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 22ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  11م ــ 2016/8/15االثن� : 

الزال الحديث يف أجواء ظالمة أم الحسن والحس� يف الوسط الشيعي، ويف القسم األّول من الوسط الشيعي وهو: املؤسسة  ✤
 الدينية الشيعية الرسمية (ظالمة الزهراء ب� مراجعنا وعل�ئنا وُمفكّرينا وُمفّرسينا وُخطبائنا..)

، وأرشُت إىل ما ذهب إليه ِمن القول بنجاسة دماء فاطمة عليها السالم وصل الحديث بنا يف الحلقة املاضية إىل السيّد الخويئ ✤
حتّى ولو كانت بالنحو اإلعجازي! ك� تقّدم الكالم يف حديث فْصد إمامنا العسكري.. وبعد ذلك انتقل الحديث من نجاسة دم فاطمة 

يّة يف ُمختلف جوانب حياتها!! ووقفُت عند تعاب� املقّدس إىل القول بسهوها صلوات الله عليها!! فهي تسهو يف املوضوعات الخارج
 ]2مل تكن ُمناسبة يف كالم السيّد الخويئ ح� سأله سائل هذا السؤال يف كتاب [رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات :ج

ا كان القائل به ِمن السؤال: هل ُ�كن أن يكون القول باحت�ل عدم ملكية الزهراء (عليها السالم) لفدك نابعاً ِمن اجتهاد، إذ ●
 عل�ء الخاّصة ؟

الجواب: (ال موقع لالجتهاد بعد شهادة عّيل أم� املؤمن� بصدقها يف ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة (عليها  ●
 السالم) كافية يف ثبوتها، لكونها معصومة لدينا برضورة املذهب..)!!

ية من األدب العقائدي، وفهم ساذج وسطحي وسقيم إىل أبعد الحدود لُِمجريات حدٍث تراكيب من الكالم سيّئة جّداً وعبارات خال
ِمن أهّم األحداث يف س�ة املعصوم�! هل كانت الزهراء مشكوكة بالنسبة لنا حتّى شهد لها سيّد األوصياء؟!هل هناك ُمشكلة يف 

 الكالم ليس ُمناسباً أبداً ! القضية حتّى نحتاج إىل شهادة أم� املؤمن� عليه السالم؟! قلُت إنّ 

أّن غريٌب أّن السيّد الخويئ يُناقش القضيّة وكأّن الزهراء فعالً رفعْت دعوى إىل قاٍض إىل (أيب بكر) وجاء أم� املؤمن� وشِهد لها! وك ●
قفاً سياسياً ِمن قِبَل الصّديقة أبا بكر كان قاضياً وحاك�ً فعالً! يف منطق أهل البيت ال يجوز الرتافع إىل الطاغوت.. وما جرى كان مو 

الطاهرة، وكان موقفاً إلثبات أحّقية أم� املؤمن� عليه السالم. ما جرى كان له أبعاد منه السيايس، ومنه الديني العقائدي، ومنه 
)، ولبيان جر�ة القوم، االجت�عي اإلعالمي، ومنها ومنها.. ما قامت به الزهراء عليها السالم كان أمراً لبيان حّق وهو (فضح السقيفة

 واستخراج إجرامهم أمام الناس! فالقضية مل تكن ُمحاكمة.. الزهراء ما رفعْت دعوى (وإْن كان ظاهر األمر دعوى ومرافعة وشهود).
الم ليس ال أدري كيف فَِهم السيّد الخويئ الواقعة! وكأّن هناك فعالً محكمة، وهناك شهادة وبهذه الشهادة ثبتْت القضيّة!! (هذا الك

 صحيحاً، وهذا الفهم فهم سقيم وسطحي وساذج إىل أبعد الحدود).
 وكّل هذا يدّل عىل جهل مراجعنا بس�ة أهل البيت عليهم السالم، وعدم فهم للُمجريات التي جرْت، مع سوء أدب يف التعب�!

يها السالم ما ُرضبْت هو أنّها عليها السالم ما وغريٌب أّن الشيخ كاشف الغطاء وعل�ء آخرين يقولون: الدليل عىل أّن الزهراء عل ■
 ذكرْت ذلك يف ُخطبتها!!

 الزهراء عليها السالم ُرضبْت واعتُدي عليها بعد ُخطبتها، ولكنّكم ال تعرفون التأريخ، وال تعرفون ما الذي جرى عىل فاطمة!وأقول: 
ر القوم ِمن إجرام وِمن نيّة سيئة أمام الناس! ولذلك اعتدوا الزهراء عليها السالم خرجْت لبيان حقيقة حاٍل، والستخراج ما يف صدو 

 عليها بعد ذلك بعد أن فضحتهم وكشفت حقيقتهم!

برنامج (الباب والجدار) هو برنامج (عاشوراء) مثل� خرج الحس� بعيالِه، وخرج برضيعِه يك يستخرج إجرام القوم، حتّى تتضح  ●
 ّصاً بزمانهم أبداً!الصورة! واستخراج إجرام القوم مل يكن خا

و فالهدف األبعد لِ� سيُقام ِمن الحجج والرباه� يتّضح عند ظهور إمام زماننا.. أّما املقطع الزما� السابق الذي يسبق ظهور إمامنا ه
ن ظهور اإلمام مقطع قص� من عمر الدنيا.. املقطع الطويل من عمر الدنيا يبدأ ِمن زمان ظهور اإلمام، والحياة الحقيقة تبدأ ِمن زما

 عليه السالم.. لذلك الهدف األّول واألخ� يف برنامج الخالفة هو ما بعد ظهور اإلمام عليه السالم.

 ]2وقفة عند سؤال آخر وّجه للسيّد الخويئ يف كتابه [رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات : ج ✤

ب عن كرس (ُعمر) لضلع السيدة فاطمة عليها السالم صحيحة السؤال: (هل الروايات التي يذكرها خطباء املنرب، وبعض الكُتّا ●
 برأيكم؟)

 جواب السيد الخويئ: (ذلك مشهور معروف، والله العامل). ●
كان يفرتض بالسيّد الخويئ أن يجيب عىل السؤال بنعم أو ال.. إذا كانت صحيحة يقول: نعم صحيحة، وإن مل تكن صحيحة يقول: 

 يئ استخدم أسلوب التمويه والتدليس يف اإلجابة، ألّن هذا السؤال يُث� عاّمة الشيعة!ليسْت صحيحة. ولكن السيد الخو 

 جواب السيّد الخويئ ال يخرج عن أحد احت�ل�: ■

إّما أّن السيّد الخويئ فاقد للحكمة بحيث أنّه يُجيب يف جهة والسؤال يف جهة أخرى؛ ألّن الحكمة تقتيض أن يكون الجواب باتّجاه  ●
 (الجواب عىل قدر السؤال) يعني يُجيب بكلمة قاطعة : نعم صحيحة، أو ليسْت صحيحة.السؤال 



أو أّن السيّد الخويئ ُهنا يُدلّس يف الجواب حتّى ال يُث� عاّمة الشيعة عليه (وهذه خيانة يف األمانة العلمية والدينية)!! فزعيم  ●
 ا مهّمة املقلّدون يسألون عنها!!الحوزة العلميّة يُدلّس يف فتاوى وإجابات وأسئلة يف قضاي

فإذا حصل التدليس يف هذا الجواب فاحت�ل التدليس وارد يف باقي األجوبة أيضاً.. فالذي يُدلّس مرّة، يُدلّس مليون مرّة أيضاً! وهذا 
 يُخّل باألمانة والنزاهة واألخالق العلمية!! فكيف نثق بالسيّد الخويئ مع هذا التدليس؟!

 امل�زا جواد التربيزي مل يُعلّق عىل جواب السيّد الخويئ.. يعني هو عىل نفس الرأي)!!(عل�ً أّن 

وقفة عند رأي السيّد الخويئ (الحقيقي) يف كرس ُعمر لضلع الزهراء وما جرى عليها يف حادثة الهجوم عىل دارها بيّنه يف كتابه  ■
الرأي الذي مات عليه، خالصة كالم السيد الخويئ يف معجمِه وهو ] وهو الرأي األخ� للسيّد الخويئ و 9[معجم رجال الحديث :ج

يتحّدث عن كتاب [ُسليم بن قيس] الذي يُعّد أهم وأقدم وثيقة ب� أيدينا تُثبت الجر�ة والظالمة وتذكر لنا التفاصيل في� يرتبط 
 بظالمة الصّديقة الكربى عليها السالم، يقول:

 إىل كتاب ُسليم بن قيس بكال سنديه ضعيف). -يخ الطويس أي الش -(وكيف ما كان فطريق الشيخ 
ومعنى أّن الكتاب  -بحسب قذارات ونجاسات علم الرجال الناصبي  -فكتاب (كتب ُسليم بن قيس) ضعيف عند السيّد الخويئ 

 ضعيف يعني أّن الروايات الواردة فيه ضعيفة، معنى ضعيفة أي ليسْت صحيحة!
السالم وما جرى عليها ب� الباب والجدار ضعيفة وليست صحيحة عند السيّد الخويئ! وكالمه واضح يف يعني ظالمة فاطمة عليها 

كتابه [معجم رجال الحديث] ومات السيّد الخويئ عىل هذا الرأي! ولو كانت هذه الروايات ثابتة عند السيّد الخويئ لغّ� رأيه وأجاب 
 ذب.إجابة واضحة، ومل يستعمل أسلوب التدليس، والك

(كتاب النكاح) دروس وأبحاث السيّد الخويئ التي كتبها ولده السيد  32الجزء  -املبا� يف رشح العروة الوثقى] وقفة عند كتاب [ ✤
 محّمد تقي الخويئ

اً يف كتابه يف مسألة الجمع ب� الفاطميّت� هناك رواية يُوردها الشيخ الصدوق يف كتاب [علل الرشائع] والسيّد الخويئ هنا يُوردها أيض
 املبا�، ويُعلّق عليها.

غها الرواية: (عن حّ�د قال : سمعُت أبا عبد الله عليه السالم يقول : ال يحلُّ ألحد أن يجمع ب� اثنت� ِمن ُولد فاطمة، إنَّ ذلك يبلُ 
 فيشقُّ عليها، قلُت : يبلُغها ؟ قال : إّي والله)
لو كان داالً عىل التحريم لكان الزمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء  السيّد الخويئ يُعلّق عىل الرواية ويقول: (إذ

 عليها السالم كطالق الفاطمية، أو الجمع ب� الفاطمية وغ�ها إذا كان نكاح غ� العلوية متأخراً. والحال أنه ال �كن لفقيه اإللتزام
 ته)!!فمجرّد تأذّي فاطمة عليها السالم ال يقتيض حرم… به

أنا ال أريد أن أدخل يف هذه القضيّة وأناقش تفاصيلها، ألّن مستوى أذى فاطمة ُ�كن أن يكون مبستوى املكروه إذا بيّنْت لنا ذلك يف 
 دائرة األحكام.

جة التحريم إذا تبّ� لنا ِمن خالل القرآئن، ومن خالل الس�ة ومن خالل معرفة لحن القول أّن أذى املعصوم ِمن هذه القضيّة دون در 
فذلك هو املكروه، واملكروه توجد معه إجازة ِمن املعصوم يف تلك القضيّة.. أّما حين� ال توجد قرآئن تُش� إىل ذلك، ونعلم أّن هذا 

 األمر يُؤذي املعصوم وبالذات فاطمة، فاألمر يكون حراماً قطعاً.

 فُمجرّد تأذّي فاطمة عليها السالم ال يقتيض حرمته)!!إشكايل يف هذه القضيّة هو عىل عبارة السيّد الخويئ ح� قال ( ●
 هذا الكالم ليس مؤّدباً.. حتّى لو حملته عىل املقصد الذي بيّنته قبل قليل، فيبقى التعب� بهذه الطريقة ليس ُمناسباً.. ولكنّني إذا

كربى فحينئٍذ يكون هذا الكالم لفظاً ومضموناً أردُت أن أجمع هذا املضمون مع املضام� السابقة واألخطاء الفادحة بحّق الصّديقة ال
 بعيد عن االحت�ل الذي بيّنته بشأن املكروه واملُحرّم ومعرفة درجة أذيّة املعصوم يف كّل منه�.

االجتهاد والتقليد (وهو كالم قرأته عليكم أكرث ِمن مرّة،  -] 1: جالتنقيح يف رشح العروة الوثقىوقفة عند ما جاء يف كتاب [ ✤
 !)السيّد الخويئ ال يشرتط الحّب الشديد ألهل البيت يف مرجع التقليدكنّي أعيده عليكم ألنّه كالم خط�)!! (ول

يقول السيّد الخويئ ُمعلّقاً عىل رواية ذكرها عن اإلمام الهادي عليه السالم، يتحّدث فيها اإلمام مع أبناء ماهويه، ويُجيبُه� عن  ■
 ن معامل دينه�، فقال له� اإلمام عليه السالم:سؤال سأاله إيّاه: عّمن يأخذا

 (اصمدا يف دينك� عىل كّل متٍ� يف ُحبّنا، وكّل كث� القدم يف أمرنا، فإنّه� كافوك� إْن شاء الله تعاىل)
ا الرواية الثانية فهي غ�ُ معموٍل بها قطعاً  -كانت ضعيفة أو صحيحةيعني سواء  -فالسيّد الخويئ يعلّق عىل هذه الرواية ويقول: (وأمَّ

ن له ثباٌت تام يف أمرهم..).ال يُشرتط أن يكون شديد الحّب لهم ، للَجزم بأنَّ َمن يُرجع إليه يف األحكام الرشعية   أو يكون ممَّ
 لفاطمة إذا كان مرجع التقليد ال يُشرتط فيه ذلك، فهل يُشرتط يف عاّمة املؤمن�؟! قطعاً ال يُشرتط يف الشيعي أن يكون شديد الحّب 

عليها السالم! هل الشخص الذي يقول مثل هذا الكالم يستحّق االحرتام من الجهة الفكرية والعلميّة والعقائدية؟! والله ال يستحّق 
االحرتام، ففكره ليَس ُمحرتماً! مثل هذا الشخص الذي يُريد� أن أتّبع زعي�ً وقائداً يف طريق آل محّمد ال يكون شديد الحّب لهم 

 فهو أحمق! وإذا مل تكن نيّته حسنة فهو شيطان!! -إذا حملناه عىل ُحس� النيّة  -الله عليهم، هذا الشخص يف أحسن أحوالِه  صلوات



(عل�ً أّن هذا الرأي ليس خاّصاً بالسيد الخويئ.. هذا رأي املدرسة الخوئية، ورأي عل�ئنا ومراجعنا عموماً.. وبحسب معرفتي هذا 
د!! والسبب: ألنّهم يتّفقون جميعاً عىل الرجوع إىل قذارات علم الرجال، وعلم األصول وعلم الكالم.. فمجموع الرأي ال ُيخالفه أح

 هذه القذرات تُعطي هذه النتيجة)!!

والنتيجة من هذا الكالم هي: أّن الشيعي ال يُشرتط فيه أن يكون شديد الحّب لفاطمة عليها السالم!! فحّب فاطمة بنحٍو شديد،  ●
 فة فاطمة بنحٍو تام وثابْت ليس واجباً !!ومعر 

زيارة الصّديقة الكربى عليها السالم: (وأّن َمن رسَِك فقد ّرس رسول الله، وَمن جفاِك فقد جفا رسول الله، وَمن آذاِك فقد آذى  ■
التي ب� جنبيه ألنك بضعة  رسول الله، وَمن َوَصلِك فقد وصل رسول الله، وَمن قطعِك فقد قطع رسول الله ألنِّك بضعٌة منه وروحه

ن  منه وروحه الذي ب� جنبيه، أُشهد الله ورُُسله ومالئكته أّ� راٍض عّمن رضيِت عنه، ساخط عىل َمن سخطِت عليه، ُمتربىء ِممَّ
 حسيباً وجازياً وُمثيبا).تربأِت منه، ُمواِل ملَن واليِت، ُمعاٍد ملَن عاديِت، ُمبغٌض ملَن أبغضِت، ُمحٌب ملَن أحببِت، وكفى بالله شهيداً و 

 أنَت إذا مل تكن ُمحبّاً لفاطمة ُحبّاً شديداً.. هل تستطيع أن تتلبّس بهذه املعا�، وتّدعي بها اّدعاًء صادقاً؟! ●
 إذا مل تكن ذا ثبات تام يف أمرها صلوات الله عليها، فهل تستطيع أن تعرف َمن هم أعداؤها؟!

 يُحّب فاطمة؟! رسول الله صّىل الله عليه وآله كم ●
ً شديداً، وأن تكون عارفاً بها، وأن تكون ثابت القدم يف  ً لفاطمة حبّا الذي يُِرسّ رسول الله صّىل الله عليه وآله هو أن تكون محبّا

ن معرفتها.. فأنتم كذابون إذا كنتم تُدافعون عن هذه الرتّهات والح�قات والسفاسف والنجاسات التي يتفّوه بها املراجع ويظلمو 
 بها فاطمة وآل فاطمة األطهار! ألّن هذه األقوال أقوال ضالّة وُمضلّة!!

زائر فاطمة عليها السالم يُفرتض فيه أن يكون بهذا الوصف الوارد يف زيارتها.. وزيارة فاطمة عليها السالم واجبة، وأحد رشائط  ●
 ال ك� يقول السيّد الخويئ من هراء وح�قات وضالالت! زيارتها أن تكون ُملتزماً مبضام� هذه الزيارة، فحّب فاطمة حّب واجب،

 )(عرض ألمثلة من تطبيقات منهج السيّد الخويئ ✤

يف الطبعة  -) من كتاب [منهاج الصالح�] وهو الرسالة العملية للسيّد الخويئ 2ما يقول السيّد الخويئ يف املسألة (رقم : 1مثال  ★
 يقول السيّد الخويئ:، كتاب الجهادالتي أضاف إليها السيّد الخويئ 

ِمن أحد أركان الدين االسالمي، وقد تقوّى اإلسالم وانترش أمره يف العامل بالجهاد مع  -يعني اليهود والنصارى  -(إّن الجهاد مع الكفار 
القرآن الكريم به يف ِضمن نصوصه الترشيعية، الدعوة إىل التوحيد يف ظّل راية النبي األكرم صّىل الله عليه وآله، وِمن هنا قد اهتمَّ 

حيث قد ورد يف اآليات الكث�ة وجوب القتال والجهاد عىل املسلم� مع الكفار املرشك� حتّى يُسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب 
أي  -زمان الحضور  حتّى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يٍد وهم صاغرون، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو

 ال ينسجم مع اهت�م القرآن وأمرِه به ِمن ُدون توقيت يف ِضمن نُصوصه الكث�ة). -زمان حضور املعصوم 
!! هل يتحّدث عن جهاد الطغاة الذين  -حسب قوله  -أنا ال أدري عن أّي جهاد يتحّدث عنه السيّد الخويئ والذي انترش به اإلسالم 

م؟! أم جهاد األموي�؟! أم جهاد العبّاسي�؟! أم جهاد الدولة العث�نية املُجرمة؟! (عل�ً أّن هذا الذوق الذي قتلوا فاطمة عليها السال 
 يتحّدث به السيّد الخويئ هنا هو نفس الذوق الذي مّر يف فَهْم الصحيفة السّجادية، ويف فَهْم دعاء أهل الثغور!!

يقول أّن اآليات حول الجهاد التي تأمر املسلم� بقتال املرشك� وبقتال أهل الكتاب،  خالصة كالم السيّد الخويئ من كالمه هي: أنّه ■
أسقط كّل الروايات  -بحسب قذارات علم الرجال  -هذه اآليات كث�ة وواضحة ومل تُوقّت!! والسيّد الخويئ ذهب إىل هذا القول ألنّه 

ى الذي يتحّدث عنه ال يكون إّال تحت راية املعصوم عليه السالم.. فهذه الواردة عن املعصوم� والتي تقول بأّن الجهاد بهذا املعن
الروايات هو قد أسقطها، ورجع إىل اآليات وفهمها بالفهم الُعمري (عزل القرآن عن العرتة ح� أسقط الروايات)!! فقال أّن الجهاد 

 زمان الَغيبة أو الحضور (ال فرق)!! واجب، وأّن عىل املسلم� أن يُقاتلوا املُرشك� ويُقاتلوا أهل الكتاب يف
هذا الذي صنعه السيّد الخويئ هو مصداق قريب مّ� فعله عمر بن الخطّاب ح� حذف (حّي عىل خ� العمل) لدفع الناس إىل 

 بحسب اّدعاء عمر! -الجهاد!! ألّن الناس إذا سمعْت (حّي عىل خ� العمل) يف أذان الصالة تتصّور أّن خ� العمل الصالة 

ِمن هذه الروايات التي يُوردها السيّد الخويئ ويُضّعفها، والتي تتحّدث عن تقييد الجهاد بزمن الحضور، هذه الرواية: (عن سويد  ●
، مثل القالء، عن بش� عن أيب عبد الله، قال: قلُت له: إّ� رأيُت يف املنام أّ� قلُت لك إّن القتال مع غ� اإلمام املُفرتض طاعته حرام

يتة والدم ولحم الخنزير، فقلَت يل: نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله: هو كذلك هو كذلك). املنام مبفرده ليس حّجة، ولكن اإلمام املِ 
 أعطاه الحّجية يف عامل اليقظة. هذه الرواية وأمثالها الكث� حذفها السيّد الخويئ بسبب قذارات ونجاسات علم الرجال!!

كُرّيس الحكم: أم� املؤمن�، واإلمام الحسن املُجتبى عليه� السالم.. وكاله� مل يُجاهدا بهذا األسلوب  عندنا معصومان جلسا عىل ●
.. الذي يذكره السيّد الخويئ، ومل يأمرا به، ومل يتحّدثا عن ذلك!! واألمئة الباقون منعوا الشيعة عن هذا األمر، واشرتطوا حضور املعصوم

 %!100ا السيّد الخويئ فكرة شيطانية ناصبية فهذه الفكرة التي يتحّدث عنه



النتيجة يصل إليها السيّد الخويئ هي ما كتبه يف هذه السطور، يقول: (وقد تحّصل ِمن ذلك أّن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد  ■
ِمن ذوي الخربة يف املوضوع يف عرص الغيبة وثبوتُُه يف كافة األعصار لدى توفر رشائطِه، وهو يف زمن الغيبة منوٌط بتشخيص املسلم� 

قّوة كافية ِمن حيث العدد والعّدة لدحرهم  -أي املسلم�  -مصلحة لإلسالم، عىل أساس أّن لديهم  -أي الكّفار  -أّن يف الجهاد معهم 
 بشكل ال يُحتمل عادة أن يخرسوا يف املعركة، فإذا توفرت هذه الرشائط عندهم وجب عليهم الجهاد واملقاتلة معهم).

عني إذا كان املُسلمون �تلكون رجال وجيوش وقّوة، وأهل الخربة منهم ِمن (أهل السياسة، من أهل العسكر، من عل�ء الدين) ي
 شّخصوا أّن مصلحة اإلسالم اآلن أن نقود الجيوش ونُحارب الدول األخرى، السيّد الخويئ يقول يجب عليهم ذلك!!

ما ورد يف عّدة ِمن الروايات ِمن ُحرمة الخروج بالسيف عىل الُحكّام وُخلفاء الجور قبل قيام  ثُّم يُكمل السيّد الخويئ فيقول: (وأّما ■
 قامئنا صلوات الله عليه فهو أجنبٌي عن مسألتنا هذِه وهي الجهاد مع الكفار رأساً، وال يرتبط بها نهائياً.

يعترب فيها إذن الفقيه الجامع للرشائط أو ال ؟ يظهر ِمن صاحب املقام الثا�: أنّا لو قلنا مبرشوعية أصل الجهاد يف عرص الغيبة فهل 
الجواهر (قدس رسه) اعتباره بدعوى عموم واليته مبثل ذلك يف زمن الغيبة . وهذا الكالم غ� بعيد بالتقريب اآليت: وهو أن عىل 

بأن لدى املسلم� من العّدة والعدد ما يكفي الفقيه أن يشاور يف هذا األمر املهم أهل الخربة والبص�ة ِمن املسلم�، حتّى يطمنئ 
محالة  للَغلَبة عىل الكفار الحربي�، ومبا أنَّ علمية هذا األمر املهم يف الخارج بحاجة إىل قائد وآمر يرى املسلم� نفوذ أمره عليهم، فال

أي غ�  -حسبة عىل أساس أن تصدي غ�ه يتعّ� ذلك يف الفقيه الجامع للرشائط، فإنّه يتصدى لتنفيذ هذا األمر املهم ِمن باب ال
 لذلك يوجب الهرج املرج، ويؤدي إىل عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل) -الفقيه 

] 1السيّد الخويئ هو بنفسه يقول أّن الفقيه ال يحّق له أن يحكم بثبوت رؤية الهالل ك� يف كتابه [التنقيح يف رشح العروة الوثقى :ج
الية الفقيه، ويستشهد بكالم صاحب الجواهر!! مع أّن السيّد الخويئ معروف برفضه الشديد ملبدأ فكيف يتحّدث هنا عن عموم و 

 والية الفقيه!!
ليس له الحكم بثبوت الهالل، فهل له القدرة وله األهليّة أن يُعطي اإلجازة  -بحسب كالم السيّد الخويئ يف التنقيح  -إذا كان الفقيه 

 يف معركة تُسفك فيها الدماء، وتهتك األعراض ويجري ما يجري عىل املسلم� وعىل غ�هم؟!!والس�ح للجيوش التي ستتحرّك 

يّد ثُّم إذا كان السيّد الخويئ يف كالمه هذا يُعطي الوالية العاّمة للفقيه يف مسألة الجهاد يف زمان الَغيبة.. فل�ذا تعرتضون عىل الس ●
برغم أنّه يقول بوالية الفقيه، إّال أنّه يقول أّن الفقيه ليس ِمن واليته أن يُجهّز الجيوش الخميني إذن؟! مع العلم أّن السيّد الخميني 

للجهاد، فهذا أمٌر خاص باملعصوم.. فهذا اإلشكال الذي تطرحونه عىل السيّد الخميني من أنّه يقول: الفقيه كاملعصوم.. هذا اإلشكال 
 ح فيها أّن الجهاد االبتدايئ هو أمٌر خاّص باملعصوم وبنائبه الخاّص.غ� صحيح، وكتب السيّد الخميني موجودة، وهو يُرصّ 

 أّما السيّد الخويئ فقد فتح الباب.. فصارْت والية الفقيه عند السيّد الخويئ أوسع بكث� ِمن والية الفقيه عند السيّد الخميني.

ج أعوج.. النتائج ُمضطربة، وُمتناقضة، فصاحب هذا املنهج الذي أريد أن أصل إليه من كّل هذه البيانات املتقّدمة أّن املنهج منه ✤
ال ُ�كن أن يُعتمد عليه يف معرفة الزهراء! وأّن هؤالء املراجع يعبثون.. فهذا عبث! (عبث فكري، عبث عقائدي، عبث فقهي)، ألنّهم 

 !ح� يُعرضون عن حديث أهل البيت عليهم السالم فإّن الشيطان يعبث بهم، وهم يعبثون بكم!

] بشأن هذا املقطع من رواية اإلمام 1: وقفة عند ما يقوله السيّد الخويئ يف كتابه [التنقيح يف رشح العروة الوثقى: ج2مثال  ★
ً لنفسِه، حافظاً لدينِه، ُمخالفاً لهواه، ُمطيعاً ألمر  الصادق عليه السالم يف تفس� اإلمام العسكري: (فأّما َمن كان ِمن الفقهاء صائنا

فللعوم أن يُقلّدوه). صحيح أّن لهذا املقطع تتّمة تقول (وذلك ال يكون إّال بعض فقهاء الشيعة ال جميعهم) ولكن بالنتيجة  مواله،
 .بحسب كالم املعصوم عليه السالم -يوجد هناك ِمن فقهاء الشيعة َمن ُ�كن أن يتّصف بهذه األوصاف 

لّد من اعتبار كونه ُمخالفاً لهواه حتّى يف املُباحات، وَمن املتصف بذلك غ� أّما السيّد الخويئ فيقول: (وعليه ال بّد يف املق ■
املعصوم�؟! فإنّه أمٌر ال يُحتمل أن يتّصف به غ�هم، أو لو وجد فهو يف غاية الشذوذ... وعىل الجملة إن أُريد بالرواية ظاهرها 

 ن تتحقق عىل أرض الواقع)يعن أّن هذه الرواية ال ُ�كن أ  -وإطالقها مل يُوجد لها ِمصداق 
السيّد الخويئ هو بنفسه يقول أنّه ال يوجد فقهاء بهذه املواصفات، فهي ال تنطبق عىل نفسه وال عىل غ�ه (وهو أعرف بنفسه 

 وبأساتذته وبتالمتذه من غ�ه)!! فل�ذا تعرتضون عّيل ح� أقول أّن مراجع الشيعة فيهم ما فيهم من العيوب؟!!

يّد الخويئ قال بهذا القول ألنّه قال هذِه الرواية عىل نفسه، ح� رأى أنّه ال يستطيع أن �نع نفسه عن ظاهرة التدخ� عل�ً أّن الس ●
 السخيفة الحمقاء، فهو ال يجد لهذا املعنى (ُمخالفاً لهواه) تطبيقاً يف حياته، ولذلك قال أّن ال يوجد مصداق لهذه الرواية!!

تقول أنّه ُ�كن أن يكون لهذه األوصاف مصداق، والسيّد الخويئ يقول مل يُوجد لها مصداق!! أال يدّل  املعصوم عليه السالم عبارته
 هذا القول عىل اعوجاج يف السليقة؟!

، وهل البّد أن صفات القايض] وهو يتحّدث عن 1أيضاً يقول السيّد الخويئ يف كتابه [التنقيح يف رشح العروة الوثقى: ج: 3مثال  ★
القايض أفضل الرعية أو ال، يقول وهو يعلّق عىل عهد أم� املؤمن� عليه السالم ملالك األشرت، ح� أوصاه وقال (إخرت للحكم يكون 

 ب� الناس أفضل رعيتك)، فالسيّد الخويئ يُعلّق ويقول :
 ».إخرت للحكم ب� الناس أفضل رعيتك«قوله: (ومّ� استُدّل به عىل التقييد ما يف عهد أم� املؤمن� عليه الّسالم إىل مالك األشرت ِمن 



 ويُرّد عليه: أّن العهد غ� ثابت السند.. وإن كانْت عباراته ظاهرة الصدور عنه عليه الّسالم)!!
يعني السيّد الخويئ يقول: أّن هذه العبارات هي عبارات سيّد األوصياء، ولكنّنا ال نعمل بها، ألنّها ضعيفة السند! (ألّن طريقة 

 تنباط التي جاء بها الشيخ الطويس من الشافعي ال تقبل ذلك)!! وهذا الرأي موجود عند بقيّة املراجع !! فهل هذا الكالم منطقي؟!االس

(عرض ملجموعة من الفيديوات عرضتها لكم سابقاً، ولكنّني سأعيد عرضها عليكم.. هذه الفيديوات هي للسيّد الخويئ صّورها  ✤
يّد ب� طَلَبتِه، ب� شخصيات صاروا مراجع، بعضهم توّيف، بعضهم حٌي في� بيننا.. فهذه املشاهد التي ستُعرض أوالد السيّد الخويئ والس

 عليكم هي للمجلس الذي يتخرّج منه املراجع)!!
 بعبارة مخترصة: هذا هو مجلس أهل العلم والبص�ة يف الوسط الشيعي! (حفلة تدخ� صاخبة يف برّا� السيّد الخويئ)

 الحظون يف الفيديوات ظاهرة التدخ� بشكل واضح ومقرف عند السيّد الخويئ، وعند الحارضين!!ست ●
والغريب أّن هؤالء يعلمون أّن هناك كام�ا تُصّور وأّن هذا التصوير سيُنقل إىل الشيعة، ومع ذلك يكونون بهذه الصورة والهيئة 

 ثّل أسوة حسنة ألوالدنا وبناتنا!!املُقرفة! والتي أقل ما ُ�كن أن أقول عنها أنّها ال متُ 

 أترك التعليق عىل مجلس التدخ� لحلقة يوم غد! ✤
 


