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 1437ذى القعدة  9م ــ 2016/8/13السبت : 

 يك يرتابط الحديث يف هذه الحلقة مع التي قبلها، أعود إىل آخر يشء ذكرته يف الحلقة املاضية. ✤

الذي يتحّدث فيه عن عدم طهارة الصّديقة الكربى عليها السالم من الطمث وسائر التفاصيل : إعادة مقطع الشيخ الوائيل 1مقطع  ★
 املرتتبة عليه!

 الوائيل!! موازين تقييم تستند إىل ِفكر معادي آلل محّمد عليهم السالم!الحظوا موازي� التقييم عند الشيخ  ■

أوالً: قال بأّن هذه ليست فضيلة مبيزانه هو.. مبيزان يعتمد عىل االستحسان، وقد تعلّم هذه املوازي� يف ثقافة املؤسسة الدينية  ●
الكث� من كل�تهم الرشيفة عليهم السالم تعدُّ هذه الخصلة الشيعية الرسمية.. لو رجع إىل أحاديث أهل البيت لوجد العدد الوف� و 

 ِمن كرامات بنات األنبياء، وِمن فضائل وخصائص الصّديقة الطاهرة.

 ثانياً : حتّى لو مل نرجع إىل هذا امليزان.. إذا أخذنا القضيّة باملنطق الوجدا� الطبيعي لإلنسان العاقل: ●
 أن تُبتىل بهذه الدماء يف كّل شهر وعند النفاس، وعند حاالت أخرى؟! أم ال تُبتىل بهذه الدماء؟! فإنّنا لو سألنا امرأة أيّه� أفضل:

ال أعتقد أّن امرأًة ترغب بأن يجري عليها هذا الوضع.. ال أعتقد أّن امرأًة ال تعدُّ هذا ُمشكلة.. وأدلُّ دليل عىل ذلك أّن شاشات 
تع� بها املرأة للخالص ِمن أوساخ هذه الدماء، واملرأة تعا� ما تعا�. فكيف ال يُعّد الفضائيات مشحونة بدعايات الوسائل التي تس

ذلك فضيلة حين� تكون هناك امرأة بكامل صّحتها، وكامل أنوثتها، وكامل طاقتها الجنسية وقدرتها عىل اإلنجاب، وكامل ما متتلكه 
ت التي تُسبّب لها أدًى نفسياً وقذارات وأوساخ! ال أدري بأّي ميزان يتحّدث املرأة ك� خلقها الله تعاىل وهي ُمستغنية عن هذه الحاال 

 الشيخ الوائيل؟ ميزان أهل البيت يرفضه! وميزان الوجدان واملنطق الطبيعي ال يعمل به! وكّل ذلك حتّى ينسب النقص لفاطمة!
.. ولكن الطريقة التي يُفكّر بها والتي تعلّمها ِمن ءة إىل فاطمةعل�ً أنّني أحلف األ�ان تِلو األ�ان أّن الشيخ الوائيل ال يقصد اإلسا(

 املنهج األعوج املوجود يف املؤسسة الدينية، ِمن الثقافة املُستدبرة هي التي تجعله يتفّوه بهذا الهراء وهذا الضالل!).

ل الزهراء عليها السالم، يقول: (إّن فاطمة وقفة عند رواية اإلمام الكاظم عليه السالم يف [الكايف الرشيف] وهو يعّدد فيها فضائ ■
 ف�!صّديقة شهيدة وإّن بنات األنبياء ال يطمنث). هذا املعنى تكّرر يف روايات عديدة.. بل إّن هذا املعنى موجود أيضاً يف روايات املُخال

ر هذه الروايات التي تحّدثْت عن طهارة والشيخ الوائيل يعشق كُتب املُخالف� ويذوب فيها ذوباناً.. فِمن الغريب أن ال يتعرّض لذك
 الزهراء ِمن الطمث يف كتب املخالف�!!

أيضاً ِمن كالم الشيخ الوائيل يف املقطع: أنّه يقول أّن فاطمة عليها السالم يكفيها فخراً أنّها طرحْت موضوعات يعجز الفالسفة يف  ■
.. وأقول للشيخ الوائيل: من هم الفالسفة حتّى تُعطيهم هذا  -ه عليهاهو يُش� إىل خطبتها صلوات الل -هذا العرص أن يأتوا مبثلها 

 الوزن وتخّصهم بالذكر يف كونهم عاجزين عن اإلتيان مبثل الفكر الذي طرحته الزهراء عليها السالم؟!
أكرث من الصواب، وأنّنا  (وقفة قص�ة توضيحية عن الفلسفة تُبّ� أّن الفلسفات القد�ة والحديثة كلّها نتاج برشي نسبة الخطأ فيه

 يف ديننا وعقيدتنا نقبل من الفلسفة مقدار يس� جّداً هو الذي يأيت موافقاً للعقل، وموافقاً ملنطق آل محّمد عليهم السالم).

 فإذا كان الفالسفة هكذا حالهم.. ف� قيمتهم حتّى نقيس كالم الصّديقة الكربى وفقاً لهؤالء؟! أي مقياس هذا ؟! ●
%.. ف� هو فضيلة ألهل البيت عليهم السالم، يعّده ليس بفضيلة!!وما هو ليس بفضيلة 100وائيل يتحّدث مبنطق ناصبي الشيخ ال

 يف نظر أهل البيت يَعّده فضيلة!! فهل هناك أكرث ِمن سوء التوفيق هذا؟!

لزهراء للعادة الشهرية يُعترب حالة فيقول: (إّن عدم رؤية السيدة االسيّد محّمد حس� فضل الله عىل نفس هذه النغمة يعزف  ✤
َمرَضية تحتاج إىل العالج؟ أو هي عىل األقل حالة نقص يف أنوثتها ويف شخصيتها كامرأة، وال �كن عدها ِمن كراماتها وفضائلها، وكذا 

 من السخافات!!! الحال بالنسبة للنُفاس..) إىل أن يقول بأّن هذه األقوال التي تُنزّه الزهراء عليها السالم من الطمث هي
 ف� يعّده أهل البيت عليهم السالم فضائل هو يف نظر فضل الله من السخافات، ومن األمراض التي تحتاج إىل عالج!!

 هذه العقول التي تتفّوه بهذا الهراء وهذا الضالل نشأت يف النجف، وتربّْت يف مدرسة السيّد الخويئ، والسيّد محّمد باقر الصدر!
يف مركز الحوزة العلمية يف حوزة النجف، فوالد السيّد فضل الله ُمعمم، وكذلك الشيخ الوائيل.. فهؤالء أبناء  هذه العقول نشأت

 الحوزة يف النجف فهم من تالمذة السيّد الخويئ والسيّد محّمد باقر الصدر، وهؤالء ممدوحون ومؤيّدون من قبل املؤسسة الدينية!

الله يف مقطع زما� معّ� ولظروف معيّنة.. فأنتم الحظتم ح� توّيف كيف انطلق الجميع إىل إذا انتُقد السيّد محّمد حس� فضل  ●
جنازته وإىل تكر�ه! وسأرضب لكم أمثلة أّن النقاط التي انتُِقد عليها السيّد فضل الله هي موجودة عند الجميع.. ولكن كانت هناك 

 حالة معيّنة، كانت هناك رّدة فعل يف الشارع!!

 عنده فتاوى وبيانات يُفّسق فيها فضل الله ألنّه قال كذا.. وكذا..خ بش� النجفي الشي ■



سآتيكم بأّن هذه األقوال التي قالها السيّد فضل الله موجودة بنفسها عند السيّد حس� الربوجردي، والسيّد الخويئ، وعند السيّد 
النجفي نفسه يُكّررها! والبقيّة أيضاً كذلك!! فهل هذا التفسيق يشمل هذه السيستا� تتكّرر يف بياناته، بل حتّى عند الشيخ بش� 

 األس�ء أو ال؟! املُشكلة يف املنهج والدراسة واملعلومات.. فهي التي تبني لهم عقالً ُمستدبراً يذهب بهذا االتّجاه األعوج!

من سورة البقرة {ويسألونك عن املحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء يف املَحيض وال تقربوهّن  222وقفة من جديد عن اآلية  ✤
 حتّى يطهرن فإذا تطهرنَّ فأتوُهنَّ ِمن حيث أمركم الله إنَّ الله يُحّب التواب� ويُحّب املتطهرين}.

ُمشكلة وعيب يف الجانب النفيس، والجانب املاّدي!.. وقول اآلية {فاعتزلوا النساء يف  اآلية بنفّسها تُّرصح أّن املحيض (أذًى) يعني هو
 املَحيض وال تقربوهّن حتّى يطهرن} إشارة إىل أّن هناك إشكال يف الطهارة!

} يعني أّن الذين ال يلتزمون وقول اآلية الكر�ة {فإذا تطهرنَّ فأتوُهنَّ ِمن حيث أمركم الله إنَّ الله يُحّب التواب� ويُحّب املتطهرين ●
 بهذا الحكم (يعني يكونون يف جّو الحيض، ويف جّو الدماء) ما هم بتّواب�، وماهم مِبُتطهّرين.. فهل هذا الجّو ُ�كن أن يكون يف بيٍت 

أّن بيوتهم عليهم السالم فيه عيلٌّ وفاطمة عليه� السالم؟! يف هذا البيت الذي له خصوصيّة ال تتوافر يف بيٍت آخر ك� تقول الروايات 
ُمسّقفة بعرش الرحمن، ويف بيوتهم فُرجة مكشوطة إىل العرش معراج الوحي واملالئكة.. واملالئكة تتنزّل عليهم بالوحي صباح مساء 

 وكّل ساعة وكّل طرفة ع�. هذا املكان وهذا الوصف، هل تتناسب معه املضام� املوجودة يف هذه اآلية؟!

. أليس املؤمنون ُمطالبون أيضاً أن يُجّددوا العهد مع الزهراء عليها السالم ويُخاطبونها بنفس الخطاب بهذه يف زمان الزهراء. ✤
ز بالطهارة األلفاظ املوجودة يف زياراتها (لنُبّرش أنُفسنا بأنّا قد طهرُنا بواليتِك). هذا الخطاب ال يُناسب أن يكون موّجهاً إىل جهة ال تتمي

 تّجاهات.. البّد أن يتوّجه إىل جهة هي يف حالٍة من الطهر والطهارة املطلقة يف جميع االتّجاهات.املطلقة يف جميع اال 
 ألنّه البّد أن يتوّجه هذا الخطاب إىل الزهراء يف كّل ثانية من حياتها وبعد خروجها من هذه الدنيا!

 ُمطهّر، من طهر طاهر مطهّر، طهرَت وطهرْت بك البالد ح� نُخاطب سيّد الشهداء عليه السالم يف زياراته (أشهد أنّك طهر طاهرٌ  ■
 وطهُر حرمك وطهُرت أرٌض أنت فيها)

 هذا الطهر الطاهر املُطهّر الذي جاء ِمن طُهّر طاهر مطهّر، ويُطهّر كُّل يشء.. ِمن أين جاء؟ أليَس جاء من فاطمة عليها السالم؟
 د.. فهل ُ�كن أن يتطرّق لها هذا الّلون من األذى الذي تتحّدث عنه اآلية؟!أليس هذا الفرع من ذلك األصل؟ فاطمة بضعة ِمن محمّ  

تي لحمهم لحمي  ■ تي وحامَّ يف حديث الكساء الرشيف، رسول الله صّىل الله عليه وآله يقول (الّلهم إّن هؤالء أهل بيتي وخاصَّ
 ودُمهم دمي). وسيّد األوصياء عليه السالم يقول:

 ريس ** مسوٌط لحمها بدمي ولحميوبنُت محّمد َسكَني وعُ 

 التي نصل إليها من كالم الشيخ الوائيل واملؤسسة الدينية بشأن طهارة الزهراء من الطمث، هي: الخالصة ✤

بحسب هذا املنطق الشيطا� الحوزوي، بحسب منطق املؤسسة الدينية الرسمية، وبحسب  -أّن الزهراء صلوات الله وسالمه عليها  ●
 فالزهراء ليست ُمنزّهة عن دماء الحيض واالستحاضة والنُفاس!!! -ائيل، وبحسب منطق فضل اللهمنطق الشيخ الو 

واألكرث ِمن ذلك، فإّن دماء الزهراء التي تجري يف عروقها الطاهرة املُطهّرة دماء نجسة!! والشيخ الوائيل ذهب إىل أكرث من ذلك  ●
 وهو يتحّدث عن نجاسة دم الحس�!!

قه.. فإنّه حتّى النواصب يف كُتبهم الفقهية يقولون أّن املُسلم إذا قُتِل يف املعركة يكون دمُه طاهراً، ولهذا ال يُغّسل وهذا من سوء توفي
 وال يُكّفن.. أكفانه ثيابه، وغُسله بدمه.. فدمه لن يكون طاهراً فقط، بل طاهراً وُمطهّراً.. وهذه حالة استثنائية بدم الشهيد ! (هذا

لف� الذين يعشقهم الشيخ الوائيل ويذوب فيهم). عل�ً أنّني ال أريد أن أقول أّن جميع املخالف� يقولون بهذا الرأي.. يف كُتب املُخا
 ولكن هذا الرأي رأٌي معروف يف كُتبهم. (وأقول ذلك عن تحقيق).. وهذا الرأي أيضاً معروف عند فقهاء الشيعة.

 كون دم نجس وهو قتيٌل يف املعركة؟!فل�ذا دم الحس� عليه السالم بعد استشهاده ي
فل�ذا  -وهذه املسألة طهارة دم الشهيد موجودة يف كتبهم  -(هذا السؤال يُطرح عىل الوائيل ألنّه يف املقطع كان يرّد عىل الوهابية 

 مل يحتج عليهم بهذا التساؤل عن دم الشهيد، بدل أن يصف دم سيّد الشهداء بالنجاسة!)

 !!ع الشيخ الوائيل الذي يتحّدث فيه عن نجاسة دم الحس�: إعادة مقط2مقطع  ★
قيمة تربة كربالء جاءت ِمن كونها المسْت ِدماء الحس� عليه السالم.. فالشيخ الوائيل إّما أنّه يكذب حين� تحّدث يف املقطع عن 

 تربة الحس�.. أو أّن الرجل جاهل ال يعرف ملاذا قُّدسْت تربة كربالء!

 يقول (إنّك ال تجد أحد عنده تراب ُملطّخ بالدم يسجد عليه).. وأقول له: الشيخ الوائيل ●
دماء أين هذا الرتاب املُلطّخ بالدم.. أرشد� إليه يك ألتصق به إىل آخر عمري؟! نحن اآلن نُقّدس تُراباً ال ألنّه مازج تُراب الحس�.. ف

 أطفال الحس� ركضوا عليه، ألّن عيل األكرب داسه بحوافر فرسه.. نُقّدس الحس� يف الخلد، والحس� هو الحس�. نحن نُقّدس تراباً ألنّ 
 تراباً َخطْت عليه عقيلة بني هاشم. كانت لكربالء هذه الخصوصية ألنّها ارتبطت بدم الحس� بنحو ُمبارش وبنحو غ� ُمبارش!



إىل ندوة يف أبو ظبي، وألقى خطاباً ُ�ثّل فيه الشيعة..  حادثة حصلْت للشيخ الوائيل يف سنواته األخ�ة.. وهي أنّه ُدعي إىل مؤمتر، ■
 فح� نزل عن املنّصة جاءه بعض الُحّضار من عل�ء السنّة.. وقالوا له:

 شيخنا الوائيل.. أنت شيعي أم ُسنّي؟ فهذا الكالم الذي تقوله ال يقوله الشيعة!! ونحن جئنا بك مُتثّل الشيعة! والكالم الذي قلتَه هو
 حن. فأخربنا: هل أنّت ُسنّي وتتظاهر بالتشيّع حتّى نفرح؟!كالمنا ن

 نّي!!أّما إذا قلت أنّك شيعي، فإّما أنّك ال تعرف التشيّع، وإّما أنّك تكذب علينا.. ألنّك ال تتحّدث مبا يقوله الشيعة، وإّ�ا حديثك سُ 

ثُّم َمن هو هذا صاحب الحظ الذي �تلك تُراباً فيه ِمن دماء الحس� ويسجد عليه؟! وهنا أقول: هل يقرأ الشيخ الوائيل الزيارات  ✤
 واألدعية أو ال؟! املُشكلة يف ع�مئنا أنّهم يقولون للناس اقرؤوا الزيارات واألدعية وهم ال يقرؤنها.. يقولون لهم:

 نا نقول وال نعمل، ونويص الناس بالخ� ولكنّنا ال نعمل به.. نتحّدث عن االخالص ولسنا مبُخلص�!!ُمشكلتنا نحن جميعاً هي أنّ 
نُويص الناس بالتواضع وما نحن مبُتواضع�! نُويص الناس بالزهد.. ووالله إّن املعّمم� ليسوا بزُّهاد!! فهم حتّى ال يعرفون معنى 

 للذوق الناصبي!! الزُهد.. وإّ�ا يعرفون معنى الزهد وفقاً 

أيضاً ُمشكلة الع�ئم أنّهم يُجيبون يف كث� من األحيان ِمن دون علم! ألنّهم ال يُريدون أن يقولوا أنّنا ال نعلم! فح� يسألون  ●
 يُجيبون ِمن دون علم.. ولذا الناس تسمع أجوبة متناقضة يف قضيّة واحدة ومختلفة!!

لفكرية واسعة وفيها آراء كث�ة.. أنا أتحّدث عن األحكام.. فاألحكام محدودة (عل�ً أنّني هنا ال أتحّدث يف القضايا الفكرية، فالساحة ا
 ومعروفة والقضية لها حكم ُمشّخص).

 هذه األجوبة الكث�ة ألّن أصحاب الع�ئم يجهلون وال يعلمون، وح� يُسألون يُجيبون، وال يقولون أنّنا ال نعلم!!

جيوبهم)!! يبحثون عن الشهرة بشكل جنو�! هذا هو الواقع  -فروجهم  -هم الدائرة التي يدور فيها أصحاب الع�ئم (بطون ●
املوجود، وهذا الواقع انتقل إىل الشعراء والرواديد، ومنها إىل خدمة الحس� يف الهيئات الُحسينية!! وأنا ال أُخرج نفيس من هذا 

ت، وال عالقة له بأهل البيت! فإذا امتألْت الجيوب، وهدأْت الواقع، أنا ِمن جملة هذا الواقع السيئ الذي يصبُغ نفسه بصبغة أهل البي
 فورة البطون والفروج.. فقد بلغ رجل الدين املُعّمم غايته، فيبحث عندها عن الشهرة وعن الرئاسة، وكٌل بحسبِه!!

الرشيف] مّ� جاء فيه: (السالم وقفة عند الزيارة املطلقة األوىل من زيارات سيّد الشهداء يف مفاتيح الجنان واملنقولة عن [الكايف  ✤
 ل).عليَك يا ثار الله وابن ثاره) الثأر يف الّلغة: يعني الدم، فهل دم الله تعاىل دم نجس؟! (الحس� ثأر الله قبل أن يُقتل وبعد أن قُتِ 

 املهدور.. فهل دم الله نجس؟ (السالم عليك يا وتر الله املوتور) والوتر ِمن معانيها الدم.. فيكون املعنى: السالم عليك يا دم الله
 (أشهد أّن دمَك سكن يف الخلد) هذا الدم نّجس الُخلد، ونّجس املأل األعىل ألنّه سكن يف الُخلد وصعد إىل العرش!!

 وقفة عند الزيارة املخصوصة األوىل التي ُيزار بها سيّد الشهداء عليه السالم يف أّول رجب ويف النصف منه ومن شعبان..جاء فيها: ✤

 (أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلّة العرش مع أظلّة الخالئق). ألّن دم الحس� صعد إىل العرش. ●

(أشهد أنّك طهر طاهٌر ُمطهّر، من طهر طاهر مطهّر، طهرَت وطهرْت بك البالد وطهُر حرمك وطهُرت أرٌض أنت فيها) طُهْر يعني:  ●
 ر يعني طاهر يف نفسه وُمطهّر لغ�ه.مصدر الطهارة، طاهر: يعن ُمتلبّس بالطهارة.. وُمطهَّ 

 وقول الزيارة (وطهرت بك البالد) املراد من البالد (األرض وما فيها: الناس والحيوانات والبيانات). ●

] وهي رسالة عملية معروفة للسيّد كاظم اليزدي (من مراجع الطائفة 2وقفة عند كتاب [العروة الوثقى والتعليقات عليها: ج ✤
ً وتفّرعْت عليها الرسائل العملية األخرى لبقية املراجع الذين جاؤوا من بعد السيّد الكبار يف  عرصه).. وهذه الرسالة صارت أساسا

 كاظم اليزدي.. وكّل املراجع جعلوها رسالة عملية لهم، مع إضافة تعليقاتهم عليها.

 ه الرسالة، فيقول:التي يذكرها صاحب العروة الوثقى يف هذ 3قراءة ما جاء يف املسألة رقم  ■
، ك� يف خرب فْصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صّب عليه دواء غ�ّ لونه إىل دماً نجس(الّدم األبيض إذا فرض العلم بكونه 

 البياض).
 العروة الوثقى الّسيد كاظم اليزدي يريد أن يقول أّن دم املعصوم نجس كدمائنا سواء كان أبيض أو أحمر.. واملراجع الذين علّقوا عىل

! وهنا أقول لهؤالء العل�ء -بحسب هذا املنطق البائس الضال  -يُوافقونه يف ذلك! وعليه فإّن الزهراء عليها السالم دمها نجس أيضاً 
 أيضاً؟! إذا قبلنا وسلّمنا أّن دم املعصوم يف حالته الطبيعية دم نجس.. فل�ذا تكون دماؤهم عليهم السالم يف الحالة اإلعجازية نجسة

الفصد هو عملية إخراج بعض الدم من الجلد (طلباً للشفاء، أو لحالة َمرَضية معيّنة، أو لوضع صّحي مع�) فالفصد يُشبه  ●
 الحجامة، فهو عملية إخراج مقدار من الدم من بعض عروق البدن لغرض صّحي.

 ية منقولة عن [الخرائج والجرائح].] والروا50وقفة عند مقطع من (خرب فصد العسكري) يف [بحار األنوار: ج ✤
أي اقطع املوضع من البدن يك يخرج  -مّ� جاء فيه:(فلّ� أصبحُت وظهرْت الشمس دعا� وأحرض ذلك الطست، وقال: ّرسح فّرسحت 

ها: (ثّم خرج ، فخرج مثل الّلنب الحليب إىل أن امتأل الطست، فقال: اقطْع فقطعت، فشّد يده) إىل أن تقول الرواية يف نهايت-الدم 



 الراهب، وقد رمى بثياب الرهبانية، ولبس ثياباً بيضاً وقد أسلم، فقال: ُخْذ يب اآلن إىل دار أستاذَك فِرصنا إىل دار بخت يشوع، فلّ� 
و رآه بادر يعدو إليه، ثّم قال: ما الذين أزالك عن دينك؟ قال: وجدُت املسيح، فأسلمُت عىل يده، قال: وجدَت املسيح؟!! قال: أ

 نظ�َه، فإنَّ هذِه الَفْصدة مل يفعلها يف العامل إّال املسيح وهذا نظ�ه يف آياتِه وبراهينِه).
 لرتات. 6فهذه قضيّة إعجازية.. ال يوجد يف دم اإلنسان هذا املقدار ِمن الدم! املعروف يف جسم اإلنسان الطبيعي أّن عدد لرتات الدم 

طست امتأل! والدم كان كالحليب! فهذه قضيّة إعجازية، (ولو قرأتم بقية القّصة لوجدتم أّن الطست وعاء كب�، والرواية تقول أّن ال
القّصة إعجازيّة بكّل تفاصيلها)! وح� يشتغل قانون اإلعجاز فإّن طبائع األشياء وخصائصها تتغّ�.. فل�ذا يجري عىل هذه الحالة 

اذا يجري الحكم يف الحاالت العاديّة عىل الحاالت اإلعجازيّة؟! فتحكمون عىل اإلعجازية لدم املعصوم حكم النّجاسة للدم األحمر؟! مل
 دم املعصوم حتّى يف حالته اإلعجازية أنّه دم نجس أيضاً؟!

النار التي وقع فيها إبراهيم هل تُسّمى ناراً؟! أم صارْت برداً وسالماً ؟! ح� اشتغل قانون اإلعجاز تغّ�ت خصائص النار، فلم تعد  ●
 قة كحالتها األوىل.. يعني مل تعد ناراً، بل صارت يشء آخر!! فل�ذا حتّى القضايا اإلعجازية ألهل البيت تالحقونها يا عل�ءنا؟!حار 

وتعليق للسيّد إبراهيم  -هذه املسألة يف العروة الوثقى مل يُكتب عليها ِسوى تعليقان فقط (تعليق للشيخ عيل الجواهري  ■
 الحسيني األصطهبنايت)

الجواهري علّق وقال: (ال يُعجبني التعب� بالنجاسة، فلو ُعّرب بعدم جواز الصالة فيه ونحوها لكان أجود) وهو ال يعني بهذه العبارة  •
 دم املعصوم، بل عن الدم األبيض بشكل عام!!

يقل بطهارته، وإّ�ا قال كان األفضل أن أّما األصطهبنايت فقط قال (كان األوىل واألوفق بالتعظيم عدم التعرّض له هنا) يعني هو مل • 
 ال يُذكر اإلمام العسكري عليه السالم!!

أيضاً هناك حاشية ملُفتي الشيعة وهو من املراجع املعارصين قال: (إتيان الخرب ِمن باب االستشهاد عىل نجاستِه خالف األدب) فهو • 
 اء يف الفتوى ومل يعرتضوا !!مل يُرش إّىل طهارته!! وبقيّة املراجع كلّهم يتّفقون مع ما ج

(وقفة قراءة ألس�ء مراجع الطائفة الذين علّقوا عىل العروة الوثقى، وذهبوا يف رأيهم إىل تأييد صاحب العروة الوثقى يف قوله  ✤
 بنجاسة دم املعصوم األبيض حتّى يف حالته اإلعجازية!!)

لبيت عليهم السالم.. وعليه فإّن الزهراء صلوات الله وسالمه عليها إذن املؤسسة الدينية بقّضها وقضيضها تتحّدث عن نجاسة أهل ا
 دماؤها نجسة!! -بحسب منطقة املؤسسة الدينية الرسمية  -بشكل قاطع ويقيني 

 غاية املنى أن ألتقي يوم القيامة مبراجعنا الكرام، وأطرح عليهم هذا التساؤل وأقول: ✤

أمل تقرؤوا يف الزيارة الجامعة الكب�ة هذه العبارات: (بأيب أنتم وأمي ونفيس وأهيل ومايل، ذكركم يف الذاكرين، وأس�ؤكم يف  ■
 األس�ء، وأجسادكم يف األجساد، وأرواحكم يف األرواح، وأنفسكم يف األنفس، وآثاركم يف اآلثار، وقبوركم يف القبور، ف� أحىل أس�ءكم،

 م، وأعظم شأنكم)وأكرم أنفسك

ح� تقرؤون هذه العبارات ماذا تفهمون منها؟! املعنى األّويل املُتبادر أّن أس�ؤهم صلوات الله عليهم لها خصوصية.. فال يجوز  ●
 -ملسها بيد غ� طاهرة، فهي أس�ء الله، وأس�ء الله هي أس�ؤهم (هكذا جاء يف الروايات). َمن ذكرهم ذكر الله، وَمن ذكر الله 

 ذكرهم. ال أن يذكر الله عىل طريقة النواصب!! بل عىل طريقتهم هم صلوات الله عليهم. -بالنحو الصحيح 

 حين� تقرؤون زيارة الناحية املُقّدسة واإلمام الحّجة عليه السالم يُخاطب جّده الحس� فيقول: ■
 ؟ ماذا تقولون؟!الحّجة يف بُكائه عىل جّده الحس� نجس(وألبكّ� لَك بدل الدموع دما) فهل هذا الدم الذي يخرج من عيني اإلمام 

ح� تُسلّمون يف زيارة الناحية املقّدسة عىل سيّد الشهداء بهذه العبارات (السالم عىل الشفاه الذابالت...السالم عىل العيون  ■
 تُسلّمون عليها هل هي دماء نجسة؟!الغائرات... السالم عىل الجسوم الشاحبات، السالم عىل الدماء السائالت). هذ الدماء التي 

 وقفة عند ما تقوله روايات أهل البيت عليهم السالم عن دموع الباك� عىل الحس�. ✤

هناك روايات واضحة رصيحة تقول أّن الشيعي إذا بىك وسالت دمعته عىل خّده، فإّن قطرة ِمن هذه الدموع لو سقطْت يف جهنّم  ●
 يت وموجود يف املصادر).أخمدْت حرّها (هذا حديث أهل الب

 هذه الدمعة لو مل تكن طاهرة، هل تستطيع أن تُخمد نار جهنّم التي هي غضُب الله تعاىل؟!• 
 هل دموع الشيعي طاهرة.. ودموع اإلمام الحّجة نجسة؟! بأي موازي� تزنون األمور؟!• 

س� عليه السالم يف قوارير، ويرفعون هذه الدموع إىل املأل أيضاً الروايات تُخربنا وتقول أّن املالئكة تجمع دموع الباك� عىل الح ●
أرشف أنواع املياه يف العامل العلوي يف الجنان، واملؤمنون قبل أن يدخلوا  -األعىل، ثّم يذهبون بهذه الدموع فيخلطونها مباء الحيوان 

 -، وهو قوله تعاىل {ونزعنا ما يف صدورهم من غل}إىل الجنان البّد أن يغتسلوا مباء الحيوان الذي يُزيل حتّى النجاسات املعنوية
 والروايات تُخربنا أّن ماء الحيوان اكتسب هذه الخصوصية ألنّه امتزج بدموع الباك� عىل الحس�.

 فهل دموع عاّمة الشيعة تُعطي ملاء الحيوان هذه القدرة ِمن التطه�، ودموع صاحب األمر نجسة؟!!!



صّىل الله عليه وآله يوم أحد.. وح� ُجرح يف جبينه الرشيف، هذا الدم الذي سال ِمن جبينه األقدس ح� كُرسْت ُرباعيّة محّمد  ●
 الرشيف هل هو دم نجس؟!

يف هذا السفط قميص رسول  -أي صندوق  -يف الروايات أّن اإلمام الصادق عليه السالم يُخرج أليب بص� ولبعض أصحابه سفط  ●
 عليه آثار دم رسول الله، فيقول لهم: هذا ثوب رسول الله، وهذا أثر دمه.. فهل هذا الثوب نجس؟!!الله الذي كان عليه يوم أحد، و 

أم� املؤمن� عليه السالم ملّا رجع ِمن معركة أحد.. يف الروايات أّن بدنه كان يشخُب دماً.. فالجراحات عىل طول بدنه الرشيف..  ●
 ا الدم الذي كان يسيل ِمن بدن عّيل صلوات الله عليه، هل كان نجساً؟!وملّا رجع إىل البيت الزهراء طبّبته.. فهل هذ

 الدم الذي خرج من رأس عّيل يف املحراب هل هو دم طاهر أم نجس؟! ●

 الخالصة التي وصلنا إليها من هذه الحلقة: ✤

مل تكن دماؤها يف يوم ِمن األيّام بحسب منطق املؤسسة الدينية الرسمية.. و  -الزهراء ليسْت ُمنزّهة عن الطمث، ودماؤها نجسة  ●
الزهراء  طاهرة، ألنّها ما قُتلْت يف معركة.. فِمن بداية حياتها إىل أن توفّيت كان دمها نجساً!! وعّربُت بهذا التعب� (إىل أن توفّيت) ألنّ 

ا لها شيئاً.. فقط هّددوا وقالوا نُحرق الدار! بحسب اعتقاد الكث� ِمن عل�ئنا مل تُقتل، وإّ�ا قضْت ُحزناُ وكََمداً؛ ألّن القوم مل يصنعو 
 فقيل لهم فاطمة موجودة، فقال ُعمر: وإْن. (وانتهى املوضوع)!!

] للمرجع املعارص الشيخ محّمد السند.. يقول يف كتابه وهو يتحّدث عن 2وقفة عند كتاب [ الشعائر الحسينية فقه وغايات: ج ✤
لنفس الرمزية يف قتل الحس�، يقول: (أّن ما أُصيب به سيّد الشهداء يُعترب رمزاً لذبح النفس البهيمية، ورمزاً لذبح األنانية) ما عالقة ا

 نانية بالحس� عليه السالم؟!البهيمية واأل 
عل�ً أنّه قال نفس هذا الكالم عن النبي إس�عيل.. وصحيح أّن إس�عيل نبّي معصوم، ولكّن الحديث عن الحس� أخطر! يقول عليه 

 السالم: (وقتل إس�عيل كان يرمز إىل قتل النفس البهيمية الحيوانية)!!!
 م حذف تعب� (الحيوانية)!!فالكالم هو نفسه.. فقط عند الحس� عليه السال 

 عل�ً أّن هذا الكالم ال يوجد ال يف القرآن، وال يف الروايات.. فِمن أين أىت بهذا املعنى ال نعلم!!
وفقاً ملنطق املؤسسة الدينية ينطبق أيضاً عىل الزهراء عليها السالم، ألنّها دون أبنائها يف املنزلة  -فالكالم الذي ذكره الشيخ السند 

 قول بذلك أكرث املراجع!! فهي أيضاً صلوات الله عليها ح� قُتلْت كان قتلها رمزاً لقتل النفس البهيمية!!ك� ي
عل�ً أنّني ال أعتقد أّن الشيخ السند يعتقد أّن للحس� نفس بهيمية، ولكن أقول للشيخ السند: هذه إساءات يف التعاب� (فال تُعاند 

 يف إبقائها)!
 


