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 23ج  -لبيك يا فاطمة 

 1437ذى القعدة  12م ــ 2016/8/16الثالثاء: 

الزال الحديث يف أجواء ظالمة أم الحسن والحس� صلوات الله عليها وعليهم أجمع�، وبالتحديد يف القسم األّول من الوسط  ✤
الشيعي: املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية (ظالمة الزهراء ب� مراجعنا وعل�ئنا وُمفكّرينا وُمفّرسينا وُخطبائنا) ووصل الحديث إىل 

 السيّد الخويئ.

رشُت في� مّر من الكالم إىل عقيدته يف زهرائنا صلوات الله عليها، وأرشُت إىل صور ِمن تطبيقات منهجه الذي أّدى به إىل ما أّدى أ  ●
 ِمن عقيدة ُمشبعة بالقول الخطل، وبالقول البعيد عن منهج الكتاب والعرتة يف معتقدِه بالصّديقة الكربى!

 ُت لكم فيديو يشتمل عىل مقاطع تكشف لنا ما يجري يف (برّا� السيّد الخويئ)!إىل أن وصلُت إىل شؤونه وأحواله، وعرض
وقطعاً األفالم ُصّورت بعلمه وعلم أوالده وحاشيته وعلم املوجودين جميعاً، وهي موجودة عىل االنرتنت.. فهي ليست ِرسّ أعرضه 

مراجعنا وعل�ئنا (املجالس التي يتخرّج منها املراجع الكبار)  عىل الشاشة. عرضُت عليكم األفالم وأنا أريد أن أُلفت نظركم إىل مجالس
السيّد الخويئ كان عىل رأس املجلس، وكان يف الحضور شخصيات تصّدْت للمرجعية وُعرفْت بهذا الوصف كاملرجع الراحل السيّد عيل 

يف ذلك املجلس أحد املراجع املُعارصين يف زماننا البهشتي، الذي كان جالساً إىل جانب السيّد الخويئ، وقد توّيف. وأيضاً من الحارضين 
 اليوم وهو أحد املراجع األربعة الكبار يف النجف األرشف وهو (الشيخ إسحاق الفيّاض).

 من هذا املجلس ومن هذا الربّا�، ومن هذه املجالس يتخرّج املراجع!! ●

وة حسنة ألبنائنا وبناتنا ! وإّال فهذه الفيديوات تكشف عن عدم أقل ما ُ�كن أن أقوله عن هذه الفيديوات هو أنّها ال مُتثّل أس ■
لياقة اجت�عية، وعدم لياقة إعالمية، وعدم لياقة سياسية! كيف يخرجون بهذه الصورة وهذه الهيئة ويُريدون أن ينرشوا هذه األفالم 

 للشيعة يف الغرب، والرشق؟!

حلقة املاضية) حتّى يتواصل البحث. عل�ً أّن كّل هذه الفيديوات التي (فيديو مخترص [مجالس التدخ�] التي ُعرضْت يف ال  ★
.  اقتطعناها من مقاطع طويلة ُصّورت.. كلّها موجودة عىل اليوتيوب، وكّل هذه األفالم موجودة عىل االنرتنت، فهي ليست ِرسّ

 و:اليشء الذي ُ�كن أن يُالحظ وأن يُستمع إليه يف هذه املجالس وهذه الفيديوات ه ■
أنّكم تالحظون كرثة التدخ� ونفخ الدخان يف جميع جهات املجلس! وال أعتقد أّن هذه الصفة ِمن صفات مجالس العل�ء، هذه من 
صفات مجالس (البطّال�)، املجالس التي يتحّدث عنها دعاء أيب حمزة الث�يل.. مّ� جاء يف هذا الدعاء وهو يتحّدث عن نوع� من 

 املجالس، يقول:
 كلّ� قلُت قد صلُحْت رسيريت، وقرَُب ِمن مجالس التّواب� مجليس، عرضْت يل بلية أزالْت قدمي، وحالْت بيني وب� خدمتك (مايل

ً بحّقك فأقصيتني! أو لعلّك رأيتني ُمعرضاً عنك  سيدي، لعلّك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني! أو لعلّك رأيتني ُمستخّفا
يف مقام الكاذب� فرفضتني! أو لعلّك رأيتني غ� شاكر لنع�ئك فحرمتني! أو لعلّك فقدتني ِمن مجالس فقليتني! أو لعلّك وجدتني 

 العل�ء فخذلتني! أو لعلّك رأيتني يف الغافل� فِمن رحمتك آيستني! أو لعلّك رأيتني آلَف مجالس البطّال� فبيني وبينهم خلّيتني!.)
رضناها من برّا� السيّد الخويئ ينطبق عليها هذه الوصف: مجالس العل�ء! ألنّني أفهم ِمن أنا ال أعتقد أّن هذه الفيديوات التي ع

هذا الدعاء أّن مجالس العل�ء لها خصوصية تكون سبباً لنزول الرحمة، ال لتجّمع الدخان واألوساخ وأعقاب السجائر، والرائحة 
 مجالس البطّال�!الكريهة!! بالنسبة يل: هذه الفيديوات التي عرضناها هي من 

وباملُناسبة.. يف نهاية املجلس يُوجد محاورة ب� أحد املشايخ الجّالس الذي أخرج سجارة ِمن جيبه وأراد أن يُدّخن، وكان يجلس  ●
دّخن؟ بجانبه (السيّد محّمد تقي، ابن السيّد الخويئ). السيّد محّمد تقي كان يُحّدث هذا الشيخ بالفارسيّة ويقول له: أنَت أيضاً تُ 

التدخ� ُمّرض، ُمنذ متى بدأت تُدّخن؟! فاعرتض عليه هذا الشيخ املُدّخن وقال: إذا كان التدخ� سيئ فل�ذا األغآ (يُش� للسيّد 
 الخويئ) واألغآيون (الحّضار يف املجلس) يُدّخنون؟! فشهد شاهٌد ِمن أهلها.. هذا ابن املرجع السيّد الخويئ يقول أّن التدخ� ُمرض!

أحاديث أهل البيت عليهم السالم مجالس البطّال� هي املجالس التي تكون وباالً عىل اإلنسان يف يوم القيامة.. ويف روايات  يف ✤
أهل البيت هي املجالس التي تخلو من فضائل أهل البيت عليهم السالم وِمن ذكر مطاعن أعدائهم (بعبارة ُمخترصة : املجالس 

 !الخليّة ِمن الوالية والرباءة)
 وأنتم شاهدتم هذه املجالس التي عرضناها، أين الوالية فيها وأين الرباءة؟! ما سمعنا يف حديثهم إّال الخمس!! 

ً يف زمان الَغيبة، فقد  ● الخمس عنوان ديني، ولكّن ألنّه مرتبط باألموال تحّدثوا عنه!! عل�ً أّن الخمس يف عقيديت أنا ليس واجبا
 يف زمان الَغيبة، وقد تحّدثت عن هذا املوضوع بشكل ُمفّصل يف الحلقات السابقة!أباحه اإلمام الحّجة للشيعة 

قول الدعاء (أو لعلّك فقدتني ِمن مجالس العل�ء فخذلتني!) صحيح الذي يكون مفقوداً ِمن مجالس العل�ء يُخذل، ولكن ليس  ●
 لس شيطانية!!هذه املجالس التي يف الفيديو.. فإّن هذه املجالس التي يف الفيديو مجا



السيّد الخويئ ُمدمن تدخ� لسجائر (الرومثان).. أليس اإلدمان عىل رشاء سجائر الرومثان فيه خدمة للغرب الكافر الذي يُحارب  ✤
املرجعية، ويرى أّن خطراً كب�اً داه�ً سيأيت من مرجعية النجف؟! ثُّم هل يعلم السيّد الخويئ كيف تُصنّع سجائر الرومثان وبقيّة 

لسجائر بشكل عام؟! يف مرحلة التصنيع ح� يُوىت بالتبغ يُنّقع يف الخمور! وِمن هنا تكون علبة السجائر الجديدة رطبة ح� تُفتح.. ا
هذه الرطوبة هي بقايا خمور، كحول! ولذلك ُمجرّد أن تُفتح علبة السجائر تتطاير هذه الكحول برسعة، وتكون السجارة ناشفة.. 

 ذلك، ويتلّذذون بالسجارة وهي رطبة بسبب الكحول املوجود فيها!!واملُدّخنون يعرفون 
 أّما حين� تجف الكحول، فإّن دخان السجارة يكون يابساً، رمّبا يجرح البلعوم!

الذي أوصلني للحديث عن هذه النقطة هو أنّني قلت أنّني أريد أن أعرف الزهراء ِمن خالل هذا املرجع الذي وصفه أحد  ■
األعلم عىل طول زمان الَغيبة الكربى! وُ�ثّل زعيم الحوزة العلمية.. فوجدُت الهراء عنده يف معرفته الزهرائية.. فال  تالمذته: أنّه

 أو معرفة ضالل! -عىل األقل  -أستطيع أن أقول عن السيّد الخويئ أنّه زهرايئ.. فمعرفته بالزهراء معرفة جهل 
 ضالة بالزهراء، فقاد� السياق إىل أن وصلنا إىل تدخ� السيّد الخويئ!وأردُت أن أبحث في� ورائيات هذه املعرفة ال

 أسئلة مختلفة تطرح هنا: ✤

لو سألنا السيّد الخويئ عن التدخ� وعن السجائر، وعن الرومثان.. هل تدخ� الرومثان بهذا الشكل ) للسيّد الخويئ: 1السؤال ( ■
الّلحية، ومع كّل الروائح الكريهة بكّل تفاصيل التدخ� التي تعرفونها) لو سألنا السيّد هل اإلدما� (مع تقذير األسنان، وتقذير 

 التدخ� يُعّد ِمن (الحكمة)؟! وسؤال آخر أيضاً: هل هذا التدخ� هو ِمن الله أم ِمن الشيطان؟!
 !)(يف أّي جهة يضع السيّد الخويئ التدخ�؟ هل يضعه يف قامئة إلهية أم قامئة شيطانية؟

أنا أسأل املُدّخن�: هل تقبلون أّن نساءكم وبناتكم يُدّخنون؟! هل تقبلون أّن تُدّخنوا أمام أبناءكم الصغار ) للُمدّخن�: 2السؤال ( ■
 يف االبتدائية أو الثانوية، وحتّى الجامعات؟!

ئة وهذه الحالة ِمن إدمان التدخ�.. هل وأوّجه سؤال للشيعة أيضاً وأقول: املرجع حين� يكون بهذه الهي) للشيعة: 3السؤال ( ■
 هذا يشء ُمستحسن؟! أليس املفروض باملرجع أن يكون عىل أفضل هيئة وأحسن حالة وأكمل صورة؟! هذا واقع سيّئ أو ال؟!

م رجالً ] (عن عبد الله بن سنان قال: ذكرت أليب عبد الله عليه السال 1حديث اإلمام الصادق عليه السالم يف [الكايف الرشيف: ج ✤
وقلت: هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله: وأّي عقٍل له وهو  -أي ُمبتىل بالشك، يشّك يف وضوئه وصالته  -ُمبتىل بالوضوء والصالة 

 يُطيع الشيطان؟ فقلُت له: وكيف يطيُع الشيطان؟ فقال: َسلُْه، هذا الذي يأتيه ِمن أي يشء هو، فإنّه يقول لَك: ِمن عمل الشيطان)
 كرث املُبتلون بالشك يف الوضوء والصالة يف الحوزة!!وما أ

 حديث العقل والجهل.. جاء فيه: -] 1مقطع ِمن رواية أخرى يف [الكايف الرشيف: ج ✤
 (والَفهْم وضّده الُحمق) يعني أّن األحمق ال �تلك فهْ�ً صحيحاً!

يرضّك.. ولهذا يُحّذر سيّد األوصياء ويقول: إيّاك أن تُصاحب األحمق يف كل�ت أهل البيت عليهم السالم هو الذي يُريد أن ينفعَك ف ■
 األحمق، ألنّه يُريد أن ينفعك فيرضّك!

الذي يُريد أن ينفع نفسه فيرضّها فهو أحمق ِمن باب أوىل، ألنّه ما نفع نفسه، فكيف ينفُعك أنت؟! فهذا أحمق أصيل! وقطعاً  ●
 يف السيّد الخويئ يف معرفته بالزهراء؟! األحمق األصيل ال �تلك فهم. فِمن أين كيف أثق

أنا أسألكم: ابحثوا يل عن ُمدّخن يقول: أّن التدخ� فيه منفعة، وليس فيه مّرضة! وأنا سأعتذر عن كّل كالمي هذا، وسأقطع هذا  ■
دخ� فيه منفعة.. املُدّخن يُخيّل الربنامج ولن أعيد بثّه! الجميع ُمتّفقون أّن التدخ� ُمرض، فال يوجد أحد ِمن املُدخن� يقول أّن الت

 إليه بحسب إدمانه أنّه ينتفع شيئاً ما بسبب هذا التدخ� ألنه اعتاد عليه، ولكنّه يف نفس الوقت يعرف أرضار التدخ�!

ن يترصّف عاّمة الشيعة ُ�كن أن نجد لهم أعذاراً.. أّما زع�ء ومراجع الشيعة فِمن أين نجد لهم أعذاراً؟! أليس املرجع املُدخّ  ●
 ترصّف األحمق (يُريد أن ينفع نفسه فيرضّها)؟! واألنىك ِمن هذا أّن فعله هذا يكون ُمشّجعاً لآلخرين!

لو كان يصنع  -عىل األقل ُ�سك نفسه فقط يف الربّا�، ويُدّخن فقط يف خلوته الخاّصة  -لو كان السيّد الخويئ �تنع عن التدخ� 
  مجلسه احرتاماً له.ذلك لَ� وجدَت أحداً يُدّخن يف

 ] (ال غنى أخصب من العقل، وال فقر أحط من الُحمق).1حديث اإلمام الصادق عليه السالم أيضاً يف [الكايف الرشيف: ج ✤
ال يوجد هناك يشء أحّط من الُحمق! فهل التدخ� ِمن العقل أو ِمن الُحمق؟! ماذا يقول العلم؟! ماذا تقول اآلداب؟! ماذا تقول 

 هل التدخ� من الَعقل أم ِمن الُحمق؟ الحكمة؟!
(عل�ً أّن حديثي هذا موّجه للمرجع األعىل، وللعل�ء واملراجع الكبار الذين ينتقصون ِمن الزهراء وهم يعيشون يف أحّط درجات 

فهؤالء أراهم حمقى،  الُحمق!! كيف أثق مبا يقولون يف شأن الزهراء أو يف شأن العقيدة أو يف شأن الدين؟! بالنسبة يل ال أثق لهم،
 واألحمق عديم الفهم، فكيف آخذ ديني من عديم الَفهم؟!)



بالنسبة يل: الذي أفهمه أّن التدخ� ِمن الُحمق، وحين� يكون املرجع ُمدّخناً فإّن هذا املرجع أحمق يف نظري، والسبب: أّ� أُطبّق  ■
 عليه تعريف أم� املؤمن� لألحمق من جهت�:

 ، فهو يُريد أن ينفع نفسه فيرضّها بالتدخ�!من جهة نفسهِ  -1
ح� يَفسح املجال لآلخرين أن يُدّخنوا بسبب االقتداء بِه، ال بسبب ترك الناس لحّريتهم... ح� يكون املرجع أسوة وقدوة والناس  -2

 تحتّج بس�تِه، فإنّه يُريد أن ينفع الناس فيُرضّهم!

الرجل (املدمن للتدخ�) ونقتدي بفعله؟ بالنسبة يل أعرف الجواب.. أّما أنتم فكّروا،  فنحن نسأل سيّد األوصياء: هل نصاحب هذا ●
 فاألمر راجع إليكم.

] مجموعة فتاوى الّسيد الخويئ، وامل�زا  2وقفة عند سؤال وّجه للسيّد الخويئ يف كتاب [ رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات : ج ✤
 جواد التّربيزي

 : (إذا تأكّد بواسطة املصادر الطّبية املوثوقة أن رشب الّدخان عامل قوي، أو ِمن أقوى العوامل يف اإلصابة1275نص السؤال رقم  ■
 بأمراض خط�ة مثل رسطان الرّئة أو الجلطة القلبية والّدماغية فهل يُوجب ذلك حرمة التّدخ� ابتداًء أو استدامة؟)

 جواب السيّد الخويئ: (ال يوجب الحرمة). ●
 والّشيخ التربيزي مل يُعلّق عىل فتوى الّسيد الخويئ، فهو يتبنّى نفس الجواب!! هل هذا جواب منطقي؟

 س جواباً علمياً. (بحسب الطب هناك حرمة طبيّة، وبحسب املنطق والعقل هناك حرمة عقلية)هذا الجواب لي

راً يقول السيّد الخويئ يف جوابه (ال يُوجب الحرمة) وأقول: رشعاً إذا كان الرضر واضحاً وكب�اً وجليّاً وبيّناً (وال أعتقد أّن هناك رض  ●
وجب الُحرمة.. ولكن ألّن السيّد الخويئ ال يستطيع أن يقطع التدخ�، فيُوهم نفسه أكرب ِمن هذا الرضر) فإّن هذا الرضر قطعاً يُ 

 بحالة نفسية ُمعيّنة عن عدم اإلرضار القطعي يف قضية التدخ� لكونه ُمدمن.. فيقول هذا الكالم!
 -وفقاً لألساليب اآلخوندية  -يُمكن نعم لو كانت الصيغة الواردة يف السؤال هي أّن التدخ� (عامل ُمحتمل) يف اإلصابة باألمراض، ف

 أن يُقال: مبا أنّنا ال �لك عل�ً ووضوحاً يف الرؤية فاألصل هو اإلباحة.
ولكن السؤال هنا يناقش (حالة التأكّد ِمن املصادر املوثوقة) بحصول الرضر الكب� والخط� جّداً عىل اإلنسان، فكيف ال يُوجب هذا 

رمة؟! فضالً عن أّن هذه القضيّة ستجّر األرضار التي تؤّدي إىل هالك الكث�ين! يعني الفقيه هنا القطع بحصول الرضر الكب� الحُ 
يُفتي، وبسبب هذه الفتوى يكون هذا تسويل لبعض الناس بحيث أنّه بسجارة واحدة �وت!! واألطباء يعرفون ذلك. فيهلك ناس 

 كث�ون!
يبتدؤا التدخ� بعد! وترسم صورة سيئة عن جهل بالثقافة الصحيّة والطبيّة، فيُجيبون وكذلك هذه الفتوى تُسهّل األمر عىل أُناس مل 

 بهذه اإلجابات الفاضحة يف مواجهة هذا التطّور العلمي الهائل الواضح ! ف�ذا تقولون أمام هذا الجهل، وهذه الفضيحة الثقافية؟!

 جاة)وقفة عند سؤال آخر وّجه للسيّد الخويئ أيضاً يف (رصاط النّ  ✤

واله�وئ� وبيعه�، خصوصاً مع فرض إمكان االنتفاع به�  -أي الحشيشة -: (هل تجوز زراعة الّرتياق 1340نص السؤال رقم  ■
 ببعض الفوائد؟

فكانت النتيجة أّن الشيعة زرعوا الحشيشة يف  جواب السيّد الخويئ: (ال مانع من ذلك يف حّد نفسه، ما مل يرتتب عليه مفسدة). ●
 اع (يف لبنان) والزالوا يزرعون!!البق

 وأيضاً امل�زا التّربيزي مل يعلّق، فهو يؤيّد جواب السيّد الخويئ. (واآلخرون من املراجع ال يختلفون عنهم)!
 مع مالحظة أّن اله�وئ� ال ُيزرع أصالً.. فهو مادة كيميائية، وهذا يكشف عن جهل السائل وجهل املُجيب أيضاً !

(منهم َمن ُ�سك بخرطوم الشيشة (األرجيلة) ويُدّخن صور ملجموعة ِمن العل�ء واملراجع وهم يُدّخنون!!  5 وقفة فيها عرض ✤
كاملرجع الراحل أيب الحسن األصفها�، والسيّد موىس الصدر، والسيّد محّمد خامتي.. ومنهم َمن يُدّخن سجائر (الرومثان) كالسيّد 

 مئاً يف صوره تظهر معه سجائر الرومثان، ألنّه مدمن تدخ�!الخويئ)!! عل�ً أّن السيّد الخويئ دا

 صور أخرى ملجموعة من الشيعة يُدّخنون الشيشة (األرجيلة) يف مجالس الحس� عليه السالم يف الحسينيات!!! 3وقفة فيها عرض  ●

 ه السالم.الهدف الكب� ِمن قتل سيّد الشهداء هو أن يصنع حاضنة منها يخرج أنصار إمام زماننا علي ■
وبعبارة أخرى (مجالس ومواكب الحس�، والشعائر الحسينية) هي أماكن ومكائن يف نفس الوقت للتفريخ لصناعة أنصار لإلمام 
الحّجة.. وأنا ال أعتقد أّن هذه املجالس التي يظهر فيها الشيعة يف حال تدخ� هي مجالس أهل البيت عليهم السالم! هذه مجالس 

 !!ْت ِمن مجالس مراجعنانتجالبطّال� التي 

 اسمه [مدارس حسينية] عىل ما يبدو. : مقطع فيديو ِمن برنامج عىل قناة األنوار1مقطع  ★



(الفيديو عبارة عن لقاء أحد األخوات مع مجموعة من الُحسينيّات يف منطقة املاحوز/ البحرين.. وهي تتحّدث عن االستعدادات 
ملوسم محرّم الحرام). فتحّدثت هذه الخادمة الحسينية عن رشاء حاجيات املأتم ِمن الشاي والقهوة وغ�ها، ومل تقف عند هذه 

 يالً عنده هو (التبغ/ لون من ألوان التدخ�)! فالتبغ صار جزء ِمن االستعدادات للمجالس الحسينية، األمور، الذي أطالت الوقوف قل
ثُّم أعقبت كالمها بأنّهّن سيُساعدن الزهراء وابنتها العقيلة عليه� السالم!! فهل ُمساعدة الزهراء يف املجالس الُحسينية يكون عن 

 !!هذه الطاّمة جاءت ِمن ِمراجعنا؟! -ك� تقول  -عند النساء  طريق (التدخ�)!! الذي صار شيئاً مهّ�ً 

(يظهر فيه مجموعة ِمن كوادر املجلس، وهم ينقلون (األرجيلة) بشكل ُمرتّب، والحارضون : فيديو ملجلس حسيني إيرا�. 2مقطع  ★
السالم!! هؤالء لو مل يروا مراجعهم يُدّخنون بصوت مسموع أثناء دعاء الفرج!!!) هل هكذا يكون التمهيد لإلمام الحّجة عليه 

 وعل�ءهم ووكالء املراجع يصنعون ذلك يف املجالس الحسينية ويف املساجد ك� يصنع وكالء املراجع، لَ� صنعوا ذلك!

 : فيديو قص� المرأة تقرأ يف مفاتيح الجنان، وهي ترشب األرجيلة (الشيشة)!!!3مقطع  ★

يُنكر عىل الشباب املُدّخن ُرشْب األرجيلة، وأنّهم ال املعروف�، وهو (الشيخ اإلبراهيمي)  : فيديو ألحد ُخطباء املنرب4مقطع  ★
 يلتفتون إىل أرضارها.. يف ح� يظهر الشيخ اإلبراهيمي بعد هذا املقطع يف صور وهو يُدّخن األرجيلة!!

 هو جزء ِمن سلسلة الواقع الشيعي! : ح� عرضُت هذا الفيديو ليس لالنتقاص ِمنك، وإنّاوأنا أقول للشيخ اإلبراهيمي

وأقول أيضاً لآلخرين: هذا هو حال املُؤسسة الدينية ابتداًء من املرجع األعىل إىل أصغر ُمعمم! يقولون يشء، ويفعلون يشء آخر!  ●
لشيخ اإلبراهيمي أو مع وأنا جزء ِمن هذه املؤسسة وال أبرئ نفيس ِمن ذلك. أنا أقول هذا الكالم حتّى يُعرف أنّه ال ُمشكلة لنا مع ا

 أي شخصية أخرى نعرض عنها فيديو.. فهذا هو حال املؤسسة الدينية كلّها!
 صحيح أنّني ال أدخن.. ولكن هذا ال يعني أنّني أقول وأفعل ما أقول دامئاً.

 املجالس الحسينية تتّجه اتّجاه خاطئ، وهذا االتّجاه الخاطىء سببه األّول: ✤

 ة للمراجع والعل�ء!الس�ة الخاطئاألّول:  ●

أّن هذا الفكر املطروح يف هذه الحسينيات فهو فكر أعوج ال يصنع أناساً عقائديّ�! فقط يُرّكز عىل حالة العاطفة.. والثا�:  ●
حها واألرجيلة رمّبا تكون عامل مساعد يف التفاعل العاطفي. هذه املجالس أساساً ُركّبْت بشكل خاطىء.. فالقاعدة الفكرية التي يطر 

 الخطيب تستند إىل علوم ال تستند إىل أهل البيت بصلة! فقط مصبوغة من الخارج بصبغة أهل البيت!

 يتحّدث فيه عن مفاسد يف املؤّسسة الّدينيّة، ومفاسد يف عوائل املراجع وأقاربهم!: مقطع آخر للّسيد عبّاس الخويئ 5مقطع  ★
ولكن ما يُقال عنه من أنّه مجنون، فهذا من أكاذيب املراجع وأكاذيب مكاتب املراجع، أنا ال شأن يل بالسيّد عبّاس، وال عالقة يل به.. 

%.. عل�ً أّن هناك يف 100بغّض النظر هل يترصّف بطريقة صحيحة أو ال.. ولكن املعلومات التي تحّدث عنها يف املقطع صحيحة 
 وته وعن زوجة أبيه)!!مقاطع أخرى ذكر أمور أقبح وأقبح وأقبح يف الحديث عن عائلته (عن إخ

 : مقطع فيديو قص� من مقابلة السيّد الخويئ مع صّدام.. وصّدام يسخر فيه ِمن السيّد الخويئ!!6مقطع  ★
ً صحيحاً للمعرفة الزهرائية، وال  ً بهذه الهيئة وبهذه الحالة وبهذه املالبسات وبهذه الظروف، ال يكون مصدرا وأنا أقول: إّن مرجعا

 ، وال يُّرشفني أن أكون ِمن أتباعه، وال يُّرشفني أن أنتسب إىل جهته أو إىل الذين ينتسبون إليه.تُّرشفني مرجعيته
(عل�ً أّن حديثي هذا هو يف العقيدة الزهرائية وليس يف الجانب االجت�عي، وأنا هديف هو الدفاع عن فاطمة وال يتحقق ذلك إّال 

 وح لكّل الجزئيات والتفاصيل).بكشف الحقائق وبسطها عىل الطاولة واإلشارة بوض

(وقد تحّدثت عنها سابقاً).. وهي من املؤسسات التابعة للسيد السيستا�.. : وقفة عند مؤسسة الكوثر يف الهاي/ هولندا 7مقطع  ★
ه املؤسسة، والذي يُرشف عليها هو صهر السيّد السيستا�، ووكيله العام يف الغرب: السيد مرتىض الكشم�ي.. هو الذي يُرشف عىل هذ

 وبأمره ولسنوات طوال تُؤّجر هذه املؤسسة للرقص والغناء!!
ً يف هذه املؤسسة بحيث أنّه تُقام فيها الحفالت  (الوقفة مفّصلة بالوثائق املحسوسة (صور + فيديو) تُبّ� الفساد الكب� جّداً جدا

 والغناء..!!! ويُرصف عىل املؤسسة من أموال هذه الحفالت الفاسدة جّداً!!)املاجنة املختلطة ب� الرجال والنساء، والرقص 

ً في� أقول، فل�فعوا دعوة قضائية عيلَّ يف املحاكم، وليقولوا: هذا الشخص يفرتي علينا،  ● وقد قلُت سابقاً وأعيد: إذا كنت كاذبا
وينرش فيديوات ووثائق وتسجيالت كاذبة ال حقيقة لها.. وإذا كانت أموال الخمس قد نفذْت وليس عندكم أموال تُعطوها للُمحامي.. 

 سأدفع لكم أجور املحكمة وأجور هذه الدعوى التي هي ضّدي! فإّ� أقسم: أّ� 

القضيّة املهّمة يف هذا الفيديو: أّن هذا الرقص الذي جرى هو يف أيّام مجالس الزهراء عليها السالم.. قطعوا املجلس، ورفعوا جميع  ■
 ألّن الزهراء تُريد أن تفضحهم!!)(يا زهراء) ا القطع الخاّصة باأليّام الفاطمية، وبقيْت قطعة واحدة نسوا أن يرفعوها مكتوب عليه

عل�ً أّن هذه املؤسسة تصنع ذلك بتربير أنّهم ال �لكون أموال يك يرصفوا عىل هذه املؤسسة! فيرصفون عليها ِمن أموال مجالس 
 الرقص والغناء!! يعني يرصفون عىل مجالس أهل البيت عليهم السالم ِمن أموال الرقص والغناء!!!



لحال قد استمّر لسنوات عديدة، والسيّد السيستا� عىل ِعلْم ومل يُغّ� شيئاً!! والفيديو وصل إىل يد السيّد محّمد رضا السيستا� وهذا ا
 وأتحّداهم أن يُنكروا ذلك!!

يها التي هي ك� بقيت هذه القطعة التي كُتب عليها (يا زهراء) بقيْت وحيدة يف تلك املؤسسة.. فالزهراء صلوات الله علأقول:  ■
وديعة محّمد صّىل الله عليه وآله هي أيضاً وحيدة في� بيننا، وهي التي تُخاطبنا جميعاً: ما هذه الَغميزة يف حّقي، والِسنة عن 

 ظالمتي؟!

 أترك التعليق عن هذه املأساة لحلقة يوم غد. ✤
 


