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  بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم



  

  
  بَْرنَاَمج 

  يـا َخــادَم الُحــَســْين
  اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

  
  بَقيّةِ اهلل...   علىسَالمٌ سَالمٌ 

  وقَى اهللُ مَشروعكَ العَظيم يا إمام من سَفاهتِنا 
  وحُضُورك  على كِبَار سُفهائِنا يف غَيبتِكَ  و�صَركَ

�َحنُ الَّذين �َدّعي أ�نَّا شِيعَتك صَلواتُ اهللِ عَليك 



‐ 5 ‐ 

  

  

  

  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيمبِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ   الرَّ

  ! !مجزرةٌ مجزرة

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

ابنا الدينيَّةُ أنتجتها أحزُ الَّتي  صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافِة الرائقة  مُ   ونفضائيّ 
القُطبيَّ  المرجعيَّةِ   ةُ الشيعيَّةُ  وأبناِء  أتباعِ  من  معهم  في    الشيعيَّةِ   الدينيَّةِ   الحاكمة ومن  العُليا 

ة طبيَّ األجياُل القادمةُ كثيراً من نتاجِ أحزابنا القُ   النَّجف، حضارةٌ ال تماثلها حضارة ستنتفعُ 
  !!!لياومرجعيَّتنا العُ 

  .. تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالونيا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن 

  !!؟حقيقيّوَن أم فضائيّونشيعةٌ أنتم  

  ! !قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  !! يقٍة تُذبحونفي ُكّلِ يوٍم بطر !!جدَّاً ُمبدعون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون وتخرجون من حفرةٍ وفي أخرى

  !!؟هِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقونإلى متى يا نوابَغ الدَّ 

تيِن ال يُلدغون   ..العقالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟ّمانلكم شمالكم غُ دوة أروحيا من فِ 



‐ 6 ‐ 

جاءايكَر إلى باب پمن س   .  .الرَّ

. .الفنوِن جنون هكذا يقولون فنوٌن وفنون وبعضُ 
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  !!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

  ..مكبوبونجماعيّاً على وجوهكم ون ذبحاً ريّ مَ وَن العُ يوماً يذبحكم السقيفيّ 

. وهابيّون قاعديّون .طبيّون إخوانيّون. قُ .نيّون. عفلقيّون بعثيّون سُ .إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .ريّون: إنَّهم سقيفيّون ُعمَ خالصةُ القولِ 

  !!! ربَّما؟فهل نحُن فيما نقول مشتبهون

  !!!بونالطيّ . يا صاح إنَّهم أنفسنا .يا صاح

  ..كما يقوُل مراجعنا العظاُم وعلى ذقوننا يضحكون

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. ماً آخر يا شيعةٌ يا عراقيّونويو

جاء يدعسكم ب   . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!ما شاء هللا. .ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشفي ب   ..وراءاِب الرَّ

  ..يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .ةوركضة طويريج مجزرَ 

  ..والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!إنَّهم حبَّابون ُمؤدَّبونَ 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !ىإنَّهُ موكُب المرجع األعل.  .إنَّهُ موكُب السلطان

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري

  ..واأللسنةُ تلهُج منهم للحاكِم للمرجعِ األعلى في طول العُمرِ 

  ..ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً  روثُ 

  . .تسابقت الشيعةُ إليِه وعليهِ 

  ..ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً  روثُ 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ من 

  ..هو منتشٌر فينا أيُّما انتشارِ 

ِل غيبتنا الُكبرى ولهذا اليوِم ال زالت تسري   . .هذي المهزلةُ من أوَّ

  ..فحكايتنا الديخيَّةُ دوماً دوماً بهذا النَّحِو تجري

  ..َسالٌم سالٌم على بَقيَِّة هللا

  . .يا إمام من سفاهتناوقى هللاُ مشروعَك العظيَم  

  .  .ونَصرَك على كباِر ُسفهائنا في غيبتك وحضورك

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

  الُحسين اعرْف ثُمَّ اخدم.   بعد العاشرة من برنامجنا: يا خادمَ  هذِه الحلقةُ السابعةُ 

  ْالً. نفسكَ  قدرَ  اعرف   أوَّ
  ْثانياً. مخدومكَ  اعرف  
  ْمخدوُمك ثالثاً. ماذا يريدُ منكَ  اعرف  
  ُْك فيِه خدمتُك رابعاً. الَّذيالواقع  اعرف   تتحرَّ
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ً ثُمَّ بعد ذلك اخدم واخدم واخ سفيهٌ   وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنتَ   دم ما دُمت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدمتك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

الواقعِ   أجواِء معرفِة  يتواصُل في  الُحسينيَّة   الَّذيال زال حديثي  فيه خدمتنا  ُك  مرَّ   ،تتحرَّ
اهُ إدارةُ ة وتتبنَّ السيستانيَّ ة  اهُ المرجعيَّ تتبنَّ   الَّذيالماضيتين عن ُحسيٍن    الحديُث في الحلقتينِ 

 عن عميدِ   ثُ ني أتحدَّ إنَّ   ،ةة السيستانيَّ سمي العقائدي للمرجعيَّ اطِق الرَّ ة عبر النَّ سينيَّ العتبة الحُ 
الشَّ   ،المنبر الحديثُ   يخِ عن  فكان    الوائلي 

  

بالوثائق والحقائِق فاصيُل  ت التّ مرَّ الكالُم ومرَّ   سين السيستاني!عن حُ   !الوائلي  سين عن حُ 
  ن.م من كالٍم كي أنتفع من الوقِت بقدِر ما أتمكَّ عيد ما تقدَّ والدقائق، ال أريدُ أن أُ 

الضوء على زيارة عاشوراء   الماضية حينما سلَّطت  الحلقاِت  الخدمة الَّتي  في  دليُل  هي 
ثاُر (  مخدومنا إنَّهُ  سينٍ حُ ـِ العنوان الواضح ل   أنَّ   ،لة، وأشرُت إلى أنَّ العنوان األوّ سينيَّ الحُ 
  هللا والثاُر هو الدم. إنَّهُ ثار  )هارِ ثَ  هللا وابنَ  ارَ ا ثَ يَ  يكَ لَ عَ  المُ السَّ (  :نحُن نُسلُِّم عليه )هللا

وقطراٌت من  ،وقطراٌت من دمع ،سينُي مشروٌع امتزجت فيِه قطراٌت من دمالمشروُع الحُ 
عَ   ،ق رَ عَ  الجهادرَ إنَّهُ  مُ ُق  رَ عَ   ،ُق  في  ماٌء  إنَّهُ  ماء  من  وقطراٌت  العُطاشى،    خيَّلةِ العمل، 

نت لوحتهُ العظيمةُ المشروُع الحُ  المسفوح، وبدمع القلوِب قبل    مِ اهية بلوِن الدَّ الزَّ   سيني تلوَّ
 سيٍن قبل ماءِ هِر من طهارة حُ دمعِ العيون، وبعرق األرواحِ قبل عرق األجساد، وبماِء الطُ 

  . عليه وسالمهُ  هللاِ  سيٌن صلواتُ رسمها حُ الَّتي حة هي اللو تلكَ  ،راتالفُ 

ت   -يا ُحسين-  ي الُخلدَن فِ كَ سَ   كَ مَ نَّ دَ أَ   دُ هَ شْ أَ (  :ألحانها  دُ نشِ زياراتنا الشريفةُ تُ فجاءت   َواْقَشعَرَّ
أَِظلَّةُ العَرش َوبََكى لَهُ َجِميُع الَخَالئِق  الطاهِر وهو    كَ مِ يا ُحسين، لدَ   دماكَ لإنَّها تبكي    )لَهُ 

نذ طهَّرة، ومُ مُ ـوراً في تلك األصالِب الشامخِة واألرحاِم الأن ُكنت نُ   نذُ روقَك مُ يجري في عُ 
اُء في جَ ورُ أن أشرق نُ  مدينة   الطاهرتان أرضَ   نذُ أن وطأت قدماكَ ة، ومُ مَ اطِ بيِن فَ ك الوضَّ

ك فت أرضُ   ،َجدِّ اد وإلى أن  أحنائها يا أبا السجّ ات حيُث سرت في  الغاضريّ   وإلى أن تشرَّ
ت لهُ أظلَّةُ العرش  نَ كَ سَ حتَّى  متسامي  ـال  كَ مُ تسامى دَ  وما أظلَّةُ العرِش يا   ،في الُخلد فاقشعرَّ

ما العرُش إالَّ حرٌف  الَّتي  مقاماتكم  ـت هناك، إنَّها صوٌر لاستقرّ الَّتي  ُحسين إالَّ مظاهركم  
  . في كتابكم العظيم
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ت لَ عَ شَ اقْ د وَ ي الُخلْ َن فِ كَ سَ   كَ مَ نَّ دَ أَ   دُ هَ شْ أَ ( ت كَ بَ ق وَ ئِ َال يُع الخَ مِ هُ جَ ى لَ كَ بَ رش وَ لَّةُ العَ ظِ أَ   هُ رَّ
  النَّارِ و  نَّةِ ي الجَ ُب فِ لَّ قَ تَ ن يَ مَ ُهنَّ وَ ينَ ا بَ مَ نَّ وَ يهِ ا فِ مَ ع وَ بْ السَّ   ونَ ضُ رَ األَ ع وَ بْ السَّ   اتُ اوَ مَ السَّ   هُ لَ 
بُكّلِ ذرَّ   بكاكَ   )ى يُرَ ا الَ مَ وَ   -سينيا حُ -  ىيُرَ ا  مَ بِّنا وَ ِق رَ لْ ن خَ مِ  بكاك الوجودُ   ،اتهِ الوجودُ 

  بكاك الوجودُ في ظواهرِه وبواطنه. ،بكاك الوجودُ بُكّلِ آناتهِ  ،بُكّلِ حروفهِ 

  :كاءانسيِن بُ البكاُء على الحُ 

  .بكاٌء عليهِ  -
  . وبكاٌء لهُ  -

 الَّذي   إنَّهُ الكتابُ   )نانمفاتيح الجِ (بحسِب ترتيِب    )األولىالزيارةِ المطلقة  (قرأ عليكم من  أأنا  
  يوتكم: في بُ 

العَرش( أَِظلَّةُ  لَهُ  ت  َواْقَشعَرَّ الُخْلد  فِي  َسَكَن  َدَمَك  أَنَّ  لَهُ   أَْشَهُد  بُ هُ   )َوبََكى  على  ناك  كاٌء 
  كاِء على الُحسين.البُ كاُء للُحسيِن أعلى ُرتبةً بكثيٍر من سين، البُ ناك بكاٌء للحُ وهُ  ،سينالحُ 

الزيارةِ  المقدَّ النَّ   بزيارةِ (المعروفِة    في  بعِض الَّتي  و  )سةاحية  إمام زماننا في   وردت عن 
كثيراً ما   )النسخة الدقيقة: (َوَألَْبِكيَنَّ لَكَ   ،النسخةُ ليست دقيقةً   هذهِ   )سخها: (َوَألَْبِكيَنَّ َعلَيكَ نُ 

(َألَْبِكيَنَّ   :ةسينيَّ ات أو يُكتب على اليافطات الحُ على المنابر أو في الفضائيّ   دُ على األلسنةِ يتردَّ 
ليسَ   )َعلَيكَ  التعبير  ً   هذ  لََك    :الدقيقةُ   النسخةُ   ،دقيقا ً مَ دَ   وعِ مُ الدُّ   لَ دَ بَ (َوَألَْبِكيَنَّ  هو   )ا وهذا 

    .المنطُق األرقى

ت لَهُ (  :وفي غيرها  الزيارةِ   مثلما جاء هنا في هذهِ  أَْشَهُد أَنَّ َدَمَك َسَكَن فِي الُخْلد َواْقَشعَرَّ
مرتبةٌ أرقى من   )هُ ى لَ كَ بَ وَ (  قالت:  )وبكى عليه (  :ما قالت الزيارةُ   )َوبََكى لَهُ   أَِظلَّةُ العَرش

سين، أنا ونبكي كذلك للحُ   ،نبكي على الُحسين  نحنُ   )وبكى عليهِ (عبَّر عنها  يُ الَّتي    المرتبةِ 
الكلماِت   خذُت من هذهِ ما اتَّ مل، إنَّ الجُ   العبائِر وهذهِ   بصدِد الدخوِل في بياِن دقائق هذهِ   لستُ 

ثكم عن شيٍء يرتبُط بواقعنا دخالً كي أُ مَ  ُك فيِه خدمتُ  الَّذيحدِّ     .نا الُحسينيَّةتتحرَّ

    :هداءالشُّ سيِّد  ل أساساً لخدمة شكِّ تُ الَّتي البرنامُج اعتمد أركاناً في المعرفِة 

إلى مخدومنا، ومثلما مرَّ الحديُث في الحلقاِت األولى   أنفسنا بالقياِس   أن نعرف قدرَ  -
ننا مساوئ سنا، نحُن محاسِ أنفُ   لقدرِ هذا هو المراد من معرفتنا  ،  نحُن محاسننا مساوئ 
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بمساوئنا؟ بالكم     ! فما 
   .معرفةٌ لقدر أنفسنا  )َمَساِويه َمَساِوي(إِلَِهي َمن َكانَت َمَحاِسنهُ َمَساِوي فََكيَف َال تَُكون  

   .مخدومنا وبمخدومناـل معرفةٌ  -
   .ا مخدومناريده منّ ذي يُ معرفةٌ للَّ  -
  فقِه الخاص.في أفقِه العام وفي أُ  ةُ سينيَّ نا الحُ خدمتُ  فيهِ  كُ تتحرَّ   الَّذيلواقعنا  ومعرفةٌ  -

سين بين يدي إمام  مها خادُم الحُ قدِّ ُحسينيٍَّة يُ ُل أساساً لخدمٍة  شكِّ تُ الَّتي  ثكم عن المعرفِة  حدِّ أُ 
ِة بنِ    سيٍن هيَ حُ ـنا، وخدمتنا لومُ هو مخدُ   الَّذيريدهُ ُحسيننا  يُ   الَّذيحِو  ن بالنَّ سَ الحَ   زمانه الُحجَّ

ِة بنِ   نا إلمامِ خدمتُ   هيَ  حديثي في    وقد بدأتُ   ، وسالمهُ عليه  ن صلواُت هللاِ سَ الحَ   زماننا الُحجَّ
بعَ   هذهِ  زيارة  بَ الحلقِة    الشهداء:سيِّد  ِق 

   .(أَْشَهدُ أَنَّ دََمَك َسَكَن فِي الُخْلد)

هُ الحديث باتّ  لُّ كُ    :جاههاهذا يقودني إلى جهٍة أوّجِ

أُ  سَ قارورةُ  رِ مَ لَ ّمِ  عليهاة  تعالى  هللا  هللاُ   ،ضوان  صلَّى  هللا  رسول  أمُّ   ،وآله  عليهِ   زوجةُ 
  ة.لمَ أمُّ سَ  ،المؤمنين

زجاجيّ  وعاٌء  مُ   القارورة  يكوُن  الثمينةُ صغيٌر  األشياُء  فيه  تُحفُظ  اإلغالق  الغالية،    حكم 
اإلغالق    حكمةَ جاجيةٌ تكوُن مُ قارورةٌ زُ   ،عن نوعٍ من القوارير  وأنا أتحدَّثُ   ،القواريُر أنواع

  .الثمينة فيها األشياءُ  تُحفظُ 

مها لرسول هللاكربالئيّ ربةٌ  تُ    ، لمةسَ   مِّ ربة ألُ بي األعظم يُعطي التُ النَّ   ،ةٌ يأتي بها جبرائيل يُقدِّ
الُحسين   إذا قُتلَ (   :جاجية، مثلما قال لها رسول هللازُ التربِة في قارورةٍ    لمة تحتفُظ بتلكَ مُّ سَ أُ 

ً يْ بِ اً عَ مَ ُب دَ لِ ينقَ ة سَ ورَ ارُ القَ  ي هذهِ ع فِ ودَ مُ ـراب الكربالئي الفإنَّ التُ    ).طا

وسُ  أياٌم وشهوٌر  منامهاوجرت  وفي  أُ -  نون  ال  بكُ أنا  الحكاية  أتناول  أن   ، تفاصيلها   لِّ ريدُ 
رسول هللا  -باإلجمال ترى  منامها  فَ   ،في  األحاديُث -عةً  زِ تستيقُظ  ذكرتهُ  تفصيٌل  لمنامها 
ً يطَ بِ اً عَ مَ الزجاجِة دَ  لكَ تِ راب الكربالئي يفوُر في إلى قارورتها وإذا بالتُ  تُسرعُ   -واألخبار   .ا

لم    الَّذيالطازج    مُ هو الدَّ   ، الجديد  مُ ُم العبيط هو الدَّ الدَّ   العبيط؟  مِ ما معنى الدَّ   :قد يسأل سائلٌ 
ً موُي برَّ وال زال لونهُ الدَّ   ،هِ يولتِ ال زال على سُ   ،ريتخثَّ  وال زال   !يفور  فما بالكم إذا كانَ   ،اقا

سيني م الحُ األحاديث هكذا أخبرتنا من أنَّ الدَّ   ،سيني يفورالحُ   مُ الدَّ   ال زالَ   ،يفور ُم الُحسيني  الدَّ 
  والمقام. سيبقى يفور بانتظاِر القادم من هناك من الحجاز من بين الركنِ 
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أّمِ سَ   هذهِ  تب مثاٌل من كُ ،  تب الشيعةِ لمة رضوان هللا تعالى عليها تحدَّثت عنها كُ قارورةُ 
  : ثت عن قارورة أّمِ سلمةتحدَّ الَّتي الشيعِة 

زء الخامس واألربعون من (بحار األنوار) لشيخنا المجلسي رضوان هللا تعالى هذا هو الجُ 
طب  ،عليه الطبعة  العربي،  عوهذه  التراث  إحياء  دار  (الة  الثاني   )230صفحة  الباب 

د للشيخ الطوسي، مُ )  األمالي(  تابِ المجلسي عن ك  يخُ الحديُث الثاني ينقلهُ الشَّ   ،واألربعون  حمَّ
وإنَّ  الرواية  أقرأ  أن  أريدُ  ال  عليه،  هللا  رحمةُ  الطوسي  الحسن  إلى بن  اإلشارة  أردُت  ما 

الَّتي ة المعروفة جمل، هذا مصدٌر من مصادرنا الشيعيَّ فأنا حدَّثتكم عنها بنحٍو مُ  ،مصدرها
  .سلمة مِّ نقلت حكاية قارورة أُ 

وهذا مصدٌر أيضاً على سبيل المثال   ،تب المخالفينكرت في كُ تبنا، وذُ كرت كثيراً في كُ ذُ 
دمن مصادِر مُ    : خالفي آل ُمَحمَّ

الردّ  في  المحرقة  والزندقة  (الصواعق  البدع  أهل  إنَّ   )على  هؤالء؟  هم  الشيعةُ من    ، هم 
(الصواعق المحرقة في   :المحرقة البن حجر الهيثمي، عنوان الكتاب هو هذا  الصواعقُ 

د، مَّ حَ مُ   ٍد وآلِ مَّ حَ إلى شيعة مُ   شيرُ يُ   هُ إنَّ   ؛أهل البدع والزندقة  )على أهل البدع والزندقة  الردّ 
فهذا هو عنوان المكتوب (الصواعق المحرقة   ، قرأ من عنوانهِ قال من أنَّ المكتوب يُ كما يُ 

  .على أهل البدع والزندقة) في الردّ 

  ف، لهُ شير إلى هذا الكتاب كي تنجلي الصورة أكثر بخصوص المؤلِّ أُ ما  لهُ كتاٌب آخر إنَّ 
تطهير الجنان ،  الجنان هو القلب واللسان هو اللسان  )كتاٌب عنوانهُ (تطهير الجنان واللسان

الجنان   تطهيرُ (  ،خاطٌر في الذهنر  عن أن يخطُ حتَّى  ،  طورِ عن الخُ   ؟شيءٍ   ّيِ أعن    ،واللسان
 ،ف الكتاِب هو هذافمؤلّ   )بن أبي سفيان  دنا معاويةَ سيِّ   بثلبِ   هِ والتفوُّ   واللسان عن الخطورِ 

    .عناوينهُ  هذهِ 

الكُ   هذهِ  دار  طبعةُ  العلميةالطبعةُ  قمري  1420  /تب  الصفحة    /لبنان  /بيروت  / هجري 
الثالثون293(   ،)292( الحديث  ابنُ   ،)  يتحدَّث  الثالثين  الحديث  عن    في  الهيثمي  حجر 

تب الشيعة كثيراً سلمة ذُكرت في كُ   مِّ أُ   رابها صار دماً، قارورةُ أنَّ تُ   سلمة وكيفَ   مِّ قارورة أُ 
  .راراً مِ راراً وَ راراً ومِ ة مِ نّ تب السُ كرت في كُ وذُ 

حجٌر من   ما ُرفعَ   :سعيدوقال أبو  (  :) مثاٌل آخر295صفحة (الفي نفِس الصواعق المحرقة  
حجٌر من الدنيا إالَّ وتحتهُ دٌم    فعَ ما رُ   -سينالحُ   تلِ قَ عند    ،هداءالشُ سيِّد    تلِ قَ متى؟ عند  -  الدنيا
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 عت الثياب؛ تقطَّ حتَّى  )عتتقطَّ حتَّى دماً بقي أثرهُ في الثياب مدَّةً  ماءُ عبيط ولقد مطرت السَّ 
دٌم عبيط ولقد مطرت    وتحتهُ من الدنيا إالَّ   حجرٌ   فعَ ما رُ (  ،بليتحتَّى    ،قتتمزَّ حتَّى  يعني  

  . )عتتقطَّ حتَّى ةً دَّ دماً بقي أثرهُ في الثياِب مُ  ماءُ السّ 

للحديِث   الشيعة ال أحتاجُ   تبِ تب المخالفين، في كُ المضاميُن وردت كثيراً وكثيراً في كُ   هذهِ 
  المضامين في مكتبتنا الشيعيَّة.  األحاديث وهذهِ  وكثرتها وعن انتشاِر هذهِ  ،عن وفرتها 

الباب السادس   /إيران  /طهران  /الطبعةُ طبعة مكتبة الصدوق   وهذهِ   )كامل الزيارات(في  
الحديُث السادسإنَّ   /والعشرون    الَ قَ   :الة قَ ارَ رَ ن زُ عَ (الحديث طويل:    ، أقرأ سطراً منه  /هُ 

ا-  هللابدِ و عَ بُ أَ  ى  لَ ت عَ كَ بَ   اءَ مَ السَّ   نَّ إِ   ،ارةرَ زُ   ايَ   -عليه  وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ ادق  صَّ ل إمامنا 
  . خالفيهمتب مُ مما جاء في كُ حتَّى  لقطاٌت من أحاديثهم و هذهِ   )مالدَّ اً بِ احَ بَ صَ  ينَ عِ ربَ يِن أَ سَ الحُ 

 :رآنالقُ  ها هوَ 

ما بعد    ،دهاعالبسملِة وما بخان إذا ما قرأنا من اآليِة الرابعة والعشرين بعد  في سورة الدُّ 
الرابعةِ  النَّ   اآليِة  لموسى  الخطاُب  َرْهوَ   :بيوالعشرين  اْلبَْحَر  ُمْغَرقُونَ   اً ﴿َواتُْرِك  ُجْندٌ    إِنَُّهْم 

ً   ا كانَ ممثل  ) اً َواتُْرِك اْلبَْحَر َرْهوَ ( لبني إسرائيل كي يعبروا   هادئاً ساكناً حيث انشقَّ   مفتوحا
َكْم   ۞إِنَُّهْم ُجْندٌ ُمْغَرقُوَن    اً َواتُْرِك اْلبَْحَر َرْهوَ   ،وجنوده  ون وأدركهم فرعونوعبر اإلسرائيليّ 

َوُعيُوٍن   َجنَّاٍت  ِمْن  َكِريٍم    ۞تََرُكوا  َوَمقَاٍم  َكذَِلَك    ۞   فَاِكِهينَ   فِيَها  َكانُوا  َونَْعَمةٍ   ۞ َوُزُروعٍ 
ً َوأَْوَرثْنَاَها قَْومَ    .﴿َوتِْلَك اْألَيَّاُم نُدَاِولَُها بَْيَن النَّاِس﴾ ما هي الدنيا دوٌل:  آَخِريَن﴾ ا

ُمْغَرقُوَن    اً ﴿َواتُْرِك اْلبَْحَر َرْهوَ  َوَمقَاٍم   ۞َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن    ۞إِنَُّهْم ُجْندٌ  َوُزُروعٍ 
ً َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَها قَْومَ   ۞َونَْعَمٍة َكانُوا فِيَها فَاِكِهيَن    ۞َكِريٍم   فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماُء   ۞آَخِريَن    ا

ها  األرض تبكي لكنَّ   ماء تبكي وأنَّ السَّ   ثنا عن أنَّ حدِّ رآن يُ القُ   َواْألَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِريَن﴾
  ! ما بكت على هؤالء

 ، قرأت شيئاً منها قبل قليل الَّتي  ث عنهم الزيارة المطلقة األولى  ن تتحدَّ الَّذيما تبكي على  إنَّ 
 عليه وعليها؟  هللاِ   العترة صلواتُ   ة عن صادقِ اً المرويّ دَّ جِ   ةِ همَّ مُ ـال  الزيارةِ   في هذهِ   فماذا نقرأُ 

د  سادتي آلَ -  مكُ بِ وَ (  ا هَ ارَ جَ شْ أَ   ضُ رْ األَ   تُ بِ نْ تُ   مكُ بِ وَ   -سادتي آل ُحسين  ،سينيا حُ -  مكُ بِ وَ   -ُمَحمَّ
 رضُ األَ   تُ بِ نْ تُ   مكُ بِ وَ   -بكم سادتي آل علّيٍ -  م كُ بِ وَ   -!نبت األرض أشجارها بكم فبمن؟إذا لم تُ -
ا هَ رَ طْ اء قَ مَ السَّ   لُ زِ نْ تُ   مكُ بِ وَ   -ةمَ اطِ م وحّقِ فَ كُ م بِ كُ بِ وَ -  اهَ ارَ مَ ثِ   ضُ رْ األَ   جُ رِ خْ تُ   مكُ بِ ا وَ هَ ارَ جَ شْ أَ 
  مكُ انَ دَ بْ أَ   لُ مِ حْ تَ ي  الَّتِ   ضُ رْ األَ   حُ بِّ سَ تُ   مكُ بِ يث وَ الغَ   هللاُ   لُ زِّ نَ م يُ كُ بِ ب وَ رْ الكَ   هللاُ   فُ شِ كْ م يِ كُ بِ ا وَ هَ قَ زْ رِ وَ 
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وما وراءهُ، العرُش وما    وما بعدها، الكرسيُّ   ماءُ السَّ   ،بهم  حُ سبِّ تُ الَّتي    فقط هيَ   األرضُ   ليسَ -
بعد عوالم   الُحجب وما  النور، عوالم  بعد عوالم  النوِر وما  العرش، عوالم  أعلى من  هو 

يُ  الوجودسبِّ الُحجب، بهم بهم  أَْبَدانَُكم  َوبُِكم  - ح  تَْحِمُل  الَِّتي  ا  هَ الُ بَ جِ   رُّ قِ تَ سْ تَ وَ   تَُسبُِّح األَْرُض 
ا مَّ عَ   رُ ادِ الصَّ م وَ كُ وتِ يُ ن بُ مِ   صدرُ تَ م وَ يكُ لَ إِ   طُ بِ هْ تَ   هِ ورِ مُ أُ   يرِ ادِ قَ ي مَ فِ   بِّ رَ ال  ةُ ادَ رَ إِ   ،ايهَ اسِ رَ ى مَ لَ عَ 
ن الَّذيماء تبكي على هؤالء، هؤالء  السّ   ،تبكي على هؤالء  األرضُ   )اد بَ العِ   امِ كَ حْ ن أَ مِ   لَ ّصِ فُ 
  .موجوٍد بهم لُّ ح السماوات بهم ويسبُح كُ سبِّ ح األرض بهم، وتُ سبِّ تُ 

َواْألَْرُض﴾ السََّماُء  َعلَْيِهُم  بََكْت  تالسَّ   ﴿فََما  ال  واألرض  جُ بماء  وعلى  فرعون  على  ند كي 
ً ما تبكي على هؤالء، إنَّ فرعون، إنَّ  ﴿فََما بََكْت َعلَْيِهُم السََّماُء َواْألَْرُض َوَما   ها تبكي ُحسينا

التاسعة   ها اآليةُ إنَّ   ،اآلية  المخالفين بخصوِص هذهِ   لو رجعتم إلى تفاسيرِ حتَّى  َكانُوا ُمْنَظِريَن﴾  
البسملةِ  بعد  الدخان  والعشرون  سورة  تفاسيرهم  ،من  إلى  رجعتم    ، لو 

لجالل الدين السيوطي في ذيل    )تفسير الدر المنثور(على سبيل المثال إذا ما رجعتم إلى  
ماِء على يحيى كاء السَّ مضمونهُ حول بُ   رُ في ذيلها من الحديِث ما يدو  دُ ورِ يُ   هُ اآلية فإنَّ   هذهِ 
  .ةمَ اطِ فَ  ماِء على ُحسينِ السَّ  كاءِ زكريا وبُ  بنِ 

محةً خاطفة في  ـضع لأما أردُت أن  إنَّ ،  القوم  تبِ تبنا وفي كُ موجودةٌ في كُ   المضامينُ   هذهِ 
السيستاني   هُ وجِّ د ال بحسب ما يُ مَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ سيٍن بحسِب ثقافِة مُ كاِء على حُ حاشيِة معنى البُ 

الحديُث في   كاء الشاعر العراقي المندائي عبد الرزاق عبد الواحد، مرَّ الشيعة أن يبكوا كبُ 
إذا أردتم معرفةَ  الماضية  لالتّ   الحلقِة  الحلقةَ ـفاصيل  تابع  الماضية عليه أن    من لم يكن قد 

يطّ  كي  الماضية  الحلقة  إلى  على يعود  وكيفَ التّ   لع  يُ   أنَّ   فاصيل  السيستاني    هُ وجِّ المرجع 
الماضية عن هذا   كم في الحلقةِ ثتُ وقد حدَّ   ،رزاق عبد الواحدلعبد ا  كاءِ أن يبكوا كبُ   الشيعةَ 

 ضعَ أ ردُت أن  أ اللحظة    الحلقة إلى هذهِ   بداية حديثي في هذهِ   نذُ المضمون، ما أردت إيرادهُ مُ 
  ةُ القضيّ   ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   ثقافةِ   كاِء في فناءِ على حاشيِة مضموِن وفحوى البُ   محةً خاطفةً لَ 

  وأعمق. وأعمقُ  أعمقُ 

لشيخنا ابن قولويه رضوان    )كامل الزيارات(  ؛تبناروايةٌ مهمةٌ جدَّاً أقرأها عليكم من أوثق كُ 
المتوفى سنة   عليه  تعالى  هذهِ   368هللا  الصدوق   للهجرة،  مكتبة  طبعةُ   / طهران  /الطبعةُ 

بِه   دلَّ ما استُ (  : عنوانهُ   الَّذيالباب الرابع والعشرون،    ،طبعاٌت كثيرةٌ   هذا الكتاب لهُ   /إيران
  حيى بنِ ن يَ عَ (   :إلى أن يقول  ،ل بسندهِ الحديُث األوّ   )في البالد  بن عليّ سيِن  الحُ   على قتلِ 

 وسالمهُ   ادق صلواُت هللاِ إمامنا الصَّ -  هللا بدِ و عَ بُ أَ   الَ ول: قَ قُ ير يَ ِص ا بَ بَ عُت أَ مِ سَ   :الَ قَ   ،شيربَ 
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َ ي فَ بِ ى أَ لَ ك إِ لِ مَ ـ ال  بدِ بن عَ   شامُ هِ   ثَ عَ بَ   -عليه ثنا عن ادُق يُ إمامنا الصَّ -  امى الشَّ لَ هُ إِ صَ خَ شْ أ حدِّ
وهشام - بن َعبِد الـَمِلك  بَعََث ِهشام  فيقول:    -عليهما  هللاِ   بيه الباقر صلواتُ أواقعٍة حدثت أيام  

 فَأَْشَخَصهُ إِلَى الشَّام   -إلى الباقر-َعبِد الـَمِلك إِلَى أَبِي    بنَ بَعََث ِهشام    -طاغيةٌ طاغيةٌ طاغية 
ا  يَ   -يقول لإلمام الباقرهشام  -   هُ لَ   الَ يه قَ لَ عَ   لَ خَ ا دَ مَّ لَ فَ   -ر بإحضارهمَ أَ   ، أحضرهُ   ؛شخصهُ أ  –
َ سْ نَ لِ   اكَ نَ صْ خَ شْ أَ   ،رعفَ ا جَ بَ أَ  َ ن مَ عَ   كَ لَ أ م يصلح أن ـل"   )ييرِ ا غَ نهَ عَ   كَ ألَ سَ يَ   نْ ح أَ لُ صْ م يَ ـ ٍة لَ لَ سأ

فقد    ،سألك عنهأ ؤال أنا أردُت أن  هذا السّ   :ريد أن يقولهشام هكذا يُ   " يسألك عنها غيري
سرتِه من اله في الحجاز من أُ مَّ رسل هشام رجالً عُ أقائل إذا كان هو سؤال فلماذا ما    يقولُ 

ال،   :هشام يقول  ،ين في الحجاز أن يسألوا اإلمام الباقر ويعودون إلى هشام بالجواباألمويّ 
فبعد    ،الجواب  لع علىأن يطّ   ريد ألحدٍ ه ال يُ ماذا؟ ألنَّ ـل  ،سأله أنا بنفسيأ أن    ؤال أريدُ هذا السّ 

ً (  ؛عهداً   يأخذُ   ،ث بهذا الحديثعهداً على اإلمام الباقر أن ال يتحدَّ   ذلك يأخذُ   ) عهداً حكوميا
ادق  ثنا إمامنا الصَّ حدِّ السلطة بيدِه، وكما يُ   سلطوياً باعتبار أنَّ   عهداً   ،هو الحاكم   هُ أنَّ   باعتبارِ 

  الَّذي للجواب    ؟ماذا ـل  ،أراد أن يبطش به في هذا المجلس  ،أراد أن يقتل اإلمام الباقر   هُ من أنَّ 
بن َعبِد الـَمِلك إِلَى أَبِي فَأَْشَخَصهُ إِلَى بَعََث ِهشام  (ادُق:  هكذا يقول الصَّ   .أجابه إمامنا الباقر

لَهُ:   الشَّام قَاَل  َعلَيه  َدَخَل  ا    فَلَمَّ
ِلنَْسأَلََك َعن َمسأَلٍَة لَـم يَْصلُح أَْن يََسألََك َعنَها    -جئنا بَك من هناك-أَْشَخْصنَاَك    ،يَا أَبَا َجعفَر

ً سبة لهشام وأراد للجواب أن يكون سريَّ اً بالنِّ ؤال كان سريَّ السّ   ألنَّ -  َغيِري م  علَ  أَ الَ وَ   -اً أيضا
َ مَ ـ ال  هِ ذِ هَ   فَ رِ أو عَ   فَ عرِ يَ   نْ ي أَ غِ بَ نْ اً يَ لقَ رض خَ ي األَ فِ   مُ لَ عْ  أَ الَ وَ   -هشام يقول-  رضي األَ فِ  ة لَ سأ
وَ دَ احِ  وَ الَّ إِ   انَ كَ   نْ إِ  أَ هُ اً  فَ نْ و  َ لِ :  يبِ أَ   الَ قَ ت،  أَ لنِ يسأ أَ مَّ ين عَ نِ مِ ؤْ مُ ـ ال  يرُ مِ ي  فَ حْ ا  مُت لِ ن عَ إِ ب، 
  نِ ي عَ رنِ بِ خْ أَ   : امشَ هِ   الَ قَ فَ   ،يى بِ لَ وْ أَ   دقُ الّصِ   انَ كَ ي وَ رِ دْ  أَ الَ   لتُ م قُ علَ م أَ ـ ن لَ إِ ك وَ لِ ذَ   بتُ جَ أَ 

يِه  فِ   لَ قُتِ   يالَّذِ ر  صْ مِ ـ ن العَ   بُ ائِ ِه الغَ بِ   لَّ دَ ا استَ مَ ب بِ الِ ي طَ بِ أَ   يُّ بنُ لِ ا عَ يهَ ل فِ تِ قُ ي  الَّتِ   ةِ يلَ اللَّ 
َ فَ   ،بتجَ أَ ك وَ لِ ذَ   متَ لِ عَ   نْ إِ فَ   ؟اسللنَّ   يهِ فِ   ةُ مَ َال ا العَ مَ وَ   ؟هلِ تْ ى قَ لَ عَ  ة  مَ َال العَ   لكَ تِ   انَ ل كَ رني هَ بِ خْ أ
ادق يقول فقال إمامنا الباقُر اإلمام الصَّ -  نينِ مِ ؤْ مُ ـ ال  يرَ مِ ا أَ يَ   :يبِ أَ   هُ لَ   الَ قَ فَ   ؟هِ لِ تْ ي قَ لّيٍ فِ عَ   يرِ غَ لِ 
ا كَ إِ   ،فَقَاَل لَهُ أَبِي: يَا أَِميَر الـُمْؤِمنِين  -بن عبد الملكجيباً على أسئلِة هشام  مُ    لكَ تِ   انَ نَّهُ لَمَّ

أَ يهَ فِ   لَ تِ قُ ي  الَّتِ ة  يلَ اللَّ  الـَمِلك(  :هذا  عليٌّ -  يننِ مِ ؤْ مُ ـ ال  يرُ مِ ا  َعبِد  بن  المؤمنين   )ِهشام  أمير 
الـُمْؤِمنِين  -رالمزوَّ  أَِميَر  يَا  أَبِي:  لَهُ  أَِميُر   ،فَقَاَل  فِيَها  قُتَِل  الَّتِي  اللَّيلَة  تِلَك  َكاَن  ا  لَمَّ إِنَّهُ 

  الـُمْؤِمنِين 
ن التراب تلوُّ   )رجْ الفَ   عَ لَ طَ تَّى  حَ بيط  عَ   مٌ دَ   حتهُ تَ   دَ جِ  وُ الَّ إِ   رٌ جَ رض حَ جِه األَ ن وَ ع عَ رفَ م يُ ـ لَ 

  :الدم على أنحاء، إذا ما رجعنا إلى الروايات واألحاديث فإنَّ ذلك على أنحاء بلونِ 
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  .األحمر  إلى اللونِ  رابِ التُ  ها من لونِ ل لونُ فتربةٌ يتحوَّ  -
ً ربةٌ تتحوَّ وتُ  - ً  ُل دماً عبيطا   .لكنَّهُ يكون ساكنا
  .سلمة مِّ أُ  ارا مثلما جرى في قارورةِ وَّ ل دماً عبيطاً فَ ربة تتحوَّ وتُ  -

ل، وفي وقٍت آخر في يوٍم آخر من ربة إلى لونها األوّ األحواُل قد تبقى وقد تعودُ التُ   وهذهِ 
ل، هذا موضوٌع فيِه تفصيٌل التربةُ إلى لوٍن أحمر وقد ال تتحوَّ   ل تلكَ خرى قد تتحوَّ سنٍة أُ 

  . صغيرةٍ وكبيرة لِّ الضوء على كُ  كثير، أنا لسُت بصدِد تسليطِ 

ا   َكاَن تِلَك اللَّيلَة الَّتِي قُتَِل فِيَها أَِميُر الـُمْؤِمنِين لَـم يُرفَع َعن َوجِه األَرض َحَجٌر إِالَّ إِنَّهُ لَمَّ
ى،  وسَ و مُ خُ ون أَ ارُ ا هَ يهَ فِ   لَ تِ قُ ي  الَّتِ   ةُ يلَ ت اللَّ انَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ ،  ُوِجد تَحتهُ َدٌم َعبيط َحتَّى َطلََع الفَْجر

ت  انَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   -وهو وصي موسى من بعدهِ -  وننُ   وشع بنُ ا يُ يهَ فِ   لَ تِ قُ ي  الَّتِ   ةُ يلَ لَّ ت الانَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ 
ون  معَ ا شِ يهَ فِ   لَ تِ قُ ي  الَّتِ   ةُ يلَ ت اللَّ انَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   ، اءمَ ى السَّ لَ ريم إِ مَ   بنُ ى  يسَ ا عِ يهَ فِ   عَ فِ رُ ي  الَّتِ   ةُ لياللَّ 
  لَ تِ قُ ي  الَّتِ   ةُ يلَ ت اللَّ انَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   -من بعد رفعه  ،عيسى من بعده  وصيُّ   هُ إنَّ -  ا فَ ون الصَّ مَ حَ   بنُ 

ةُ لها القضيّ   ،يّ لِ عَ   بنُ   ينُ سَ ا الحُ يهَ فِ   لَ تِ قُ ي  الَّتِ   ةُ يلَ لَّ ت الانَ كَ   كَ لِ ذَ كَ وَ   ،بالِ ي طَ بِ أَ   بنُ   يُّ لِ ا عَ يهَ فِ 
 ألحدٍ   ولهذا هشام قال لإلمام الباقِر من أنَّني ال أريدُ   ،والوالية  اإلمامِة والوصيَّةِ   باٌط بمسألةِ رِ 

  .يٌّ سرّ  الجوابُ  ،يٌّ ؤال سرّ ؤال، السّ أن يسأل هذا السّ 

الملك   عبد  ا  أيام  لَمَّ هشام  والد  مروان  أحدِ أبن  على  هذهِ الَّذي ثين  حدِّ مُ ـال  رسل  يعرفون   ن 
ون  ويّ مَ الحقيقة، لقد سعى األُ   ُق بهذهِ فاه بكلمٍة بلفظٍة تتعلَّ   بقطع رأسِه إن فتحَ   دهُ الحقيقة هدَّ 
  . الحقيقة هذهِ  جميعاً لكتمِ 

سوا وتلمَّ   ة أخرىقرأ عليكم الجواب مرَّ أادق يقول بعد أن سمع هشام هذا الجواب،  إمامنا الصَّ 
 هؤالِء رموٌز لهذهِ   ،اإلمامِة والوصايِة والوالية  راب وبينَ ِل حال التُ الرباط الواضح بين تبدُّ 

  :العناوين

ا َكاَن تِلَك اللَّيلَة الَّتِي قُتَِل فِيَها أَِميُر الـُمْؤِمنِين لَـم يُرفَع َعن َوجِه األَرض َحَجٌر إِالَّ  إِنَّهُ لَمَّ
َكانَت اللَّيلَةُ الَّتِي قُتِل فِيَها َهاُرون أَُخو ُموَسى،    َوَكذَِلكَ ،  تَحتهُ َدٌم َعبيط َحتَّى َطلََع الفَْجر  ُوِجدَ 

ةُ الَّتِي ُرفِع فِيَها ِعيَسى َكانَت اللَّيل  َوَكذَِلكَ   ،بُن نُونفِيَها يُوشع    َكانَت اللَّيلَةُ الَّتِي قُتِلَ   َوَكذَِلكَ 
فَاَكانَت اللَّيلَةُ الَّتِي قُتِل فِ  بُن َمريم إِلَى السََّماء، َوَكذَِلكَ    َوَكذَِلكَ  ،يَها ِشمعَون بُن َحَمون الصَّ

فِيَها الُحَسيُن    َكانَت اللَّيلَةُ الَّتِي قُتِلَ   بُن أَبِي َطاِلب، َوَكذَِلكَ فِيَها َعِليُّ    َكانَت اللَّيلَةُ الَّتِي قُتِلَ 
والرفِض واألذى صارت ب  ضعالئم الغ-  هونُ لَ   ع قِ انتُ تَّى  حَ ام  شَ هِ   جهُ وَ   دَ ربَّ تَ فَ   :الَ قَ ،  بُن َعِليّ 

قَاَل: فَتَربَّد َوجهُ ِهَشام َحتَّى   -كان أحول العين  ،واضحةً على وجه ذلك الطاغوت األحول 
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 هُ لَ   الَ قَ فَ   ،يبِ أَ ش بِ طُ بْ يَ   نْ أَ   مَّ هَ وَ   -أراد أن يقتل اإلمام الباقر-  يبِ أَ ش بِ طُ بْ يَ   نْ أَ   مَّ هَ وَ   لَونُه   انتُِقعَ 
 ة، يقول لهُ هذا منطق التقيّ -  مهِ امِ مَ إلِ   ةُ اعَ الطَّ   ادِ بَ ى العِ لَ ُب عَ اجِ الوَ   ،يننِ مِ ؤْ مُ ـ ال  يرَ مِ ا أَ يَ   :يبِ أَ 

أَبِي: يَا أَِميَر الـُمْؤِمنِين   -باعتبار هو الخليفة  ،إمامي  من أنَّك أنتَ  الَواِجُب َعلَى    ،فَقَاَل لَهُ 
ِإلَماِمِهم   الطَّاَعةُ  وَ يحَ ِص النَّ بِ   هُ لَ   دقُ الّصِ وَ الِعبَاِد  إِ انِ عَ دَ   ي الَّذِ   نَّ إِ ة  أَ لَ ي   يرَ مِ أَ   يبَ جِ أُ   نْ ى 

فِ نِ مِ ؤْ مُ ـ ال سَ يمَ ين  َ ا  عَ نِ لَ أ مَ ي  إِ تِ فَ عرِ نه  بِ يَّ ي  يَ مَ اه  الطَّ مِ   يَّ لَ عَ   هُ لَ   جبُ ا  فَ اعَ ن  أَ ليُحسِ ة  ير مِ ن 
عَ نِ مِ ؤْ مُ ـ ال   ، نَّ الظَ   يَّ لَ ين 
إِ رِ صَ نْ اِ   :امشَ هِ   هُ لَ   الَ قَ فَ  أَ لَ ف  إِ لِ هْ ى   : هِ وجِ رُ خُ   ندَ ام عِ شَ هِ   هُ لَ   الَ قَ فَ   ،جرَ خَ فَ   :الَ قَ   ،ئتا شِ ذَ ك 
ال توقع هذا الحديث -  وتمُ أَ تَّى  حَ ٍد  حَ ى أَ لَ يث إِ دِ ا الحَ ذَ ع هَ وقِ  تُ الَ   نْ هُ أَ اقَ يثَ مِ هللا وَ   هدَ عَ   ينِ طِ عْ أَ 

ً ث به مُ ال تتحدَّ  أيْ  ؛أموتحتَّى إلى أحٍد  َ فَ  -طلقا   .اهضَ رْ أَ ا ك مَ لِ ن ذَ ي مِ بِ أَ   اهُ طَ عْ أ

واضحةً    الحقيقة، وكانت حقيقةً   هدهم لتضييع هذهِ لَّ جُ ة بذلوا كُ ميَّ بنو أُ   ،اً دَّ الصورةُ واضحةٌ جِ 
النّ تلمَّ  كُ   ،اسسها  إلى  ما رجعتم  كُ   تبِ إذا  وإلى  المخالفين  وكُ التأ  تبِ الحديث عند  تب ريخ 

ماء كاِء السَّ رةً عن بُ تكرِّ تب حديثهم ستجدون صورةً مُ تب التفسير وفي كُ في كُ حتَّى ر والسيَ 
 ً أُ   ،دما قارورة  تُ   ،سلمة  مِّ عن  أنَّ   األرِض   رابِ عن  من  أحجارها  تلوَّ وعن  بلونِ ها   نت 
  .تفاصيل وتفاصيل ،العبيطم ِالدَّ 

النّ   ها ُحججٌ إنَّ  النّ   ،اِس على  دينهمولكنَّ  التأريخِ  مُ   اس على طول  ديُن  تلك هي  هو  لوكهم، 
لوكاً يحكمون لوٍك قد يكونون مُ مكان، وحينما يكون الحديُث عن مُ   لِّ الحقيقةُ الصارخةُ في كُ 

 عن دينِ   ،ينعن الدّ   ثُ حين أتحدَّ ين، ولوكاً يحكمون بقانون الدّ وقد يكونون مُ   ،بقانون الدنيا
  ،على دين األقوياء  ،لوكهامُ   اس على دينِ على باطل، النّ   أم كانَ   على حقٍّ   أكانَ   ،اإلنسان
من شيوخ   األقوياءُ   ،من العسكر  األقوياءُ   ،ينمن رجال الدّ   األقوياءُ   ، من الساسةِ   األقوياءُ 
ن يملكون الَّذي  ،اساألموال الطائلة وبها يشترون النّ ن يملكون  مَّ مِ   األقوياءُ   ،والقبائل  العشائرِ 

  ةُ وَّ قُ   ةُ وَّ أم كانت القُ   ،حقٍّ   ةُ وَّ قُ   ةُ وَّ أكانت القُ   ،األقوياء  اس هو دينُ النّ   ، فدينُ ماس تعشقهةً النّ قوّ 
ن انتصروا  الَّذيرون  صالمنت  ال يكتبه الضعفاء، يكتبهُ   ،يضاً يكتبه األقوياءأريخ  باطل، التأ

الثقافةُ بقوَّ  باطل،  أو  بحّقٍ  تصنيفُ ؤسِّ يُ   تهم  األقوياء،  ومراتبهم    اِس النّ   سها  معاشهم  في 
  اسُ عها األقوياء، الطاعةُ لألقوياء على حّقٍ أو على باطل، النّ وزِّ ة يُ ومقاماتهم االجتماعيّ 

 هذا القويّ   وصفُ اً هل يُ همَّ مُ   ة، ليسَ وَّ ين يملكون القُ ذالناُس على دين الَّ   ،لوكهامُ   على دينِ 
األعلى في   رجعُ مال  هُ و بأنَّ أ  !تيكاناالبابا في الف  هُ بأنَّ   !ةجمهوريّ   رئيسُ   هُ بأنَّ   !مبراطورإ  هُ بأنَّ 
ً همَّ ليس مُ   !جف األشرفالنَّ  ةُ تتوارثها األعراُف والتقاليد، ولذا وَّ القُ   ،ةوَّ اِس القُ النّ   عندَ   المهمُّ   ،ا

  !!أعرافهم وتقاليدهماس في الحقيقِة النّ  بَّ فإنَّ ر
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م سنة     ، اً وفي كربالءدَّ للهجرة قبل سنواٍت ما هي بكثيرةٍ جِ   1434في العاشِر من شهِر محرَّ
قارورةٌ    ،سينيمقتل الحُ ـة القتِل يقرأُ قصّ مَ ـسيني حينما كان قارئ الالحُ   وتحديداً في الحرمِ 

 ،هداءالشُ سيِّد    ربٍة من قبرِ سيني كانت تشتمل على تُ الحُ   افةٌ في متحف الحرمِ ةٌ شفّ زجاجيّ 
ُ   ،بلوٍن دموي واضح  ،ون بلوٍن أحمرالتربِة تتلَّ   وإذا بهذهِ  ّمِ أعيننا عبر البّثِ لقد رأينا ذلك بأ

تنقُل   الَّذية، فكانت شاشةُ قناة كربالء في الوقت  المباشر على شاشِة قناة كربالء الفضائيّ 
قبر   ربةُ سيني حيُث تُ الحُ   تحِف الحرمِ مباشرةً من  سيني تنقُل صورةً مُ مقتِل الحُ ـجانباً من ال

ُ   رأينا ذلكَ   ،افةة الشفَّ القارورةِ الزجاجيّ   نت بلوِن الدماء في تلكَ سين تلوَّ الحُ  ّمِ أعيننا، ال هو بأ
 في قارورة أم سلمة بعضُ   كانَ   الَّذي راب  سلمة، التُ   مِّ داع وال هو كذب، قارورةٌ كقارورة أُ خُ 

 ، سلمة  مِّ رسول هللا ألُ   لرسول هللا وأعطاهُ   جبرائيل وأعطاهُ   ء جاء بهِ راب كربالشيٍء من تُ 
 في  راب الكربالئيُّ التُ   ذلكَ   تل أبو عبد هللا فارَ ة، وحينما قُ القارورةِ الزجاجيّ   خزنتهُ في تلكَ 

  .اراً سلمة دماً عبيطاً فوّ   مِّ قارورة أُ 

  ل ذلكَ سيني تحوَّ في متحف الحرم الحُ ة  سينيَّ الحُ   ِة في متحف العتبةِ في القارورةِ الزجاجيّ 
تُ التُ  إلى  آخرراب  بلوٍن  تُ   ،راٍب  بلونِ من  ليسَ التُ   راٍب  الدماء،  بلون  تراٍب  إلى  من   راب 
  أنا وأنتم يا ُخدَّام الُحسين نعلم ونعرفُ   ،يسَ ولَ   يسَ لَ وَ   يسَ لَ   ،ة إخراجيّ   يلٍ من حِ   ليسَ   ،دعةٍ خُ 
مُ   ذلكَ   أنَّ  شرحٍ  حقيقة،  إلى  تحتاُج  ال  واضحة  بيانوعجزةٌ    ،إلى 

ب  كذِّ ن يُ أ  بٌ كذِّ وإذا أراد مُ   ،كين ن لنا بالمشكِّ أال ش  ك نحنُ شكِّ ك فليُ شكِّ أن يُ   كٌ شكِّ إذا أراد مُ 
سلمة   مِّ وقارورة أُ   ،رابنا وهذا ُحسيٌن ُحسيننا، وتلك األحاديُث أحاديثناراب تُ ب، هذا التُ كذِّ فليُ 

مُ  وهذا  ُحسيننادُ مَّ حَ قارورتنا،  وهذا  عليُّنا  وهذا  شكَّ   وتلكَ   ،نا  عقيدتنا،  المشكِّ هي    ، كونك 
سالةٌ واضحةٌ  رِ   ،سالةٌ ها رِ حقيقةٌ نحن نعرفها، إنَّ   براحتهم، تلكَ   ،بونكذِّ مُ ـب الذَّ كَ   ،براحتهم

ِة بنِ  ُ سَ الحَ  من الُحجَّ   .الرسالِة وعن مضمونها ثكم عن هذهِ حدِّ ن، سأ

  ؟!جرى الَّذيما 

إنَّها   ، ربةالتُ   خفي تلكَ ة عبر إدارتها ومسؤوليها تُ سينيَّ بعد يومين أو ثالثة وإذا بالعتبة الحُ 
سُق  هو هو النَّ   سقُ هذا النَّ   الحظون أنَّ أال تُ   !ماذا هذا الطمر؟ـل  ،ةً واضحةسينيَّ كرامةً حُ   طمرُ تَ 

الرواية  تتلمَّ   !!األمويُّ  من  كامل الَّتي  سونهُ  من  كتبنا،  أوثق  من  قليل  قبل  عليكم  قرأتها 
  .الزيارات

  !حدث؟ الَّذيما 
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  ًتهُ قناة كربالء بثّ   الَّذييشتمُل على التقرير    الَّذيعرضوا لنا الفيديو  االكنترول روم    رجاء
تُ الفضائيّ  بخصوِص  بلونِ تلوَّ الَّتي  هداء  الشُ سيِّد  ربة  ة  العتبةِ ماء  الدِّ   نت  متحف   في 

  : ةسينيَّ الحُ 

سينيَّة المقدَّسة إلى اللون  .. عليه السَّالم المعروضة في متحف العتبة الحُ .البرنامج:  عدِّ [مُ 
اإلمام  لكرامات  أخرى  كرامةً  لتضيف  الحرام  محرٍم  شهر  من  العاشر  يوم  في  األحمر 

الكرامة    ع حدوث هذهِ ابَ حازم فاضل تَ سين عليه السَّالم ال سيَّما في يوِم عاشوراء الخالد،  الحُ 
  في سياِق تقريرِه التالي:

فاضل: هذهِ   حازم  يوم عاشوراء  اإلمام   في  الكاملة الستشهاِد  ة  القصَّ قراءة  وأثناء  السنة 
سين وأهِل بيتِه وأصحابِه عليهم السَّالم، بدأ يتغيَّر لون تربة القبِر الطاهر في اْلُمتحف  الحُ 

 ً ة استشهاِد أبي   أصبحت حمراء واضحةً للعيان عند روايةِ حتَّى  ،  الُحسيني شيئاً فشيئا قصَّ
 سينيَّة.الفضِل العبَّاس عليِه السَّالم ليجهش الحاضرون بالبُكاء لهذِه الكرامة الحُ 

سين عليه السالم: في الحقيقة تفاجئنا اليوم ين مسؤول متحف اإلمام الحُ عالء ضياء الدّ سيِّد  ال
التربة يتغيَّر من األحمر بدايةً من اللون األحمر  بدأ لون هذهِ  ةالتاسعة والعاشربين السَّاعة 

  مق.عتح وثُمَّ تحّول هذا اللون إلى أالفا

المنصوري: اليوم    الشَّيخ عبد األمير  أنَّ  الفريقين  الواردة من  الروايات    الَّذي وعندنا في 
 ُشوهدَ حتَّى  استشهد فيه اإلمام الُحسين صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه بكت السَّماُء دماً عبيطا  

  ذلك الدَّم على ثياِب النَّاس وعلى الحيطان.

الكرامة ال سيَّما    بعد لحظة ازداد اإلقباُل على المتحِف لمشاهدةِ هذهِ   : لحظةٌ فاضلحازم  
بنقلها مباشرةً إلى العالم أجمع وسط دهشٍة ممزوجٍة  ة  بعد أن انفردت قناةُ كربالء الفضائيّ 

فالبعُض عادت بِه األفكاُر إلى واقعِة الطَّف األليمة وآخُر لطم    ،بالحزِن لدى كّلِ من شاهدها
ك آخُر بتقبيِل ُزجاجة التُراب لكنَّ المشهد كان أكبر من أن يُعبِّر  صدرهُ بحرقٍة وألم فيما تبرَّ

  ين.المحبّ وخلجات لواعج  عن

بصورة فاتح لون فاتح عليِه اصفرار، ومن ثُمَّ بدأ اللون بمرور    عماد األسدي ُمصّور: بدت
  ر إلى اللون األحمر القاتم. الدقائق والوقت يتغيّ 

الدّ سيِّد  ال الحُ عالء ضياء  السَّ ين مسؤول متحف اإلمام  دايماً    الم:سين عليه  كان يسألوني 
ار يس لي عنده الگـول لهم  أنت  ل هذي التربة في يوم عاشوراء؟ فكنه هل تتحوَّ ألوني  أالزوُّ



                                                )                                        17الحلقة ( –يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

‐ 20 ‐ 

ة نشوفها حمراء ألنَّهُ تربة صادقة، وقضيّ   هألن احن  ةيشوفها حمرلي عنده إيمان  العقيدة و
  ة صادقة.سينيَّ سين صادقة، وُكلنا صادقين، والشعائر الحُ اإلمام الحُ 

إلمام الُحسين دماً فقبلهُ بكت تربة لات القبر الطاهرة عجيباً أن تبكي ذرّ  ليسَ  حازم فاضل:
تلكَ  السَّماُء واألرُض والَحجر وكلُّ  كذلك بكت  أنَّ  هي دالئٌل كونيّ   أم سلمة وقبلهُ  ة على 

سيني حازم ة من داخل المتحف الحُ الكون أجمعهُ يبكيك يا أبا عبد هللا.. لقناة كربالء الفضائيّ 
  .]فاضل

جِ   كرامةٌ  عيندَّ واضحةٌ  بعد  أثراً  نطلُب  فهل  الكالم،  من  كثيٍر  إلى  تحتاُج  ال  هي   ؟!اً  ها 
  . الصورةُ واضحةٌ بين أيدينا

  ُسيِّد طويالً يتحدَُّث فيه ال  بين أيديكم فيديو ليسَ   ما أعرضُ ق كثيراً وإنَّ علِّ ال أريدُ أن أ
أعرضوا    رجاءً ،  األنظارخفيت هذه التربة عن  ألجلِه أُ   الَّذيعلي الصالح عن السبب  

ة  سينيَّ علي الصالح بخصوِص التربة الحُ سيِّد  على حديث ال  يشتملُ   الَّذيلنا الفيديو  
  : سينيالحُ  في متحف الحرمِ 

لي يغيرك يخليك تروح لفرد شي السين هو  فإذا كان الذهاب إلى الحُ   علي الصالح:سيِّد  ال[
الحُ  يغيركباسم  ما  بس  الحُ   ،سين  وهو  دم  فيها  تربة  لك  وتلوف يطلع  تعيفه  قدامك  سين 
لت إلى لون  تحوَّ الَّتي  لي فيه التربة  السين كان عاليسرى  مال اإلمام الحُ المتحف    ،عاليسرى

يخ عبد المهدي الكربالئي أن يُغلق  السيستاني من وعيه أن يُرسل الشَّ سيِّد  أحمر، الحمد  ال
الموضوع الح  ،هذا  الثانية كيف ـچـ وهاي  هالقصة  لكم  أذكر  تعرفوني من وعيي  أنتم  ي 

جِ  الدّ دَّ مراجعنا  عن  يصرف  هذا  ألنَّه  ليش؟  بيه  يسمحون  ال  األمر  هذا  في  دقيقين  ين اً 
  الحقيقي]. 

أن أناقش    أنا ال أريدُ   !!وفقاً للمذاق األموي  تمراجعنا يطمرون كرامات أهل البي  نَّ أكيف  
الفيديو  ما أوردتُ وإنَّ   ،حعلي الصالسيِّد  ال بأنفسكم على مُ تطَّ   كي  هذا  أنتم  ٍث من تحدِّ لعوا 

بينهم  ،أوساطهم يُ   ،من  وهو  أجوائهم،  الحُ حدِّ من  التربِة  اختفاء  سبِب  عن  الَّتي ة  سينيَّ ثكم 
لو حتَّى    ،زال اللون األحمر  ،األحمر  ال ندري هل بقي اللونُ   نحنُ   !ونت باللون األحمرتلَّ 

فهذا   اإل  أوقعُ زال  تصديقٌ   ،عجازفي  كُ الَّتي  لألحاديث    وهذا  في  ومراجعنا وردت  تبنا 
من األحاديِث في هذا األفق اإلعجازي   فونها بحسِب قذارات علم الرجال، هناك الكثيرُ ضعِّ يُ 

  ،من األموات ومن األحياء ،السيستاني وغير السيستاني ،الشيعة  فها مراجعُ ضعِّ سيني يُ الحُ 
   .اصبيوفقاً لقذارات علم الرجال النَّ 
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نسجماً سيأتي مُ   هُ رابي ذلك أقوى في اإلعجاز فإنَّ ها رجعت إلى لونها التُ لو أنَّ   التربةُ   فهذهِ 
 ما من حجرٍ   هُ من أنَّ   لعليكم قبل قلي  قرأتهُ   الَّذيكبيرةٍ من األحاديث كهذا الحديث    مع طائفةٍ 

تل فيها قُ الَّتي  ة  لفي اللي  ،سينالحُ   كان تحتهُ دٌم عبيط ليلة مقتل األمير وليلة مقتلِ  وفع إالَّ رُ 
الفجر مثلما  حتَّى  الشهداء بقي هذا اللون الدموي  سيِّد  تل فيها  قُ الَّتي  ة  لأمير المؤمنين وفي اللي

  .قال إمامنا الباقر

  : قبل قليل وقد أشرتُ 

  .بلوٍن أحمرون راب يتلَّ من أنَّ بعضاً من التُ  -
  .ل إلى دٍم عبيٍط ساكنبعضاً منه يتحوَّ  ومن أنَّ  -
  .ارل إلى دٍم عبيٍط فوّ وبعٌض يتحوّ  -
  . مرةالحُ  راب تزول عنهوبعض التُ  -
  .اً حمرَّ راب يبقى مُ وبعض التُ  -

ثتنا الرواياُت واألخبار عنها، لذلك دالالت أتناولها في مقاٍم آخر،  حدَّ   ةٌ ختلفمُ   هناك حاالتٌ 
هذا المذاق    ريد أن أقول من أنَّ غاية ما أُ   ،صغيرةٍ وكبيرة  لِّ قاماً للتفصيل في كُ ليس المقاُم م

  .المرجعي هو مذاٌق أموي

إذا   ،اً دَّ ة ال تحتاُج إلى تعليٍق كثيٍر جِ القضيّ   ،واضحة  ةٍ ٍة مهدويَّ سينيَّ حُ   طمٍر لكرامةٍ   ةُ عمليّ 
ن الَّذينعرفهُ من خالل  نحنُ  الَّذيالكرامة وهذا هو  طمر هذهِ  الَّذيالسيستاني فعالً هو  كانَ 

ما جئت بهذا الفيديو دليالً إعالمياً فأنا ال أستقي معلوماتي ة، إنَّ سينيَّ يعملون في العتبة الحُ 
 هذهِ   طمرَ   الَّذيالسيستاني فعالً هو    ، أستقي معلوماتي من قنواٍت أخرى  ،من هذا الفيديو

سيِّد ة مع عتبتها طمروا كرامة  ستعيناً بعبد المهدي الكربالئي، المرجعيَّ ة مُ سينيَّ الكرامة الحُ 
  !!المذاق األموي هداء بنفِس الشُ 

  ! ؟ذرما هو العُ 

، ما هذا  سيناس ستنشغل بالتربة وتترك الحُ النّ   علي الصالح من أنَّ سيِّد  ال  ث عنهُ تحدَّ   الَّذي
أقبح من فعل، النّ   عذٌر هو  بيتِه كي يدخلوا ما هو السيستاني تقف الطوابير من  اِس أمام 

ذلكقبِّ يُ  بعد  ويخرجوا  فقط  يدهُ    !لوا 
ال  أسأل  يشغلُ   ليسَ أالسيستاني  سيِّد  أنا  أمير هذا  ذكر  وعن  المؤمنين  أمير  زيارة  عن  هم 
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نة عيَّ مُ   طوابير وضمن طقوٍس اس تقف  ن قام بهذا الفعل؟! النّ مَ   ةِ مَّ ئِ األَ   نَ ن مِ مَ   مَّ ثُ   ؟!المؤمنين
ً ويخرجون وهم ال سمعوا شيئاً وال تعلَّ  هُ دَ لون يَ قبِّ يدخلون على السيستاني يُ    !!موا شيئا

 ،روا هذه الطوابيرصوِّ ن يذهبون للزيارة أن يُ الَّذيمن بعض األخوة    ة طلبتُ أكثر من مرَّ 
 هُ ألنَّ   !؟اس من التصويرن النّ ماذا تمنعوـحسناً ل  إذا كان هذا األمرُ   !!هذا الطابور، منعوهم

  ة.ِة والديخيَّ معنى الصنميَّ ـاس وترسيٌخ لللنّ  عورةٌ، هذا تثويلٌ  هُ ألنَّ  !عورة

السيستاني حينما يقفون  سيِّد  ال  اس ليدِ ي يشتمل على تقبيِل النّ ذعرضوا لنا الفيديو الَّ ا  رجاءً 
  .يبوسون وبعد ذلك يخرجون !طوابير ألجِل البوس فقط 

  :عرضوا لنا هذا الفيديوا 

اس واز يمنع النّ لتاني هذا هو الجلواز يقوم بدور الجسالسيسيِّد  يقف على رأس ال  الَّذيهذا  
  طيلوا سالمهم من أن يُ 

ال أواالسيستسيِّد  مع  يس  من  ني  الجلواز  هذهِ   وظيفتهُ،  هذهِ   ،وا سؤاالً ألأن    جلوازُ   ،وظيفة 
  !!ةالمرجعيَّ 

ً علِّ أنا لن أُ  تأتي   اسُ النّ   ،ق على ما شاهدتم من أمٍر لم يفعلهُ معصوٌم من المعصومين إطالقا
يُ  يأتوا كي  أن  العلم والهداية ال  تأخذ  المعصومين كي  األيادي    وايبوس  ،لوا األياديقبِّ إلى 

لون شغَ هم سيُ هذا فإنَّ   لِّ كُ   تفتيش وبسببِ   تاة عمليّ ا إلى عدّ وض ويقفون طوابير بعد أن يتعرَّ 
  !!نأمير المؤمني  عن زيارةِ 

ن بيدهم مفاتح الغيب ال الَّذي فهل الغيب و  ،بالغيب  المعجزة لها صلةٌ   ،عجزةٌ مُ   ةالترب  وتلكَ 
 ةُ تأتي المرجعيَّ حتَّى  ني  لَ اس بشكٍل واضحٍ عَ ا المعجزة أمام النّ وظهريُ حتَّى  يملكون الحكمة  

وهذهِ   هذهِ خفي  تُ و   ، المعجزة  الكرامة 
قبل   ت علينا الروايةُ ا مرَّ مواضح مثل   أمويٌّ    فإنَّهُ ذوقٌ سفاهةٌ وإالَّ   في أحسن األحوال تلكَ 

  . كثيراً  قَ علِّ لن أُ ، قليل

  َّريد ولكن ث كما يُ يخ سعد المدرس قطعاً لن يستطيع أن يتحدَّ أحد خطباء المنبر الش
يو  دعرضوا لنا الفيا  رجاءً ،  ةنيَّ ا هذه الظاهرة السيستق على  علِّ ال بأس بحديثِه وهو يُ 

ث عن هذا يخ سعد المدرس وهو يتحدُ سيني الشَّ على حديث الخطيب الحُ   يشتملُ   الَّذي
  :الموضوع
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ا تنتقد مثالً (س) من العلماء  يخ سعد المدرس: الشَّ [ ر  ، ليش تبرّ لة تسقيط متبدي حمرات لَمَّ
ض يقول هو أدرى بتكليفه، أدري لفكر، البع  قاعدين نناقش فكر  عي احنهقخليك وا  يا أخي

، ولذلك هوه معصوم  ؟شنو  بن أبي طالب أعلم بتكليفه باعتبار، علّي  بن أبي طالب  عليّ   هو
ا يفتدرجالشوربة أحر من ال  أقولك دايماً دايماً تقولي اشدعوه ي وهللا  ، هوه المرجع يقول ِلمَّ

ن تناقشه ي  هو أعلم، انته اشبيك، هو ة يمكن يغير سمع وإذا وجد كالمك بمنطقيّ المرجع لـمَّ
لذلك عندنا    كوحق  ، لكن ذوله الذيول مشكل بمستفيد، هاي الصنميَّة، المرجع ما يقبلفتوى

إلى فتوى  يغير فتوى  يناقشه ويثبت خطأ وبالتالي  يقوم واحد من طالبه  المراجع  بعض 
، العلم كله في العالم كله، ثُمَّ مرات يا إخوان المرجع اعتماداً على مناقشة، الزم نحترم العقل

ة التواصل، مرات نقول ال يتطور أسلوب ة قضيّ بالفقه بالحالل والحرام األمور اإلداريّ   ميفه
الخلل  التواصل،   أشبه  مرات  أنا  الكهرباءالشوف  وزارة  مثل  عندنا  وزارة    ،لي  هسه 

عند توليد  عندهم؟  ما  لو  إنتاج  عندهم  بالتوصيل،   ،همالكهرباء  لو  بالتوليد  المشكلة  بس 
بالتوصيل، احنه علماءنا علماء ال يُشُق لهم غبار المشكلة مو بالتوليد المشكلة بالتوصيل 

مرات نقول مثل عدنا بعض   ، احنهاس، هاشلون نتعامل مع النّ ا  ،اشلون نوصل المعلومة
ب  ل ال اليوم المصلحة تتطلّ بعض العلماء تدخل عليه يعني تقبِّل ايده وتطلع، نقو  ،العلماء

نتطوّ منّ  أن  كفرت؟   ،را  أنا  تقولي هسه  كلمة،  انطيه  معلومة،  انطيه  أيدي  انطيه  ما  بدل 
بيتي عايف  آني  أخي  يا  الذيول،  بمنطق  كفرت؟  العلماء  مسافر خمس ست   ،بمنطق  آنا 

وان   أنا الزم سره  ،ساعات بطاقة  علّي  ومنطيني  خليفة  انته  امتداد  انته  أبي طالب ته  بن 
أنا أدرس طالب أنا غيره، حالي حال الزعاطيط    ،ةثُمَّ آنا شهاد  ،امتدادهُ مو؟ دخلت عليك

النّ قبِّل واطلع  !بوس واطلع جاي يبوس ويطلع، هاي    اس ما يفهم هو!! هسه أكو بعض 
لكن أنا محتاج شيء أعظم، هذا   ،ثقافة بوس ايد واطلع ال أحياناً أحياناً نعم أنا أتبرك بإيده

  ].الكالم خو ما بيه تكفير

ق علِّ فقط أُ   ،راعيم ويُ هو أيضاً يتكلَّ   هُ يخ سعد المدرس ألنَّ كالم الشَّ ق على  علِّ ال أريد أن أُ 
كلمته   : على 

عُ   هاحن( يُ علماءنا  ال  غبارلماء  لهم  بطّ   )شق  وال  علماء  ال  احنهيخوهللا  بعدين  شفناهم   ! 
بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى    نذُ مُ علينا  مضحوك    يّخ احنهال علماء وال بطّ   ، وعرفناهم
  . يومك هذا

  ؟سهُ أن نتلمَّ   العلم كيف نستطيعُ 
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يقول المؤمنين  فِ كلَّ تَ (:  أمير  العِ موا  تَ كَ   -؟ماذالِ -لم  ي  كُ يمَ قِ (  ،)كمارُ دَ قْ أَ   ينَ بِ ي  مَ مْ اِ   لِّ ةُ  ا  رٍئ 
 حسنهُ في باب النجارة ما يُ   ،اراً ما يُحسن من النجارة فقيمته في هذا البابكان نجّ   إذا   )نهُ يُحسِ 

النجارة، وإذا كان حدَّ  فمن  الحدادة  متهُ قياداً  يُ وإذا كان عالِ   ،ما يُحسنه من  أنَّهُ   قالماً  عنهُ 
د ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ عن    حسنهُ يُ   فيما  فقيمتهُ   ينوب 

أوصافِ  أبرز  من  هو  وآلِ مَّ حَ مُ   مما  هو    ،الفصاحة  ؛دمَّ حَ مُ   ٍد  ال  الَّذيوذلك  نجدهُ  في ال   
مكان؟!  في أّيِ   العلمُ  !ين؟أ السيستاني وال في غير السيستاني، ال فصاحة وال بالغة فالعلم 

  ما هو دليلكم؟! ،أين هي؟! أعطوني دليالً  ؟!ن توجد الفصاحة والبالغة وتقول

ً   ؟!ماذا تقولون أنتم هذا   !؟سينطمُر كرامة الحُ حينما تُ   هذا ذوق أموي أو ليس ذوقاً أمويا
مغناطيسيٌّ  الذقون  تثويل  و الَّتي  الطوابير    هذهِ   ،وضحك على  نوبة  ويأخذون  أتون يتقف 

  طويلة مهزلةٌ   وحكايةٌ   لعبةٌ   ،همنِ دُ ة في مُ المرجعيَّ   عتمدِ ببطاقة من وكيل المرجع أو من مُ 
 ألمرُ ؟! ااس عن أمير المؤمنينالنّ   شغلُ هذا يُ   فلماذا تقبلون هذا وال تقولون إنَّ   !وسخرية

فماذا نصنُع   !ال يفقهون بها  لوبٌ وقُ   قولٌ ولهم عُ   !بصرون بها ال يُ   يونٌ اِس عُ ولكن للنّ   ،واضحٌ 
  مثل هؤالء؟!ـل

تتّ  تتّ ما أعتقدهُ وال يضيرني أن   الكرامةُ   هذهِ   :فقوا، ما أعتقدهُ فقوا معي في عقيدتي أو ال 
ُ   ،من إمام زماننا  ة رسالةٌ سينيَّ الحُ  ةٌ همَّ رسالةٌ مُ   ،الحلقة القادمة  الرسالة في  ثكم عن هذهِ حدِّ سأ

 ُ    .سأشرحها لكم  ،نها لكميِّ بَ من إمام زماننا، سأ

  ! لت ذلك؟وكيف قُ  :قد يقول قائلٌ 

الطبعةُ    وهذهِ   )الكافي الشريف(زء األول من كتاب  هذا هو الجُ   :ل الموجزبالقوبالمختصر  
األسوة دار  (ال  /إيران  /طهران  /طبعة  الرابع  )447صفحة  الكاظم   :الحديث  إمامنا  عن 

بن إمامنا موسى    هُ إنَّ -  نسَ ي الحَ بِ ن أَ عَ   ،ةمزَ بي حَ أَ   بنِ   لّيِ ن عَ عَ   ،عليه  وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ 
يقولأبن    عليهما، عليُّ   هللاِ   جعفر صلواتُ  يَ عتُ مِ سَ   -بي حمزة  الكاظم    سمعَ -  ولقُ هُ  اإلمام 

ولذا في -  يهلَ ك عَ لِ ذَ   ضَ رَ عَ ام فَ مَ اإلِ أ بِ دَ  بَ الَّ هُ إِ طُ هبِ ا يُ ٍر مَ مْ ي أَ فِ   هللاُ   هُ طُ بِ هْ ٍك يُ لَ ن مَ ا مِ مَ   -يقول
إمامنا   )ينِ ذْ إِ  بِ الَّ م إِ دَ ن قَ اً عَ مَ دَ و قَ خطُ اء يَ مَ ي السَّ ٍك فِ لَ ن مَ ا مِ مَ (  -بعِض كلمات أمير المؤمنين

  نَّ إِ وَ   يُهبُِطهُ إِالَّ بََدأ بِاِإلَمام فَعََرَض ذَِلك َعلَيهَما ِمن َملٍَك يُْهبُِطهُ هللاُ فِي أَْمٍر َما    :الكاظم يقول
  الَّذي المكان    ؛المختلف-  رمْ ا األَ ذَ هَ   بِ احِ ى صَ لَ ى إِ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   هللاِ   ندِ ن عِ مِ   ةِ كَ ئِ َال مَ ـلاف  لَ ختَ مُ 

 -مت عليهدِ قَ   ،قبلت إليهأ  ،جاءت إليهِ   ؛المالئكة  ت إليهِ فَ اختلَ   ،هن يتوجّ أ ريد  يُ   الَّذيه إليه  يتوجَّ 
بِاِإلَمام فَعََرَض ذَِلك َعلَيه بََدأ  إِالَّ  َما يُهبُِطهُ  أَْمٍر  فِي  يُْهبُِطهُ هللاُ  َملٍَك  الروايةُ    هذهِ   ،َما ِمن 
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 لِّه مفاتحهُ الغيب بكُ   األمر وهو ما وراء المحسوس أنَّ   لِِّه وأنَّ الغيب بكُ   ب لنا فكرة أنَّ قرِّ تُ 
ما يصدُر من إنَّ   لُّ شأٍن غيبّيٍ لُّ غيٍب وكُ الغيب عند اإلمام المعصوم، فكُ   خزائنُ   ،اإلمام  بيدِ 

  . عليه وسالمهُ  هللاِ  اإلمام صلواتُ 

هداء في الزيارة المطلقِة األولى بحسِب مفاتيح الجنان الشُ سيِّد  ما قبل قليٍل قرأنا في زيارةِ  
م  كُ وتِ يُ ن بُ مِ   رُ صدُ تَ وَ   ميكُ لَ إِ   طُ بِ هْ ِه تَ ورِ مُ أُ   يرِ ادِ قَ ي مَ فِ   بِّ الرَ   ةُ ادَ رَ إِ (  :ادق مرويةٌ عن إمامنا الصَّ 

  .هُ إلى اإلمام المعصوم شيٍء مردّ  لُّ فكُ  )ادبَ العِ  امِ كَ حْ ن أَ مِ   لَ ّصِ ا فُ مَّ عَ   رُ دِ االصَّ وَ 

بنحٍو يخالُف  نت باللون األحمر  رابية إلى حالٍة أخرى تلوّ سيِن من حالتها التُ ربة الحُ ل تُ تحوُّ 
  ،ةاألقمار الصناعيّ   بمرأًى من الجميع وعبرَ   ،ن غيبيٌّ أش  ، ةة حالةٌ إعجازيّ ن الطبيعيّ نَ السُ 

  .من إمامنا صاحب األمر يصدرُ  هُ إنَّ  ؟األمر اهذ جهٍة يصدرُ  من أّيِ 

  نعرفَ  علينا أن  ،ة، لها داللة علينا أن نقرأهاهُ من أنَّ هذا رسالةٌ مهدويّ قصدتُ  الَّذيهذا هو 
   ؟!ما يريدهُ إمام زماننا دركونَ يُ ن ال الَّذيمراجعنا بماذا نصنُع  ،الرسالة هذهِ 

القول في    اللحنُ   )ولي القَ فِ   هُ ن لَ لحَ يُ تَّى  حَ الً  اقِ اً عَ يبَ بِ اً لَ يهَ قِ ا فَ نَ ابِ حَ صْ أَ ن  ل مِ جُ الرَّ   عدُّ نَ   ا َال نَّ إِ (
بيانهُ هناك لحٌن في الفعل وهذا ما يأتي    ،قاتتشقّ   القول لهُ   ياللحن ف  ،فقط  لفاظِ ليس في األ

نت باللون  تلوّ الَّتي  سين  ربة الحُ تُ   ،ةٌ رسالة مهدويَّ   هذهِ ،  تعالى  إن شاء هللاُ   الحلقة القادمةفي  
 ةُ من إمام زماننا قامت المرجعيَّ   من الجميع رسالةٌ   ة بمرأىً األحمر عبر األقمار الصناعيّ 

  . الرسالة ة ال تفقه هذهِ المرجعيَّ  ،بطمرها

ة مثلما تطمر العقل المرجعيَّ   ،ةسينيَّ ك فيه خدمتنا الحُ تتحرَّ   الَّذيزٌء من معرفة الواقعِ  هذا جُ 
ة المرجعيَّ   معَ   !؟ثمن نتحدَّ   معَ   !!صيبةٌ تأتي من إمام زماننا، مُ الَّتي  يعي تطمُر الرسائل  الشِّ 

الشِّ الَّتي   العقل   معَ   ثُ نتحدَّ   ؟!دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   بثقافةِ   ما يرتبطُ   لَّ يعي وطمرت كُ طمرت 
النَّ مرت عقولهم تحت رُ ن طُ الَّذي الشيعة   الثقافة  ً اصبيّ كاِم  مع من   ؟!ة وهم يرقصون فرحا

  ث؟!نتحدَّ 

  :عندي سؤاٌل وتنبيه

  . الكلماِت القليلة  سين من العراق أختصُر رسالتهم في هذهِ ة الحُ مَ دَ وردني من بعِض خَ   :سؤالٌ 

المظاهرات خرجت   ة هذهِ هناك مظاهرات في العراق في المدن الشيعيَّ   :هم يسألون يقولون
المظاهرات أم أن نذهب   هما أفضل أن نشترك في هذهِ وقع علينا، أيُّ   الَّذيواجهِة الظلم  في مُ 

  !زيارة األربعين؟ة على طريِق يَّ مِ دَ الخَ  للخدمِة في المواكبِ 
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ما جاء فيها، وأنا أجيبهم وأجيبهم بصراحٍة فأقول   هذا أهمُّ   ،خالصة لرسالتهم  تقريباً هذهِ 
  : لهم

  ،ياقهُ سِ   ٌث لهُ دَ قارنة واضحةً بين هذا األمر وهذا األمر، المظاهرات حَ جد مُ أأن   ال أستطيعُ 
ً   ة لهُ يَّ مِ دَ الخَ   سيني في المواكبِ الحُ   النشاطُ  ل هذا ّضِ فَ وال أجدُ جهةً على أساسها أُ   ،سياقهُ أيضا

ُ   ،م هذا على هذاقدِّ أُ على هذا أو أن    األمور تختلفُ   هذهِ   الحظة أنَّ جيبكم باإلجمال مع مُ سأ
وباختالفِ   باختالفِ  والمكاِن  لكنَّ   الزماِن  شؤونهم،  وباختالف  سأجيبكم  األشخاِص  ني 

  باإلجمال:

 عن قيادةٍ   ثُ ال أتحدَّ   ،المظاهرات تقودها قيادةٌ معروفةٌ ظاهرةٌ يوثق بها  كانت هذهِ   إذا  :الً أوّ 
 ثُ ال أتحدَّ   ،ق مطالبهاحقِّ تُ   ىالمظاهرات حتَّ   عن قيادة لهذهِ   ثُ ما أتحدَّ وإنَّ   على طول الخطّ 

قيادةٍ  لزو  عن  مظاهراتٍ   ثُ أتحدَّ   ،اسنّ ل عامة  هذهِ   عن  كانت  إذا  مظاهرات،  هي   بما 
صةٌ  شخَّ لها قيادةٌ معروفةٌ واضحةٌ مُ   ،ةأم كانت جماعيّ   ةً أكانت فرديّ   المظاهرات لها قيادةٌ 

واجهوا اإلنسان وهم عازمون على أن يُ   قنعُ المظاهرات برنامج واضح يُ   لهذهِ   بها وكانَ   وثقُ يُ 
هذا   يحيط به أنَّ   الَّذيإذا وجد في ذلك من خالل معرفتِه بالواقع     أي شيعيٍّ الفساد فأعتقد أنَّ 

هذا   فال شكَّ أنَّ   ،ُل مضموناً من مضامين األمر بالمعروف والنهي عن المنكرشكِّ النشاط يُ 
 سينِ للحُ   دمةً ما نواهُ اإلنساُن خِ   اة إذيَّ مِ ماً على الخدمة في المواكب الخدَ قدَّ النشاط يكون مُ 

 اإلصالحِ بحدودِ   حاربِة الفساِد ولطلبِ وسيراً في برنامجِه في مُ   عليه  وسالمهُ   هللاِ   صلواتُ 
المظاهرات من وجهة نظري   المشاركة في مثل هذهِ   ة هكذا فإنَّ مكن، إذا كانت القضيّ ما يُ 

  .خطئاً صيباً وقد أكون مُ ن مُ قد أكو ،دمَّ حَ مُ  د وآلِ مَّ حَ مُ  من خالل فهمي لثقافةِ 

ً حتَّى  ر كالمي  كرِّ أً  واضحةٌ معروفةٌ    المظاهرات تقودها قيادةٌ   إذا كانت هذهِ   :يكون واضحا
  ،بها  قُ ثَ ويُ 

  اس كيالمظاهرة ال أن يركب على النّ   بغاها إلى ما تبتغي بحدودِ تقودها للوصول إلى مَ 
 ،اسإلى النّ   راجعٌ   أمرٌ   ذلك  ،بعد المظاهراتما  و  على طول الخطّ   عليهم  قائداً زعيماً ويكون  

 المظاهرات لها قيادةٌ   فإذا كانت هذهِ   ،ة بحسب فهميفقهيّ   عن أحكامٍ   هنا عن فقهٍ   ثُ أنا أتحدَّ 
ً   المظاهرات لها برنامج وتمتلكُ   وهذهِ   ،واضحة  شخصةٌ مُ   معروفةٌ    من الضغط تضغطُ   أوراقا

الفاعلى   علالجهات  أو  تُ ستلبّ الَّتي    ةِ الحكوميّ لجهات  ا   ىسدة  ما  هذهِ ي    ،المظاهرات  ريد 
أنَّ   يشاركُ   الَّذي  نظري إذا كانَ   المظاهرات من وجهةِ   في مثل هذهِ   المشاركةُ  فيها ناوياً 

الحُ  هذهِ قدِّ يُ الَّتي  ة  سينيَّ الخدمة  هي  في   المشاركةُ   فهذهِ   مها  النشاِط  من  أفضُل  هي  قطعاً 
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الخَ  ألنَّ يَّ مِ دَ المواكب  وألنَّ مُ   ة،  الفساِد  الفسادِ زإ  حاربة  مُ تُ   الة  وتُ نشئ  أرضيَّ جتمعاً  ةً  نشئ 
  .ي غيرهافة ويَّ مِ دَ أفضل في المواكب الخَ  ةٍ سينيَّ حُ  لخدمةٍ 

بحقوقها   بُ طالِ تُ   ،بحقوقها  بُ طالِ اِس تُ من النّ   موعٌ جُ   ،قيادةٍ   ا إذا كانت المظاهراُت من دونِ أمَّ 
من   فون في وزارةٍ وظَّ من جهات الحكومة مثالً مُ   عند جهةٍ   ،كومةلها حقوق عند الحُ   ،فقط 

موعاً من جُ   طالبون بحقوقهم من تلك الوزارة، أو أنَّ يُ الوزارات ويخرجون في مظاهرةٍ  
 ،عليه في العراق مثالً الخدمات  صطلحُ ها، كما يُ لِّ كُ   طالبون بحقوقهم من الحكومةِ اس يُ النّ 
ناٍس كة فيها ألُ رالمشا  بحقوقها تجوزُ   طالبُ ت  المظاهرات إذا كانت  طالبون بالخدمات، فهذهِ يُ 

ناصرون هؤالء يُ   ماإنَّ وريدون المطالبة بحقوقهم  هم ال يُ و أنَّ أريدون المطالبة بحقوقهم  هم يُ 
على    مُ قدَّ ة تُ يَّ مِ دَ ة في المواكب الخَ سينيَّ الحُ   ةِ الخدم  عقيدتي أنَّ   طالبون بحقوقهم، بحسبِ ن يُ الَّذي

 ا كة اآلخرين، فإذر طالبون بحقوقهم على مشان يُ الَّذي اس  صول النّ ف حُ  إذا توقَّ هذ النشاط إالَّ 
  طالبون ن يُ الَّذيء  المشاركة هؤ  اآلخرين فإنَّ   اس على حقوقهم على مشاركةِ صول النّ ف حُ توقَّ 

  .ةيَّ مِ دَ سيني في المواكب الخَ النشاط الحُ بحقوقهم ستكون أرجح من 

  .فهم كالمي بشكٍل دقيق ن يُ أى أتمنّ 

كاً فوضوياً وترفُع شعاراٍت ك تحرُّ ليس لها من قيادةٍ واضحٍة تتحرَّ   اهراتُ ظ مُ ـا إذا كانت الأمَّ 
اس وتعتدي  من دون أن يعتدوا عليهم وتعتدي على النّ  فوضويةً وتعتدي على رجال الدولةِ 

والخاصة العامة  الممتلكات  فيها  هذهِ   ،على  المشاركة  يجوز، ألنَّ   ، المظاهراُت حراٌم   ال 
يجبُ يُ   الَّذي فيها  هذهِ   شارك  داخل  في  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  أن    عليِه 

والنهي   فويكن قادراً على األمر بالمعريفعل ذلك؟! وإذا لم    أن  عُ يط تالمظاهرات فهل يس
ن الَّذي ة  ضامٌن لديَّ   ،إذا بقي فيها فهو ضامنٌ   ،من هذه المظاهرات  جيخر  عن المنكر فعليه أن

  .ةيدفع الديَّ  ةُ فيجب عليه أنالديَّ  لبت منهُ إذا ما طُ  ،هذه المظاهرات قتلون بسببِ سيُ 

أتحدَّ  لح  ثُ أنا  أتحدَّ   ،ئيافتو   فقهيٍّ   ظٍ امن  لحاظٍ   ثُ ال  بالسي  ،سياسي  من  لي  شأن  سة اال 
  .جاهاالتِّ  اوبهذ ظ هذا اللحا بجيب اً وأنا أُ ا فتوائيّ فقهيّ  الً اؤأنتم سألتموني سُ   ها،وأحوال

مُ  بقي  ً إذا  يكونُ   شاركا المظاهرات  ً   في مثل هذه  العامةِ مللمُ   ضامنا الَّتي والخاصة    تلكات 
فاع عن النفس دث عن حاالت التحدَّ أقطعاً أنا ال    ،ة الفوضويّ ت  االمظاهر  حرقت بسبب هذهِ أُ 

دافعون عن أنفسهم وفي حالة الدفاع عن النفس يُ   ات الحكومة فحينئذٍ وَّ إذا ما هوجموا من قُ 
الطرفينسيس من  قتلى  ستتضرّ   قط  فيه وربَّما  شأٌن  هذا  والخاصة،  العامة  الممتلكات  ر 

  ،دة معروفةالها من قي  تليس  ظاهراتٌ انت هناك مُ كباإلجمال إذا    ثُ تحدَّ أ  ينلكنَّ تفصيل،  
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ً رُّ حك ت ع تتحرَّ اس تتجمَّ النّ  فوضوياً تعتدي على اآلخرين من رجاالت الدولة من دون أن    كا
علي  النّ هيعتدوا  على  ويعتدون  عل  ،اسم  العامةللممتا  ىيعتدون  يَ   كات  م حرُ والخاصة 

  .المظاهرات في مثل هذهِ  شتراكُ الا

الدعوة إلى إسقاط النظام    )سقاط النظامإ لى  إالدعوة  (  :رفع هذه األيامتُ الَّتي    اتشعارالمن  
  ، ةيّ ووضَ فَ   دعوةٌ 
أُ  تُ سقِ إذا  ماذا  النظام  البعثيّ أ  !؟ريدونط  يعود  أدري هل هؤالء   !؟خرىأُ   ةً ون مرَّ ن  أنا ال 

  إسقاط الحكومة شيءٌ   ؟!! هل هم يقصدون إسقاط الحكومة؟ن ماذا يقولونوالشباب يعرف
   .الشعوب لُّ كُ  طالب بهِ تُ 

   .مكن أن تزول باستقالتهايُ  الحكومةُ  -
 خذت خطوةٌ تصريف أعمال إذا ما اتُّ   ل إلى حكومةِ مكن أن تزول وتتحوَّ يُ   الحكومةُ  -

   .رةبكِّ مُ  جاِه إلى انتخاباتٍ ةٌ باالتِّ دستوريّ 
   .الثقة منهاما سحب البرلمان ذا ن تزول إأكن مالحكومة يُ  -

الدستوريّ  الطرق  ومن  األسباِب  من  وهناك  والقانونيّ هناك  عالَّتي  ة  ة  الحكومة    ن تزيل 
النظام فوضى، فهل هؤالء الشباب حينما   سقاطُ إ  ،موضعها لكن ضمن وجود هذا النظام

 لُّ كُ   طلٌب يستطيعُ سقاط الحكومة مَ إ  !؟ةسقاط الحكومإقاط النظام يقصدون  سيرفعون شعار إ
  .كبيرة شكلةٌ النظام مُ  إسقاطُ  ،طالبوا بهأن يُ  اسالنّ 

   !؟ماذا بعد إسقاط النظام  -
   !العسكر؟ ا هل يحكمن -
   !؟خرىأُ  ةً طوا على الشيعة مرَّ ة كي يتسلَّ نَّ هل يعود السُ  -
   !؟ونالبعثيّ  ا هل يحكمن -
  ماذا بعد إسقاط النظام؟! -

شكال إ ذلك أمر جائٌز وال    ، صواتكم بإسقاط الحكومةأرفعوا  الى إصالح،  إجة  ا بح  النظامُ 
  .سقاط النظام فتلك الفوضىإ ا  أمَّ   ،صواتكم بإصالح النظامأرفعوا  اته،  صحّ   من يعتقدُ ـعليه ل

إسقاطِ الَّتي  اهرات  ظ الم إلى  هذهِ   تدعو  تقول  ما  تعي  وهي  إلى  ظ مُ   النظام  تدعو  اهراٌت 
  . راك فيهات م االشالفوضى يحرُ 
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تدعو إلى المطالبة   ،تدعو إلى إصالح النظام  ،الحكومةسقاط  إتدعو إلى  الَّتي  المظاهرات  
  . بشرط أن تكون لها قيادة معروفة ظاهراتٌ مُ  هذهِ  ،تدعو إلى توفير الخدمات ،بحقوقها

ُض للمخاطر من ها تتعرَّ رفت فإنَّ ما عُ   النشاطات إذا  مثل هذهِ ـالقيادة ل  من أنَّ   قد يقول قائلٌ 
  .ةاألمنيّ قبل الحكومة والدولة ومن قبل أجهزتها 

ت  وكليـچـال  م لهُ قدَّ يُ   ال ينتظر أن  هُ ظاهرة فإنَّ د أن يقود مُ يرواجه حكومة ويُ يُ   ريد أنيُ   الَّذي
ا أن وإمَّ   ،علن قيادتهُ يُ   سفر عن وجهه وأنوأن يُ   ةا أن يكون بقدر المسؤوليّ والحلويات، فإمَّ 

يتدخَّ يتنحّ  الموضوع وال  إذا  ل فيه، ألنَّ ى عن هذا  الوُ ردنا أن  أنا  إلى  أن   دَّ رود فالبُ نصل 
أنأوإذا    ،الشوك  لسعَ ل  نتحمَّ  العسل  ردنا  إلى    نصل 
  .ل لسع النحل وهكذا كما يقولوننتحمَّ  أن دَّ فالبُ 

أن   دَّ صلح فساد البُ ن يُ أريد  ومن يُ   ،ر واقعغيِّ ريد أن يُ يُ ومن    ،ريد أن يواجه حكومةفمن يُ 
  ٍر بعيٍد عن أرض الواقع. حختبئاً في جال أن يبقى مُ  ،م تضحيةً قدِّ يُ أن  دَّ البُ  ،يدفع ضريبةً 

القول الفوضى: مُ خالصة  النحو تدعو إلى  العامة  ،ظاهرات بهذا  الممتلكات   تعتدي على 
ً   يشارك فيها هو ضامنٌ   الَّذيو  ،كة فيهارال تجوز المشا  ،والخاصة تلكات مللم  ضامنٌ   ،شرعا

صةٌ  عليه حُ   العامة أو الخاصة تقعُ   تمتلكاإن كانت من الم  ةالمظاهر   أحرقت بسبب هذهِ الَّتي  
ثت عن مثلما تحدَّ   ،ةهذا من الوجهة الشرعيّ   ،بحسب تلك األعداد   ،ةبحسِب تلك المظاهر

  ،ةٍ شرعيّ   ث هنا من جهةٍ أتحدَّ   ،جاءدفع لقتلى وجرحى باب الرَّ يجُب أن تُ الَّتي  ة الواجبة  الديَّ 
  .ال شأن لي بالتنظير السياسي

تدعو إلى حرب الفساد وقيادتها يوثق بها   ،معروف برنامجها  ،ظاهراٌت معروفةٌ قيادتهامُ 
قبل   يُ يُ   الَّذيمن  أن  الخَ   ، شاركريد  المواكب  في  النشاِط  من  أفضل  فيها  ة يَّ مِ دَ المشاركة 

 ة سينيَّ هي هذه، الخدمة الحُ   ةُ سينيَّ الحُ   ة خدمتهُ شارك بهذه النيَّ ة إذا كان المشارك يُ سينيَّ الحُ 
من   ازءً ل جُ شكِّ سيني العظيم يُ ما يقُع في طريِق المشروع الحُ   لُّ كُ   ،نعيَّ مُ   ليس لها من شكلٍ 

  ة.سينيَّ الحُ  الخدمةِ 

 ، عتيِّ ضُ   لهُ   طالب شخٌص بحقوقٍ ناس يطالبون بحقوقهم مثلما يُ أُ   ،من دون قيادة  ظاهراتٌ مُ 
م قدَّ ة يُ سينيَّ في المواكب الحُ   العملُ   ،ب بحقوقهارت تطالُ ت أم كثُ قلَّ   سامن النّ   ةٌ تجتمع مجموع

المشا هذهِ رعلى  مثل  في  إالَّ   كة  توقَّ المظاهرات  إذا  مُ   على  هؤالء  تحصيل    ، شاركتهم ف 
  .طالبون بحقوقهمن يُ الَّذيء الهؤ تحصيل
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ال تجوز    ،الممتلكات العامة والخاصة  وتعتدي على  ،الفوضى  ىتدعو إلالَّتي  ا المظاهراُت  أمَّ 
ً ارشيُ   الَّذي  ،اهالمشاركة في ً   ،ك فيها سيكون ضامنا ث هنا أنا أتحدَّ   ،سيكون مسؤوالً شرعيا
ُ و   ،تهِ ني ال بمرجعيَّ تاسيس لأنا ال أعبأ ال با  ،ال أجامل أحداً   ،أحد  ال أطلُب ودَّ  بالمنطقة   ال أعبأ

بأحزابها وال  مُ أما    اهذ  ، الخضراء  فقِه  من  وآلِ مَّ حَ فهمهُ    ، دمَّ حَ مُ   ٍد 
  صيباً.مُ  خطئاً وقد أكونُ قد أكون مُ 

  .ؤالالجواب على السّ هو هذا 

التمّ أ األ  دردّ يُ   هناك من :  بيهنا  الشيعيَّ وفي  العراقيّ ساط  أنَّ ة  ث عن أتحدَّ   ،يناإليرانيّ   ة من 
الحُ وَّ زُ  اإليرانيّ ار  أنَّ   ،ينسين  قادمون  من  من  بأعدادٍ هم  وهناك  نُ يتحدَّ   كثيرة  أن  عاملهم  ث 

  !! بجفاء

  :تينط شير إلى نقأُ  ،ريد أن أطيل الحديثأنا ال أُ  !ٍق هذا؟طمن أيُّ 

زُ األولى:  النقطة   الحُ وَّ هؤالء  ال  ادوبعِ أ  ،سينار  هذا  عن  هؤالء  هُ ـالسياسة   إخواننا،راء، 
  خواننا في والء علّيٍ إخواننا، هؤالء  إ ء  الجاملة، هؤهذا الكالُم ليس كالم مُ   ،إخواننا حقيقةً 

يتمنَّ   ، عليّ   وآلِ  عمره  قضى  هؤالء  من  الحُ البعض  لزيارة  يأتي  أن  وهذه ى  ة المرَّ   سين، 
من النساء،   ،من الرجال  ،من كبار السن  ،سين من الشبابيأتي فيها لزيارة الحُ الَّتي  األولى  

  منطٍق هذا؟!  أيُّ  ،عاملوه بجفاءريدون أن تُ شوقاً ولهفةً وأنتم تُ  يشتعلُ  يأتي وقلبهُ 

  .ني صريحٌ ون تقبلون كالمي أو ال تقبلون لكنَّ يا عراقيّ 

ال تطيحون حظكم    مانت  ،حت حظكمالحكومة طيّ   ،حت حظكمة طيّ المرجعيَّ   :رشوفوا من اآلخِ 
زُ   ،بيديكم الحُ وَّ هؤالء  ضُ   ،سينار  الحَ جَّ الحُ   يوفهؤالء  بن  غير سَ ة  من  وغيرهم  هم  ن، 
هات الترّ   بالكم تأخذكم هذهِ   ،وفي المعاملة  ين في الخدمةِ موا على العراقيّ قدَّ أن يُ   ،ينالعراقيَ 

 ذوقهُ   لهُ   شخٍص   لُّ كُ   ،ةأن أناقش المواقف السياسيّ   أنا هنا ال أريدُ   ،ةدخلوا المواقف السياسيّ وتُ 
السياسي  لهُ   ،السياسي بكُ   ،مشربه  لي  شأن  السياسيّ   هذهِ   لِّ ال    ة، القذارات 

طرح بشأن الشيعة تُ الَّتي  ر بكم األراجيف والدعايات  ؤثِّ ة وال تُ قف السياسيّ اال تعكسوا المو
  ،يناإليرانيّ 

إيَّ ار الحُ وَّ هؤالء زُ   ،عليّ   وآلِ   هؤالء أشياع علّيٍ  لَ سين،  يطيح حظكم إذا ما اكم وهللا وهللا 
مُ  زُ سيّ   عاملةً تعاملتم  مع  أكثرالحُ   ارِ وَّ ئةً  حظكم  يطيح  مطيّ المرجعيَّ   ،سين  حظكمة   ، حة 

عاملة ون مُ ؤسييديكم إذا فعالً فعالً تُ إوأنتم راح تطيحون حظكم ب  ،حة حظكمالحكومة مطيّ 
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 عبد الحليم الِغزيّ 

‐ 31 ‐ 

اإلشارة    أردتُ   الَّذيهذا هو التنبيه    ون!حذاري حذاري يا شيعةٌ يا عراقيّ ين،  ار اإليرانيّ وَّ الزُ 
  .إليه

  

ِة بن الحَ سأشرح ي الحلقة القادمة ف   ..ن إليناسَ لكم رسالة الُحجَّ

  ..نت بلوِن الدماءتلوّ الَّتي سين ربة الحُ الشيعة عبر تُ  إلينا نحنُ 

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..في أماِن هللا 
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  وفي الختام:

ه   ّد من التنبـي ا هي وـهذا  إالبـُ امج كـم ــوص البرـن ا نـقل نصــ ا ـحاولـن لى أنّـن
ة الكــاملــة عليــه  المطبوع ال يخلو من أخطــاء   وهفوات فمن أراد الــدقــّ

  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.
  
  
  

  مع التحيات
 الـُمتابَعة

 القمر
  هـ1441
  م 2019

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدْم... متوفّر بالفيديو واألوديو على  اعرْف ثُمَّ ا بَْرنَاَمج يا َخادَم الُحَسْين  

  موقع القمر  
www.alqamar.tv  

  

 


