ�تها مدة عمرها، فقالت له: يابن أيب طالب افرتست الذئاب، وافرتشَت الرتاب...)!!!

 الكالم.. فهو ليس مؤّدباً حين� يتفّوه بهذه الكل�ت.الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود اآلداب بهذا 
 الرجل كان جاهالً مبعرفة مضام� كالمها عليها السالم، فقال هذا الكالم الخط� يف حّق الصّديقة الكربى. 

 الذي نخلص إليه من كالم الشيخ كاشف الغطاء: أّن فاطمة صلوات الله عليها ُ�كن أن تخرج عن حدود اآلداب!!!●



قبل سنوات يف أحد برامج قناة املوّدة الفضائيّة قلُت: بأّن الشيخ هو الذي خرج عن اآلداب.. ويف حينها ُشِحن االنرتنت بالرّد عّيل  ✤
وبتوجيه من املرجعيات يف النجف! ألنّني قلُت: أّن الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء خرج عن حدود اآلداب بكالمه! أّما هو يقول 

 إشكال!! ويبقى كالمه موجوداً يف الكتاب، فال إشكال!! وعّيل أن أُرقّع لهذا الذي خرج عن حدود اآلداب!عن الزهراء فال 
 هكذا يُدافع مراجعكم األحياء وحوزتكم الرشيفة عن هذه املرجعيّة (الغ� مؤّدبة)! فهل الذي يُدافع عن غ� املؤّدب� هو مؤّدب؟!

غ� مؤّدب مع فاطمة! وهؤالء رغم ذلك يُدافعون عنه !! مع أّن كالمه كُفر واضح رصيح. (هذه عل�ً أّن هذا الذي يُدافعون عنه هو 
 كفرة صلعاء واضحة من الشيخ كاشف الغطاء يف حّق فاطمة عليها السالم).

 (وقفة عند ما يقوله الشيخ محّمد الحس� آل كاشف الغطاء عن أعداء فاطمة يف كُتبه) ✤

يقول وهو يتحّدث عن األّول والثا�، وموقف سيّد األوصياء عليه السالم منه�، يقول: (وح� صولها] [أصل الشيعة وأ يف كتابه  ■
بدوا، رأى أنَّ الخليفت� ـ األّول والثا� ـ بذال أقىص الجهد يف نرش كلمة التوحيد، وتجهيز الجنود، وتوسيع الفتوح، ومل يستأثروا ومل يست

 له، محافظة عىل اإلسالم أن تتصّدع وحدته، وتتفرّق كلمته، ويعود الناس إىل جاهليتهم األوىل..)!! بايع وسامل، وأغمض عّ� يراه حقاً 

 أيضاً يف نفس كتابه [أصل الشيعة وأصولها] يُْشكل عىل بيت شعر البن أيب الحديد املعتزيل.. فيقول: ■
ا اإلسال   م لوال ُحساُمُه......)(وغاىل املعتزيلُّ عبد الحميد وأساء التعب� حيث قال: أال إ�َّ

 ه؟!فهنا الشيخ كاشف الغطاء يعترب املعتزيل قد غاىل وأساء التعب�.. ف�ذا قال املعتزيل حتّى اعتربه الشيخ كاشف الغطاء ُمغايل يف كالم

لوية] والتي اعتربها (وقفة عند األبيات التي قالها ابن أيب الحديد املعتزيل يف حّق سيّد األوصياء يف كتابه [ديوان القصائد الع ✤
 الشيخ كاشف الغطاء ِمن الغلو، وفيها إساءة تعب�)

 يقول ابن أيب الحديد:
 هو النبأ املكنون والجوهر الذي * تجّسد ِمن نور ِمن القدس زاهرِ 
 وذو املعجزات الواضحات أقلّها * الظهور عىل مستودعات الرسائرِ 

 لُعال واألوارصِ ووارث علم املصطفى وشقيقُه * أخاً ونظ�اً يف ا
 أال إّ�ا اإلسالم لوال ُحسامه * كعفطة عنز أو قُالمة حافرِ 

 عفطة العنز: هي السائل أو املُخاط الذي يخرج ِمن أنف الَعنز. ●

ك ِمن من سورة املائدة {يا أيّها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك ِمن ربّك وان مل تفعل ف� بلّغَت رسالته والله يعصم 67وقفة عند اآلية  ✤
ام النبي الناس إّن الله ال يهدي القوم الكافرين}. يعني إن مل تُبلّغ والية عّيل فإنّك ال بلّغت القرآن وال قُمت بأّي يشء! وهذا يف آخر أيّ 

 صّىل الله عليه وآله. (وإن كان الخطاب بلسان إيّاِك أعني وأسمعي يا جارة).
لغدير كان تبليغاً جزئياً.. فالنبي صّىل الله عليه وآله مل يُبلّغ عن والية عّيل مبعناها العام عل�ً أّن ما كان ِمن تبليغ لوالية عّيل يوم ا

 املطلق، وإّ�ا بلّغ عن والية عّيل يف حدود خالفة رسول الله ويف حدود الخالفة الدنيوية.. ومع ذلك القرآن يقول {ف� بلّغت رسالته}!
ى؟! نعم ُ�كن أن يقال أّن بيعة الغدير كانت عنواناً للوالية العاّمة.. ولكن املسلم� بايعوا ف� بالك لو كان الحديث عن واليته العظم

عىل هذا املعنى الجزيئ من الوالية.. رمّبا الخواّص يعرفون ذلك، والخواص ليسوا بحاجة إىل بيعة الغدير. (فبيعة عّيل مع دقّات 
 .. بيعة عّيل هي ّرس أرسار حياتنا.. بيعة عّيل من دونها نحن ال يشء!)القلوب.. بيعة عّيل مع كّل صفحة ِمن صفحات عقولنا

يساوي ِصفر! وليس الحديث  -التي متّْت البيعة عليها يف غدير خّم  -فخالصة الكالم هي: دينكم ِمن دون (والية عّيل) الدنيوية  ●
قول بعض الروايات (لو جاء العبد بعمل يوم القيامة بعمل عن والية عّيل الكربى بكّل أبعادها! هذا املضمون واضح يف روايتنا، ك� ت

 سبع� نبيّاً ِمن دون والية عّيل ف� نفعه ذلك)!!

لو عايش عل�ؤنا حديث أهل البيت عىل طول الخط، وعايشوا القرآن بفهم أهل البيت عىل طول الخّط.. فإنّهم ح� يُفكّرون  ■
ب التكرار واملعايشة املُستمرّة الطويلة! ولكنّهم يتنافرون مع حديث أهل البيت ستتحوّل هذه املفاهيم عندهم إىل بديهيات بسب

 بسبب قذارات علم الرجال وعلم األصول وعلم الكالم، وقذارات القواعد الفقهية وقواعد التفس�، قذارات ما يُسّمى بعلوم القرآن!

 (إّ� مؤمن بظاهركم وبطانكم، بإيابكم ورجعتكم...) ✤
 تجعل اإل�ان بالرجعة كاإل�ان بالظاهر والباطن..أليس هذا يعني أّن الرجعة من األصول؟! هذه الزيارات

ف�ذا تقول عن املرجع الشيّخ محّمد حس� كاشف الغطاء الذي يقول بأّن الرجعة ال تُساوي عنده فلساً؟!! أهل البيت صلوات الله 
 هذا الكالم يدّل عىل أّن الرجعة أصٌل من أصول اإل�ان؟!عليهم يقولون (َمن مل يُؤمن بكرّتنا فليس منّا).. أليس 

 يستشهد يف كالمه بكالم للشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء وأنّه يقول أّن الرجعة ال تساوي عنده فلساً.: للشيخ الوائيل 1مقطع  ★

عل�ء الشيعة لهم ما لهم ِمن املنزلة (عند عّوام الشيعة).. ولكنّهم ال يساوون فلساً عند آل محّمد عليهم السالم! وهذا نعرفه  ■
 القانون هو:من خالل هذا القانون الرضوي الذي وضعه اإلمام الرضا عليه السالم حتّى يعرف الشيعي منزلته عند إمام زمانه. 



لرضا عليه السالم: مايل ِمن املنزلة عندك يابن رسول الله؟ فقال له اإلمام عليه السالم: انظر إىل قلبك، ما يل أنا (أّن سائل سأل اإلمام ا
 من املنزلة عندك فلَك يف قلبي بقدر ما يل من املنزلة عندك).

ئيل.. فهم أيضاً ال يُساوون فلِساً فإذا كانت أحاديث الرجعة وهي باملئات ال تساوي فلساً عند الشيخ كاشف الغطاء، وعند الشيخ الوا
 عند صاحب الزمان! هذا قانون من املعصوم وليس من عندي.

يُكّرر فيه نفس هذه القولة للشيخ كاشف الغطاء (أّن أحاديث الرجعة ال تُساوي عنده فلساً)! ويُصدر : للشيخ الوائيل 2مقطع  ★
 الرجعة واستصغاره لهذه العقيدة.. ومّر الكالم عن ذلك يف الحلقات املاضية!!صوتاً يف كالمه يُعّرب عن استهزائه واستخفافِه بأحاديث 

 (معنى أّن الله رسيع الحساب) رسعة الحساب يف العامل الدنيوي ويف الجانب الديني بقوان� التوفيق والخذالن. ✤
دة صالحة.. والعمل الطالح، النيّة الطالحة، (العمل الصالح، النية الصالحة، العقيدة الصالحة تقود إىل عمل صالح، نيّة صالحة، عقي

 العقيدة الطالحة تقود إىل عمل طالح، نيّة طالحة، عقيدة طالحة) بالنتيجة : النتائج تتبع املقّدمات!

أطلُت بعض اليشء يف تعليقي عىل كالم الشيخ محّمد حس� كاشف الغطاء بخصوص بيت شعر البن أيب الحديد املعتزيل.. أطلُت  ✤
الوقوف ال ألهميّة هذا املوضوع بالقياس إىل املوضوع الكب� الذي ب� يدّي.. وإّ�ا أردُت أن أوّضح لكم مثاالً عن سوء التوفيق عند 

الطريقة التي يُفكّرون بها، وكيف يتحّدثون، ماذا يعتقدون، وكيف يتكلّمون.. وإّال فإّن املطلب األساس يف كالمه هؤالء املراجع، وعن 
 هو إساءته للصّديقة الكربى عليها السالم ح� قال عنها أنّها خرجْت عن حدود اآلداب!!

 د اآلداب؟!أّي جر�ة هذه أن يُقال عن الزهراء صلوات الله عليها أنّها خرجْت عن حدو 
ملاذا املؤسسة الدينية ال تعتذر؟! ملاذا آل كاشف الغطاء (الباقون منهم من العل�ء) ملاذا ال يعتذرون عن هذه الجر�ة؟! ملاذا ال 

 يرفعون هذا الكالم ِمن املنت ويجعلونه يف الحاشية حتّى يعرف الناس خطأ املرجع يف حّق الصّديقة الكربى عليها السالم؟!

يف صفة أخرى لقامئة صفات الزهراء عليها السالم (يف نظر املؤسسة الدينية الشيعية) وهي: أّن الزهراء تخرج عن حدود إذن نُض ✤
 اآلداب يف بعض األحيان!!

 وهو يُخربنا أّن النبي يقول أّن فاطمة تلبس لباس الجبابرة!!: تسجيل للشيخ الوائيل 3مقطع  ★
 ابرة هم املتكّربون، والله تعاىل يُبغضهم ألنّهم يُشاركون الله تعاىل يف لباسه.. فالتكّرب هو ثوب الله.ألّد أعداء الله الجبابرة ؛ ألّن الجب

 املُتكّربون هم الذين يُريدون أن يُشاركوا الله يف ثوبه (هؤالء هم الجبابرة).

 الشيخ الوائيل.. والعقل الجمعي ُشِحن بالفكر املشكلة أّن الناس ال تُدقّق، والسبب: ألنّهم تعّودوا عىل تقديس املُتكلّم، وخصوصاً  ✤
 الناصبي، فح� �رّون عىل حادثة مثل هذه الحادثة يستسيغونها، ويجدونها جميلة جّداً!

 (وقفة تُش� إىل أهّم النقاط عند هذه الحادثة التي ذكرها الشيخ الوائيل يف كالمه، والتي قال فيها افرتاًء عىل النبي أّن رسول الله ✤
 ول بأّن فاطمة تلبس لباس الجبابرة)!يق

: هذه الحادثة منقولة من كتب املخالف�. (نقلت بعّدة نقول من كُتب املخالف�، ومل ترد يف مصادرنا أبداً) ومن أراد أن أوالً ✱
كورة واملصادر عوامل الزهراء] فسيجد النصوص مذ  1يعرف التفصيل ويعرف املصادر، فيُمكنه أن يرجع إىل كتاب [عوامل العلوم: ج

 مذكورة.. وُ�كنه أيضاً مراجعة مصادر املخالف�.

: أّن النصوص املشهور والشائعة يف كُتب املخالف� ليسْت ك� روى الشيخ الوائيل! فالنصوص الشائعة املشورة تقول أّن النبي ثانياً  ✱
بل رجع وهو من عند الباب!! (فهذا إّما أن يكون افرتاء دخل إىل بيت فاطمة ومكث طويالً، أّما الشيخ الوائيل فيقول أنّه مل يدخل.. 

من الشيخ الوائيل، أو أنّه وجد هذا يف مصدر من مصادر املخالف�).. وحتّى لو وجد الوائيل هذا الكالم يف مصدر من املصادر، فهل 
 لباس الجبابرة؟! يحّل له أن ينسب هذا الفعل الشانئ لفاطمة ولرسول الله بأّن النبي دمدم وقال: فاطمة تلبس

فاطمة التي يرىض الله لرضاها ويسخط لسخطها.. هل ُ�كن أن تأيت بفعل يُسخط الله وتلبس لباس الجبابرة! وهل ُ�كن أن  ●
 يصفها خاتم األنبياء بهذا الوصف (أنّها تلبس لباس الجبابرة)؟!

فرضنا أنّه موجود يف مصدر شيعي، فهذا الكالم ليس صحيحاً، فهذا الكالم الذي نقله الشيخ الوائيل هو من كتب املخالف�.. وحتّى لو 
 إذ ال يُعقل أّن الزهراء التي يرىض الله لرضاها ويسخط لسخطها أن تُسخط الله وتلبس لباس الجبابرة!

الله عليه وآله، ومل : ما قاله الشيخ الوائيل ِمن أّن النبّي دمدم.. الدمدمة يشء مذموم وهي ليسْت ِمن ُخلُق رسول الله صّىل ثالثاً  ✱
يُعهد عنه ذلك خصوصاً يف عالقته مع فاطمة، ويف عالقته مع أهل بيته.. فالنبي ال يُدمدم، النبّي واضح رصيح. أضف أّن هذا الفعل 

 يقدح يف عصمتها وطهارتها صلوات الله عليها!

 فاليشء الذي نخلص إليه من كالم الشيخ الوائيل هنا: هو أّن فاطمة عليها السالم تلبس لباس الجبابرة!! ■

الحظوا الذوق الناصبي يف كالم الشيخ الوائيل ح� يقول: أّن رسول الله يقف عىل باب فاطمة ويقرأ آية التطه�، ويدخل إىل بيت  ■
 زوجته خديجة، ومواقفها من اإلسالم!! (وهذا أسلوب قطبي). فاطمة يُريد أن يُجّدد عهداً بذكرياته عن



 فاألسلوب اإلخوا� امتاز بالتعاب� اإلنشائية الخالية من املحتوى.. وهذا النوع من األسلوب ومن الطرح يرتّدد كث�اً عىل لسان الشيخ
تعاب� إنشائية، محتواها ليس واقعياً وال �ّت بصلة إىل الوائيل، وكذلك يرتّدد كث�اً يف كتب السيّد محّمد باقر الصدر وتالمذته! هناك 

 منطق الكتاب والعرتة.. وسأمّر عىل شواهد من ذلك ح� أمّر عىل موقف السيّد محّمد باقر الصدر من الصّديقة الكربى!

يف املنظومة العقائدية. ح� النبي األعظم كان يقف عىل بيت فاطمة ويستأذن حتّى يُبّ� لنا أّن فاطمة عليها السالم هي املحور  ■
يقف النبي عىل باب فاطمة ويقرأ آية التطه�، فألّن آية التطه� آية خاّصة بفاطمة، وشاركها فيها أهل البيت عليهم السالم.. ألّن 

 جربئيل ح� نزل وقال: يا رّب وَمن تحت الكساء؟
 احبة آية التطه�).قال الله له: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فبدأ بفاطمة (فهي ص

إذا كان الكتاب الصامت نزل عىل العبارة واإلشارة والّلطائف والحقائق.. ف�ذا تقولون عن الكتاب الناطق؟ الكتاب الناطق فيه  ■
ما فيه ما ال ندركه نحن! (كيف أصف حسن ثنائكم) فنحن ال ندرك عميق الكتاب الناطق! أفعال الكتاب الناطق أفعال محّمد، 

 ّيل، أفعال فاطمة.. حركاتهم، سكناتهم بحاجة إىل دراسة! خصوصاً إذا كانت مقصودة وضمن سياق خاّص!أفعال ع

 يتحّدث فيه عن رسول الله صّىل الله عليه وآله، ويقول عنه أنّه حاكم دكتاتوري!: فيديو للشيخ بش� النجفي 4مقطع  ★
األّمة.. عقل األّمة يتكّون من مصطلحات وبديهيات وقواعد وعناوين  كالمك أنت وأمثالك يا شيخ بش� يكون مصدر وأساس لبناء عقل

وكل�ت، والذي يضّخها يف عقل األّمة هم النخبة.. وأنت عىل رأس النخبة يا شيخ بش�.. فكيف تتحّدث عن رسول الله صّىل الله 
 عليه وآله بأنّه حاكم دكتاتوري؟!

فل�ذا تضعون هذا الهراء وهذا الكالم السخيف عن رسول الله  -نت مسؤول عنها مع أّن هذه الكلمة أ -لنفرتض أّن الكلمة سبقتك 
 عىل املوقع؟! ارفعوا هذا الهراء من مواقعكم، هذه شتيمة لرسول الله صّىل الله عليه وآله.. واعتذروا عن أخطائكم بحّق أهل البيت.

ام وتُسطّر له األلقاب الطويلة العريضة، ويقول عن خاتم هل يقبل اإلمام الحّجة أن يأيت شخص وضع نفسه يف موضع نائب اإلم ●
 األنبياء أنّه حاكم دكتاتوري؟! أي ضالل هذا؟ وأّي منطق سخيف هذا؟!

 الحاكم الدكتاتوري هو الحاكم الظامل الذي ال يحسب ألي يشء حساباً، وهو الذي ال يسعى إّال إىل تحقيق رغباته وشهواته ودناءاته! ■
ل الذي ال يخضع ملنطق العقل ومنطق القانون.. وهو الذي ال يترصّف بحكمة، وال يستمع إىل صوت القلب وال وهو الحاكم الجاه

 يراعي العاطفة وال يُراعي األخالق، وال ُيراعي املشاعر اإلنسانية!

 يتحّدث فيه عن رسول الله ويقول عنه أنّه تراب يف قربه!!: تسجيل للشيخ الوائيل 5مقطع  ★
أحاديث أهل البيت عليهم السالم سمعنا يف يوم من األيّام أّن الزائر إذا ذهب إىل زيارة النبي أو املعصوم� يحمل معه هل هناك يف 

 دفرت مذكّرات يكتب فيه ذكرياته؟!

 يُحّدثنا فيه عن عظام عّيل.. فعّيل مجموعة عظام !!: تسجيل للشيخ الوائيل 6مقطع  ★
 الوائيل باألحاديث الكث�ة التي تحثّنا عىل زيارة (قرب عّيل) زيارة (قرب الحس�)؟!ماذا تصنع أيّها الشيخ 

ِمن أين جئتنا بهذا الِفكر أنّك تزور معامل، وترتبط بكيان معنوي؟! أنّك ال تقف عىل تراب وال تقف عىل مجموعة عظام، وأنّك تزور 
 ه أنّنا نزور املوقف؟!ذكريات، تزور موقف !! يف أّي كتاب من كتب األدعية يوجد في

يُثّقفكم فيه بهذه الثقافة الوهابية، الثقافة البعيدة عن آل محّمد (والتي يقول فيها أّن الحس� : تسجيل للشيخ الوائيل 7مقطع  ★
يزور عظاماً  عظام، وهو ال يقف عىل العظام، وإّ�ا يزور موقف)! هذا التكرار لهذا التعب� (عظام بالية، تراب) واإلرصار عىل أنّه ال

نية بالية، هذا إساءة أدب كب�ة جّداً بحّق أهل البيت عليهم السالم. هذا التصوّر واالشتباه الكب�، ماذا يرتك يف أذهان األّمة؟ ويف بُ 
 العقل الجمعي إن كان بشكل مبارش أو غ� مبارش؟! ولذلك األّمة أعرضْت عن العقائد الحّقة ! والتصقْت بهراء األقوال.

 خالصة التي نصل إليها بعد عرض هذه املقاطع املختلفة، هي:ال ✤

 أّن فاطمة عليها السالم يف قربها إّما هي تراب كرسول الله! أو هي عظام كعّيل وكالحس�!! ●

لحقيقة ح� نزورها فإنّنا نزور موقف! وهي يف ا -مع أنّنا ال نعرف موضع قربها بالتحديد، وإّ�ا باملجمل  -وأنّنا ح� نزورها  ●
عبارة عن تراب وعظام بالية! بالنسبة يل: أنا أكفر بكّل هذا املنطق.. وعجبي اإلرصار الشديد من السيّد السيستا� عىل االلتزام 

 مبنهجية الشيخ الوائيل بالنسبة للخطباء وطَلَبة الحوزة.. دامئاً يُؤكّد السيّد السيستا� عىل اتّباع منهجية الشيخ الوائيل!

يتحّدث فيه عن أعداء فاطمة عليها السالم، ويقول (يبدو أّن أبا بكر وعمر وسيّد األوصياء هم فيديو للشيخ الوائيل : 8مقطع  ★
 أبناء عمومة، وهم رفاُق سالح)!! وهذا املقطع مأخوذ من أحد مجالس الشيخ الوائيل يف الكويت يف مراحل متأخرة من حياته!!

مثيل، جربئيل نادى (ال فتى إّال عّيل وال سيف إّال ذو الفقار) فَمن ذا الذي يكون رفيقاً لعّيل يف الذي أعرفه أنا أّن علياً ليس له 
 السالح؟!



يف قصيدته التي الشيخ الوائيل يف ديوانه �دح قتلة األمئة عليهم السالم عىل نفس هذه النغمة الضالة املُنحرفة القذرة النشاز،  ■
 تحمل عنوان (بغداد)

 و �دح هارون العبايس املُسّمى بـ (الرشيد) وهو قاتل اإلمام الكاظم عليه السالم، يقول:يقول فيها وه
ٌل * يُضفي عليِك بسحره جلبابا  سيظلُّ من مجد الرشيد ُمؤثـّ

 ثّم يقول وهو �دح املأمون العبّايس قاتل اإلمام الرضا عليه السالم: ■
 آلداباويظلُّ لل�مون عندِك مجلٌس * يبني العلوم ويغرس ا

 ثّم يقول وهو �دح املعتصم العبّايس قاتل اإلمام الجواد عليه السالم: ■
 وصداً ملعتصٍم يُعدُّ كتائباً * لنداء ُمسلمة دعت فأجابا !!

يتحّدث فيه عن شؤون الزهراء عليها السالم الخاّصة وبشكل ُمبارش.. يتحّدث فيه عن طهارتها : تسجيل للشيخ الوائيل 9مقطع  ★
وحالة الطََمث عند فاطمة عليها السالم. الشيخ الوائيل يقول أّن فاطمة كبقيّة النساء، وأّن هذا األمر ليس بفضيلة لفاطمة..  ونقائها

 ك�ل فاطمة أن تكون كبقيّة النساء يف الحالة الطبيعية!! (عل�ً أّن هذا املنطق هو منطق املؤسسة الدينية).

يتحّدث فيه عن طهارة الصديقة الكربى عن ما يطرأ عىل النساء،  ]1تاب [مأساة الزهراء: جللسيّد فضل الله يف كوقفة عند كالم  ✤
فيقول: (إّن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية ُيعترب حالة َمرَضية تحتاج إىل العالج؟ أو هي عىل األقل حالة نقص يف أنوثتها 

ضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنُفاس. بل يصف هذا البعض القول بتنزه الزهراء ويف شخصيتها كامرأة، وال �كن عدها ِمن كراماتها وف
 عن الطمث والنفاس بأنّه من السخافات)!!! عل�ً أّن هذا الكالم أخذه فضل الله من مراجع درس عندهم!!

وال تقربوهّن حتّى يطهرن فإذا من سورة البقرة {ويسألونك عن املحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء يف املَحيض  222يف اآلية  ■
 .تطهرنَّ فأتوُهنَّ ِمن حيث أمركم الله إنَّ الله يُحّب التواب� ويُحّب املتطهرين}. فالعادة الشهرية هي مرض، وهي أذًى بنّص القرآن

ديّة في� بينها كيف تتصوّر أن �ّر وقت عىل فاطمة صلوات الله عليها تكون عندها حالة (هذه الحالة تُسبّب فاصلة نفسية وجس
 وب� سيّد األوصياء عليه� السالم؟!). سيّد األوصياء صلوات الله عليه هكذا يُخاطب الصّديقة الكربى، فيقول:

 وبنُت محّمد َسكَني وُعريس ** مسوٌط لحمها بدمي ولحمي

والكساء كساؤها،  -ت الكساءيقول رسول الله صّىل الله عليه وآله وهو يتحّدث عن فاطمة عليها السالم بعد أن دخلْت تح ■
تي وحامَّتي لحمهم لحمي ودُمهم َدمي). لحم فاطمة لحم محّمد، ودم فاطمة  -والبيت بيتها يقول: (الّلهم إّن هؤالء أهل بيتي وخاصَّ

 دم محّمد.. هذه الدماء الطاهرة ال ُ�كن أن يجري عليها مثل� يجري عىل غ�ها من النجاسات واألوساخ واملفاسد بها!

قول اآلية الكر�ة عن املحيض {قل هو أذًى} األذى هو نوع من األوساخ والقذارة والدم الفاسد.. نوع من أنواع الحالة املُؤذية  ●
 الجسدية والنفسيّة واملَرَضية للمرأة!

حالة (املحيض) غ� طاهرات،  أيضاً القرآن الكريم يقول {فاعتزلوا النساء يف املَحيض وال تقربوهّن حتّى يطهُرن} يعني أّن النساء يف ●
هّن يف حالة نجاسة.. والصّديقة الكربى صلوات الله عليها هي ِمن أهل آية التطه�. ويف فرتة املَحيض تكون هناك حالة نجاسة.. فهل 

 ُ�كن أن نتصّور الصّديقة الكربى عليها السالم يف حالة كهذه؟! ما لكم كيف تحكمون؟!

ن قول اآلية الكر�ة {فإذا تطهرنَّ فأتوُهنَّ ِمن حيث أمركم الله إنَّ الله يُحّب التواب� ويُحّب املتطهرين} يعني أّن الذين يقرتبو  ●
 من النساء يف حالة الحيض فإّن صفة (التّواب� واملُتطهّرين) مسلوبة عنهم.. فهل هذه األوصاف واملعا� واملضام� يف اآلية تتالئم مع

 ٍت فيه عّيل وفاطمة؟!بي

 وقفة عند كلمة اإلمام الكاظم عليه السالم يف [الكايف الرشيف] وهو يتحّدث عن أّمه فاطمة الزهراء عليها السالم، يقول: ✤
 (إّن فاطمة صّديقة شهيدة وإّن بنات األنبياء ال يطمنث). يعني أّن هذه الصفة (ال يطهُرن) صفة ُمقارنة لصفة الصّديقة الشهيدة يف

 كالم اإلمام الكاظم عليه السالم، وهي أهم صفات الصّديقة الكربى عليها السالم.

 جاء فيها: -وهي رواية جميلة جّداً  -وقفة عند حديث رسول الله صّىل الله عليه وآله مع أس�ء بنت ُعميس  ✤
، فقال: -أي يف النفاس  -ا فلم أَر لها َدماً (تقول أس�ء بنت ُعميس: قلُت لرسول الله وقد كنُت شهدُت فاطمة وقد ولدْت بعض ُولده

 إّن فاطمة ُخلقْت ُحورية يف ُصورة إنسية)

وهو يحدثنا عن نجاسة دم الحس� !!!(ووفقاً لهذا املنطق البائس األعوج : لعميد املنرب الحسيني (الشيخ الوائيل) 10مقطع  ★
 الحس� من دم فاطمة)!!يكون دم الزهراء صلوات الله عليها نجس أيضاً ألّن دم 

 


