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 احللقة الثالثة
 اجلزء االول/ الـظـهــور 

 

َعظََّم اهلل أجوركم يف ىذه الليايل ُمصاُب أمَت ادلؤمنُت  ،أمَّا أنتم يا أشياع القائم ويا منتظريو سالـٌ عليكم
 صلوات اهلل وسالمو عليو يُػَخيُِّم على أجوائها، بُت أيديكم احللقة الثالثة من الػَمَلفِّ الػمهدوي.

َمرَّ الكالـ يف الػحلقتُت الػماضيتُت حديُث الوالدة، حديُث الغيبة وحلقتنا اليـو عنوانػها حديُث الظهور، 
ال أريُد الػحديَث عن عالمات الظهور يػمكنكم أف تعودوا إىل موقع قناة الػمودة الفضائية وتشاىدوَف 

الػحسن العسكري إماـ زماننا صلوات اهلل عليو حلقاٌت تػجاوزت الثالثُت ُمشبعٌة بن  برنامج الػحجة
ىناؾ عشراٌت من الػمحاضرات والػمجالس  بالػحديِث عن عالمات الظهور، ويف موقع واحسيناه

تتحدُث عن ىذا الػموضوع يػمكنكم الوصوؿ إليو عرب الصفحة الرئيسة لػموقع قناة الػمودة الفضائية على 
، وال أريُد الػحديث عن الػجفِر وعن تنبؤات الػمتنبئُت فلقد تػحدثُت عن ذلك يػمكنكم  شبكة االنًتنيت

)اآلف على موقع  على الصفحة الرئيسة لػموقع قناة الػمودة الفضائية مشاىدة َمَلّف الظهور والػجفر
 ، ِلذا ال أريد الػحديَث ىنا عن عالئم الظهور، سأجعُل حديثي يف عدة نقاط:زىرائيوف(

 النقطة األولى:
أتػحدُث فيها عن السيناريوىات التػي نػجدىا يف الػمخطط العاـ لػمسَتة البشرية بػحسب الربنامج 

 مَّدّي الَعَلوّي الػَمهَدوّي:حَ الػمُ 
: الذي أراد النبػي صلى اهلل عليو وآلو وسلم لو أف يتحقق وأف تنفذُه األُمَّة ولكن السيناريو األولىناؾ 

األُمَّة خانت النبػي صلى اهلل عليو وآلو، السيناريو األوؿ أفَّ الػخالفة بعد خامت األنبياء تأيت مباشرًة بال 
وبعدُه تًتا سلسلة الػخالفة الذىبية يف الػمعصومُت  ،يكوف الػخليفُة عليًَّا صلوات اهلل وسالمو عليوفصل ف

من ولدِه األطهار، ووفقاً لػهذا السيناريو فإف برنامج البشرية سيكوف متناسباً ومتسقاً مع ىذه الصيغة اليت 
 بن ى كل البسيطة يف زماف إمامة إمامنا احلجةأراد النيب صلى اهلل عليو وآلو أف تتحقق ويظهُر ديُن اهلل عل
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احلسن ولكن من دوف غيبة وحبسب التسلسل الزماين إلمامة كل إماـ من أئمتنا صلوات اهلل وسالمو 
وخطُة ىذا السيناريو كانت يف بيعة الغدير ولكن األُمَّة غدرت بنبيها األعظم صلى اهلل  ،عليهم أمجعُت

 ولذلك كاف ىناؾ أكثر من سيناريو أكثر من خمطط. ،واردعليو وآلو وكاف ىذا االحتماؿ 
ستقاتلهم على التأويل   :السيناريو الثاين إذا غدرت األُمَّة فإفَّ سيد األوصياء سيبدأ برنارلًا آخر قاؿ لو

والتأويُل ىو ادلعٌت احلقيقُي للقرآف، وادلعٌت احلقيقُي للقرآف ال ديكن أف يكوَف  ،كما قاتلتهم على التنزيل
مبعزؿ عن العًتة، وصية النيب األعظم الكتاُب والعًتة، يا علّي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على 

وعند العًتة وبالعًتة  التنزيل، والقتاُؿ على التأويل قتاٌؿ على احلقيقة واحلقيقُة يف كتاب اهلل مع العًتة
برنامج )الطاىرة، الربنامج الثانػي ىو الربنامج العلوي الػحسينػي الذي أشرُت إليِو يف الػحلقة الػماضية 

أيب طالب زينب بن  الذي وضعت عنوانُو يف يافطة التأريخ حوراُء عليّ  (القرباف الػُمػَحمَّدّي الَعَلويّ 
اء ورمقت السماء بنظرىا اللَُّهمَّ تَػَقبَّل من آِؿ ُمػَحمَّد ىذا العقيلة حُت رفعت جسد احلسُت إىل السم

القرباف، النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم جاء لَتتفع ولَتفع شأف اإلنساف إىل ادلستوى الذي يتعانق فيو 
عامل الشهادة مع عامل الغيب، وتلك ىي رسالة القرآف أف يػُخرَِج اإلنساف من سجن الطبيعِة ومن سجن 

مل اإلضافات والعالئق احملدودة إىل ساحة الغيب الفسيح، تلك ىي رسالة القرآف وتلك ىي رسالة عا
 ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلِو وسلم، ولكن البشر ىم البشر فكاف الربنامج الثاين، السؤاُؿ ىنا:

َب من اجلواُب يأتينا من خالؿ تصفح النصوص اليت تكشف لنا جوان ما الذي حدث وِلماذا حدث؟
من بػحار األنوار لشيخنا الػمجلسي، الػجزء الثالثوف من مػجموعة أجزاء ما   03احلقيقة: ىذا ىو الػجزء 

كانت قد طُبعت يف الطبعات الػحروفية الػحديثة لبحار األنوار وبقيت حبيسًة يف طبعة البحار الػحجرية 
عة الػحجرية إىل طبعة حروفية  ولكن بعد ذلك بسنُت خرجت إىل الفضاء، خرجت من مػحبسها يف الطب

الػخطاب إىل معاوية بن  فيو رسالة ىي يف غاية الػخطورة، رسالة بعثها عمر 03كالتػي بُت يدي، الػجزء 
الػخطاب لػم يػَُحاَسب على شيء لػم بن  حُت والُه على الشاـ ومعاوية كاف الوايل الػمدلل عند عمر

ما يشاء، حتػى جعلها ِىَرقلّية أو ِىَرقلي، أي جعل ُيسأؿ عن شيء وأُطلقت يدُه بشكل كامل يفعل 
والية الشاـ أو الشامات واليًة رومانية نسخة عن الػحكم الروماين، الرسالة طويلة وأنا ال أريد أف اقرأىا 

من حبار األنوار أحد األجزاء اليت  03بكاملها فذلك حيتاُج إىل وقت طويل، أرشدكم إىل موضعها اجلزء 
ذلك، رمبا الذين ديلكوف نسخة البحار يف طبعاهتا األوىل ال ديلكوف ىذه األجزاء ألهنا ما  أُلػِحقت بعد 
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كانت قد طُِبعت، بعد ذلك طُِبعت، سآيت على قصتها رمبا ِلماذا طُِبعت ِلماذا مل ُتطبع آيت على قصتها 
امنا كالـٌ كثَت، قلُت اجلزء إف شاء اهلل تعاىل يف طوايا ىذا الػَمَلّف، احلديُث طويٌل يف ىذا الػَمَلّف وأم

إىل  151ويستمُر ىذا احلديث من صفحة:  151حديث:  013من حبار األنوار صفحة:  03
 : عمر يقوؿ دلعاوية:010 ة يف صفحة، من مجلة ما جاء يف ىذه الرسال000صفحة: 

عمر وأظهر لو رسالًة  بن معاوية لعبد اهللبن  يف ىذه الرسالة وىذه الرسالة أظهرىا يزيد -فَِبُهَبل أُقِسم 
الػخطاب يف رسالتِو إىل معاوية، سطور من ىذه بن  عفاف إىل معاوية أيضاً، عمربن  ثانية من عثماف

ىذا ليس كالمي،  -الرسالة: فَِبُهَبل أُقِسم واألصناـِ واألوثاِف والالت والُعزى ما جحدىا عمر ُمذ َعَبدىا 
 -ىذه القضية راجعة لكل إنساف وما يعتقد وما يرى  ىذا كالـ النصوص، يقبلُو البعض يكذبو البعض

فَِبُهَبل أُقِسم واألصناـِ واألوثاِف والالت والُعزى ما جحدىا عمر ُمذ َعَبدىا وال َعَبد للكعبة ربَّاً وال َصدََّؽ 
إىل آخر   -لػُمػَحمَّد قواًل وال ألقى السالـ إال للحيلِة عليِو وإيقاع البطش بو فإنَّو قد أتانا بسحر عظيم 

 كالمِو، سطور من الرسالة. 
الوليد بن  وقلُت لػخالد -ضرَب من؟ ضرَب الزىراء  -وسطوٌر أخرى: وأخذُت سوط قنفذ فضربت 

أنت ورجالنا ىلموا يف مجع الػحطب، فقلُت إين ُمضرمها، فقالت: يا عدو اهلل وعدو رسولِو وعدو أمَت 
َفَضَرَبت فاطمة يديها من الباب متنعٍت من فتحِو فُرمتو فَتَصعََّب َعَلّي فضربُت كفيها بالسوط  ،الػمؤمنُت
فذكرُت أحقاد علّي وولوغُو يف  ،فسمعت ذلا زفَتًا وبكاُء فِكدُت أف ألُت وأنقلَب عن الباب ،فآلػمها

جتعلُو  -ا بالباِب تُػتَػرُِّسو فركلت الباب وقد ألصقت أحشائه ،دماء صناديد العرب وكيد ُمػَحمَّد وسحره
يا أبتاه يا رسوؿ  :وقالت ،ومسعتها وقد صرخت صرخًة حسبتها قد جعلت أعلى ادلدينة أسفلها -َترسًا 

فقد واهلل قتَل ما يف أحشائي من محل،  ،اهلل ىكذا كاف يُفعل حببيبتك وابنتك آه يا فضة إليِك فخذيٍت
إىل اجلدار فدفعُت الباَب ودخلت فأقبلت إيلَّ بوجو أغشى  ومسعتها تَػمُخض أو تُػَمخِّض وىي مستندةٌ 

ىذه سطوٌر  -فصفقت صفقًة على خديها من ظاىر اخلمار فانقطع قرطها وتناثرت إىل األرض  ،بصري
من كتاب الػخليفة عمر إىل واليو معاوية، السطور األوىل يتحدُث فيها عن عقيدتِو، السطور الثانية 

 مع الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها. يتحدث فيها عن جريػمتوِ 
ىذه سطور من الرسالة يتحدث فيها عن الربنامج الذي َعِملوا بو وعلى معاوية أف يعمل بو، ُخالصة 
الربنامج أف يتظاىروا أنَّػهم على حرص وعلى عقيدة بدين ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىم يبغونو 
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وأنا مع تذكَتي إياَؾ يا  -ا يتمكنوف من أذًى ومن ظلم ومن إجحاؼ ويبغوف أىل بيتِو بكل م ،الغوائل
ناِصٌح َلَك وُمشِفٌق عليك من ضيِق َعطَِنَك وحرج صدرؾ  -ِلماذا؟  -معاوية وشرحي لك ما قد شرحتُو 

وصيتُو؟ من القضاء على ديِن ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو ما ىي  -وقلة ِحلمك أف تُػَعجَِّل فيما وصيُتَك بو 
ىدمًا ىدما، ماذا يقصد ىدمًا ىدما؟ حُت يسمع الػمؤذف يُنادي باسم  :ولذلك معاوية كاف يقوؿ ،آلوو 

ولذلك ىو ما َلَعن عليًَّا ألمر شخصي، ىدفُو  ،، ىدفُو أف يهدـ ىذا الدينىدمًا ىدما :رسوؿ اهلل يقوؿ
األصلي ىو القضاء على ىذا الدين، معاوية يعرؼ بأفَّ عليَّاً ىو الدين، معاوية وغَتُه يعرفوف بأف ُمػَحمَّداً 

ف لقد بَػَرَز اإليػماُف ُكلُّو إىل الشرؾ ُكلو، معاوية يعرؼ بأفَّ القرآ :قاؿ ،صلى اهلل عليو وآلو يف يـو الػخندؽ
 .ىذه الػحقائق يعرفونػها، لعنوا عليَّاً  {انٌْو أكًهذ نكى دّنكى}قاؿ يف يـو الغدير

حاولوا قتلو، الػمحاولة األوىل لقتلِو حُت أحرقوا بيتُو عليو، الػمحاولة الثانية حُت َجّروه إىل الػمسجد 
أف يقتلُو ما إف ُيَسلِّم وىو يف  الوليدبن  بالػحباؿ وأرادوا قتلو، الػمحاولة الثالثة حُت أَمَر أبو بكر خالد

يا خالد  :وبقي أبو بكر حائراً ىل ُيسلم أو ال، ألنَّو تردد يف ىذا األمر وخاَؼ من عواقبِو، فقاؿ ،الصالة
ثُػمَّ َسلَّم، وما قاـ بِو ُعمر يف قضية الشورى حُت أمر بقتل الذين ال يكونوف  ،أترؾ ما أمرتك بو ال تفعل

 ،عوؼ لن يكوف يف جانب عليّ بن  ؼ ألنو كاف على يقُت بأف عبد الرحػمنعو بن  مع عبد الرحػمن
وأمَت الػمؤمنُت يقوؿ: ما فعل عمر ذلك إال إرادة قتلي، إىل أف قُِتل، الذين قتلوا عليًَّا يف مسجد الكوفة 

ومعاوية  العاصبن  الػخوارج، لكن من الذي أسس حركة الػخوارج؟ ومن الذي َحرََّؾ الػخوارج؟ إنَُّو َعمرُ 
وإف بعد ذلك انقلب الػخوارج على األمويُت، نػحُن نشاىد ىذا كما ُيسلطوف الدوؿ الػمجاورة ُتسلط 
اإلرىابيُت على شيعة العراؽ وبعد ذلك اإلرىابيوف يرجعوف ينقلبوف عليهم، ىذه القضية ىي القضية، 

يات يػمكن أف تكشف لنا وصفُت كانت َمػجَمُع الدواىي، ىذه األب ،حركة الػخوارج بدأت من صفُت
العاص يف قصيدتِو الػُجلجلية، كاف قد اتفق مع معاوية بن  جانبًا من الصورة، األبيات التػي قالػها عمر

ولكن معاوية بعد أف استتب لو األمر أراد أف  ،على أف يكوف خراج مصر كاماًل ُمَكمَّاًل البن العاص
 العاص كتب لو ىذه القصيدة:بن  ىذا األمر إىل عمرمرواف، فلمَّا بلَغ بن  يػمنح مصر لعبد الػملك

 ـدلـــوعن منهج الـحـق ال تـع  مـعـاويـة الفضل ال تنسى لـي 
 إىل أف قاؿ:
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ـ  حـفـلِ ــجــالـــار بــــد سـعـليٌّ وق  دى ــــهــــاُم الــــاَك إمـــــا أتـــولَـمَّ
 العاصبن  يػخاطب عمر

 لِ ـحــفـــسـتـوفـي جـيـشـِو ُكـلُّ مـ  ـُو ـــبـأس يـــقـــن أتـَمــبـَت ــلــوقُ 
 ـلِ ـــهَّ ــــجُ ـالـــِل بــضَّـــفَ ــمُ ــال الـــتـق  ـي أرى ــإن  ـم فـــلُت: إذاً قُـــقـف

 ألنَّػهم يعلموف خيار الصحابة كانوا مع سيد األوصياء، خيار أىل البيت كانوا مع سيد األوصياء..
 ألىل الُتقى والـِحجى أئت لـي   من البقر البُـكِم أىل الشئام 

 .معروفة ال أريد الدخوؿ فيها اآلفأولئك الذين ال دييزوف بُت الناقة واجلمل واألحداث التارخيية واضحة و 
 العاص يقوؿ: فَػبػي حػاربػوا بػمخططايتبن  عمر

 ـصلِ ــنــعـدم الـــذوا بـــــي خـولــقــب  ـيد األوصياءـــفَـبـي حـاربـوا س
 لِ ــفَّ ـجُ ـِم الـعَ ــنِ ـالـرب كـــحـــن الـع  وُكـدُت لـهم قصـد أن ينـثـنـوا

 رون عـسفـاً إلـى الـموصلِ ــيــــسـي  راقـعــَل نِـفـاِق الــرُت أىـوَصـيَّ 
 العاص ومعو.بن  ىؤالء الػخوارج، اتفاؽ فيما بُت معاوية وعمر

 لِ ــبــــقـــمــرِة الـــــفـــــنــــضــغـــَرد  الــــلـ  َف سوءاِتُكمــــوَعلَّمتُكم َكـشـ
 العاص ألبطاؿ الشاـ..بن  أيُّ ُسنَّة َحَسنة َعلََّمها عمر

 عليها الـمصاحُف في القسطلِ   احــون الرمـوقُـلـُت لكـم تـرفع
 إىل آخر ما قالُو يف قصيدتِو الػُجلجلية وىي قصيدٌة طويلة. ،القسطل يعٍت ساحة احلرب حُت يثور الغبار

قتُل علّي صلوات اهلل وسالمو عليو كاف جزءًا من الربنامج الُعَمري وىذا واضح، نقرأ ىذه السطور من 
ىو  -الرسالة الُعَمرية، كاف خائفاً عليو: أف تُػَعجِّل فيما وصيتك بو ومكنتك منو من شريعة ُمػَحمَّد وأُمَّتو 

َمكَّن ُمعاوية من شريعة ُمػَحمَّد، َنصََّبُو على الشاـ وأطلَق يدُه وما عاتبو وال حاسبُو، كاف ىو العامل 
ألنَّو َنَصَب  -أف تُػَعجِّل فيما وصيتك بو ومكنتك منو من شريعة ُمػَحمَّد وأُمَّتو  -والوايل واألمَت الػمدلل 

وىذا الذي فعلُو معاوية ولذلك أمَت الػمؤمنُت صلوات  معاوية يف الشاـ أف يػجعل من الشاـ قاعدة حكم
 اهلل وسالمو عليو ما أف بُويع جاء إىل العراؽ ليكوف قريبًا من قاعدة الػحكم الػجديدة التػي أسسها عمر

ومكنتك  -كاف يػخاؼ منو أف يُػَعجِّل  -أف تُػَعجِّل فيما وصيتك بو  -الػخطاب على يد معاوية بن 
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أف  -ُمطالبتُو بطعن أو شػماتًة بػموت  -أف ُتظهر لػهم  -منو من شريعة ُمػَحمَّد وأُمَّتو أف تُبدي لػهم 
صلى اهلل  -تُبدي لػهم مطالبًة بطعن أو مطالبتُو بطعن أو مشاتًة بػموت أو رداً عليِو فيما أتى بِو ُمػَحمَّد 

ػهالكُت فتخفُض ما رفعت أنا وهتدـ ما بنيت وأحذر  أو استصغاراً ِلما أتػى بِو فتكوف من ال -عليو وآلو 
إذا دخلت على مسجد ُمػَحمَّد ومنرب ُمػَحمَّد  -كل الػحذر حيُث دخلَت على ُمػَحمَّد مسجدُه ومنربه 

 .أحذر كل الػحذر أف تقع يف اشتباِه عدـ تقديس ُمػَحمَّد وعدـ االلتزاـِ بدينوِ 
 ،يُظهر للناس قراءة القرآف ويُظهر للناس التعبد يف الػمسجدلذلك الػمؤرخوف يعرفوف سَتة معاوية كاف 

والػمفاسد يػخفيها وكاف لومُو على ابنو يزيد وإبعاد ابنِو يزيد من دمشق ألف يزيد كاف واضح الػمفاسد  
كاف يػجهر بالػمفاسد وبالػموبقات لذلك أخرجُو من دمشق وقاؿ لو بأنك إذا أردت الػخالفة والسلطاف 

خفي مفاسدؾ، ولذلك أحد أسباب إخفاء يزيد لػمفاسدِه أحد األساليب ىو قضاء وقتِو يف عليك أف تُػ
 -األديرة دائمًا يذىب إىل األديرة يقضي وقتُو وأوقات متعتِو والتأريخ موجود ويف كتبهم يف كتب القـو 

ما أتى بِو وأوردُه  وأحذر كل الػحذر حيُث دخلَت على ُمػَحمَّد مسجدُه ومنربه وَصدِّؽ ُمػَحمَّدًا يف كل
وأظهر التحرز والواقعة يف رعيتك وأوسعهم حلمًا وأعمَّهُم بروائح العطايا  -صدقُو ظاىرًا  -ظاىرًا 

لسبِب ُمػَحمَّد  -إذا أحد جنػى جناية أف تعاقبُو  -وعليك بإقامة الػحدود فيهم وتضعيف الػجناية منهم 
بِػُمَحمَّد تُػحاِفظ على مالك ورزقك وعلى الربنامج  فإنَّك بسبب إظهارؾ إليػمانك -من ماِلَك ورزقك 

وال تُرِىم أنََّك َتدَُع هلل حقَّا وال تنقض فرضا وال تغَت لِػُمػَحمَّد ُسنَّة فَػُتفِسد علينا األُمَّة بل  -الػمرسـو 
ِتل عريب: بأف الػحسُت قُ بن  كما يقوؿ القاضي -خذىم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأَبدُىم بسيوفهم 

بسيف جّده قُِتل بشرِع جّده، ىذا الكالـ ىو أصداء لػهذه الرسالة ىو أصداء لػهذا الػمنهج الُعَمري 
أصرب  -بل خذىم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأَبدُىم بسيوفهم وتطاولػهم وال تُناجزىم  -األموي 
ناجزىم بشكل مباشر وإنػما تطاولػهم أصرب عليهم وأعطهم وال ت -َوِلن لػهم وال تبخس عليهم  -عليهم 

بل خذىم من مأمنهم واقتلهم بأيديهم وأَِبدُىم بسيوفهم وتطاولػهم وال  -أقضي عليهم بشكل خفي 
وأفسح لػهم يف مػجلسك وَشرِّفهم يف مقعدؾ وتوصل إىل قتلهم  ،تُناجزىم َوِلن لػهم وال تبخس عليهم

عليًَّا والػحسن والػُحسُت، ومعاوية ىو الذي  اقتل الرؤساء سينتهوف من ىم الرؤساء؟ يعنػي -برئيسهم 
قتل عليًَّا وىو الذي قتَل الػحسن ويزيد ىو الذي قتل الػحسُت ولو كاف معاوية باقيًا لقتل الػحسُت أيضاً 

بل اكظم غيظك وأعفو عنهم حُيبوؾ ويطيعوؾ  ،وتوصل إىل قتلهم برئيسهم وأظهر الِبشَر والبشاشة -
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ثورة يعنػي طلب الثأر،  -علينا وعليك ثورة علّي وشبليو الػحسن والػحسُت  عن عامة الناس فما آمنوا
فما آمنوا علينا وعليك ثورة علّي وشبليو الػحسن  -الثأر للذي جرى وما فعلوا يف السقيفِة وما بعدىا 

ما ىو  -والػحسُت فإف أمكنك يف عدة من األُمَّة فبادر وال تقنع بصغار األمور واقصد بعظيمها 
فإف أمكنك يف عدة من األُمَّة  -وىذا ىو الذي فعلُو معاوية  ،عظيمها؟ أف حارب عليًَّا أف أقتل عليَّاً 

فبادر وال تقنع بصغار األمور واقصد بعظيمها وأحفظ وصيتػي إليك وعهدي واخفِو وال تُبِده وامتثل 
بثارات بدر  -واطلُب بثارؾ  أمري ونػهيي واهنض بطاعتػي وإياَؾ والػخالؼ َعَلّي واسُلك طريق أسالفك

يذكر  -واطلُب بثارؾ واقتص آثارىم فقد أخرجُت إليَك بسري وجهري وشفَّعُت ىذا بقويل  -وُحنُت 
 أبياتاً من الشعر يقوؿ فيها:

 فاقتل بسيف القوم جيد بني َعمرُ    فلـسـت تـنـال الـثأر إال بدينهم
 الثأر من آؿ ُمػَحمَّد إال بدينهم. إذا أردت أف تثأر آلبائك وأجدادؾ فإنََّك لن تناؿَ 

 رِ ـؤول إلى صخـــٌر أن تـــديــوأنـت ج  لـهـذا لـقـد ولـيـتك الشام راجياً 
 الرسالة طويلة وتكشف عن خمطط وبرنامج مفصل، ويف هناية احلديث كالـٌ عن أف يزيد أخرج لعبد اهلل

عفاف فيو أغلظ من ىذا وأدىى وأعظم من العهد الذي كتبُو عمر بن  عمر كتابًا فيو عهد عثمافبن 
دلعاوية، قد يقوؿ البعض ىذه رسالة موضوعة مكذوبة، قد يكوف ىذا االحتماؿ صحيحًا قد يكوف ىذا 
االحتماؿ خاطئاً لكن القضية ال تقف عند ىذه الرسالة، إذا أردنا أف نبحَث يف طوايا الكتب ويف بطوف 

ُد ما يشَت إىل ىذه احلقيقة فضاًل عن الواقع الذي حدَث على األرض، على سبيل األسفار فإننا سنج
رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذا الػجزء الثاين من   (كتاب سليم بن قيس)ادلثاؿ: إذا أردنا أف نذىب إىل 

الػحديث عن أصحاب  585قيس بتحقيق الشيخ ُمػَحمَّد باقر األنصاري صفحة: بن  كتاب سليم
مػجموعة من الصحابة يف زماف النبػي كتبوا صحيفة وتعاىدوا على أف يزووا الػخالفة عن علّي الصحيفة، 

 :وآؿ علّي، الكالـ طويل يف ضمن الػمناقشات ما بُت سيد األوصياء وبُت أيب بكر وعمر
فقال لـهم عليٌّ عليو السالم: لقد وفيتم بصحيفتكم الـملعونة التـي تعاقدتم عليها فـي الكعبة إن 

َتَل اهلل ُمـَحمَّدًا  نفس القضية الػخوارج تعاقدوا على قتل علّي يف الكعبة، الربنامج ىَو ىو، الػخوارج  -قـَ
وكما يذكر الػمؤرخوف وقتل معاوية وقتل  ،ملجم ومن كاف معو تعاقدوا على قتل عليّ بن  عبد الرحػمن
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العاص قُِتل وال معاوية بن  لكن معاوية كاف يُػحرِّؾ ىذه األحداث كلها، ولذلك ال عمر ،العاصبن  َعمر
قُِتل، قُِتل عليٌّ فقط ألف ىذا برنامج ُمرتِّب، ولو كاف الػحديث عن قتل سيد األوصياء لػجئُت بالكتب 

م: لقد وفيتم فقال لـهم عليٌّ عليو السال -والػمصادر وجػمعنا القرائن ووصلنا إىل ىذه النتيجة 
ونفس الصحيفة صحيفة الػمقاطعة أيضًا ُكِتبت يف الكعبة حينما قاطعت قريش بنػي  -بصحيفتكم 

ىاشم ومن معهم يف قضية شعب أيب طالب أيضاً أين ُكتبت؟ ُكِتبت يف الكعبة عند الكعبة، الربنامج ىو 
للكعبة واجتمعوا فيها وبػحضور الربنامج، وحُت ذىبوا إىل دار الندوة وىي قريبٌة من الكعبة ُمالصقة 

فقال لـهم  -إبليس واتفقوا على قتل النبػي صلى اهلل عليو وآلو أيضًا بػجوار الكعبة، الربنامج ُىَو ىَو 
عليٌّ عليو السالم: لقد وفيتم بصحيفتكم الـملعونة التـي تعاقدتم عليها فـي الكعبة إن قـََتَل اهلل 

َتَل اهلل ُمـَحمَّداً  -لقتلِو أكثر من مرة إىل أف َسػّموُه بعد ذلك  كيف يقتلُو؟ ىم خططوا -ُمـَحمَّدًا  إن قـَ
ما أطلعناَؾ عليها   - أو مات لتزوونَّ ىذا األمر عنا أىل البيت، فقال أبو بكر: فما ِعلُمَك بذلك؟

 :-يلتفت إىل الزبَت وإىل سلماف  - فقال عليو السالم -كيف عرفت بػهذه الصحيفة 
أنت يا سلمان وأنَت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألكم باهلِل وباإلسالم أما َسمعتم أنَت يا زبـير و 

رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو يقول ذلك وأنـتم تسمعون إنَّ فالنًا وفالنًا حتـى عدَّ ىؤالء الـخمسة 
أو ُمتُّ  -بػي يقوؿ الن - قد كتبوا بينهم كتابًا وتعاىدوا فيو وتعاقدوا أيـمانًا على ما صنعوا إن قُِتلتُ 

قد َسمعنا رسول اهلل صلى اهلل عليو  ،اللَُّهمَّ نعم :فقالوا –إف قُِتلُت أو ُمتُّ  - أن يفعلوا ما يفعلوا
وآلو يقول ذلك لك إنـهم قد تعاىدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابًا أن يتظاىروا 

بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل فما تأمرني إذا كان ذلك  :وأن يزووا عنك ىذا يا علّي، قلتُ  ،عليك
وإن أنت لـم تـجد أعوانًا فبايع  ،أن أفعل؟ فقال لك: إن وجدت عليهم أعوانًا فجاىدىم ونابذىم

 وىذا ىو جزٌء من الربنامج الثاين وىو برنامج القرباف الػُمػَحمَّدّي الَعَلوّي. .واحقن دمك
اإلماـ يتحدث عن الذين سيكونوف يف تابوت جهنم يعدد و  555لذلك حُت نذىب إىل صفحة: 

يف تابوت جهنم وىو أكثر  - اثنا عشر رجاًل ستة من األولين وستة من اآلخرينأسػمائهم، يقوؿ: 
مكاف يف جهنم عذاباً، الػحديث ينقلُو عن النبػي، الػحديث طويل بشكل سريع أشَت إىل أسػماء أىل 

والذي حاجَّ  -وىو النمرود  -آدم الذي قتل أخاه وفرعون الفراعنة أمَّا األولون فابُن  -التابوت 
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 -يعنػي قابيل  - آدمفابُن  -ىؤالء ستة  - وإبليس سادسهم - إبراىيم ورجالن من بنـي إسرائيل
ومن اآلخرين ستة  -ىؤالء ستة  - والذي حاجَّ إبراىيم ورجالن من بنـي إسرائيل وفرعون وإبليس

يػمكنكم أف تراجعوه والدجاؿ  (ملف الظهور والػجفر)الدجالػي تػحدثُت عنو يف والربنامج  -الدجال 
وىم أبو بكر وعمر ومن كاف  - وىؤالء الـخمسة أصحاُب الصفة والكتاب -وىو الػمظهر اإلبليسي 

َد على ذلك يػمكنكم أف تراجعوا ، وسلماُف َشهوقد أشهَد سلماف الفارسي على ىذا الكالـ ،معهم
قيس بن  وقت ال يكفينػي أف اقرأ كل ىذه النصوص، ىذه النصوص موجودة يف كتاب ُسليمالتفاصيل ال

ليجيئنَّ قوٌم من أصحابي من أىل العلية والـمكانة منـي إىل أف يقوؿ أمَت الػمؤمنُت نقاًل عن النبػي: 
أي ربي  :فإذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني اختلجوا دوني، فأقول ،ليمروا على الصراط

إنـهم ارتدوا على أدبارىم حيُث فارقتهم  ،ما تدري ما أحدثوا بعدك :أصحابي أصحابي فُيقال
وىي تعنػي ىؤالء أصحاب ىذا  ،نفس ىذه األحاديث موجودة يف كتب القـو .فأقول بُعدًا وُسحقا

 الػمخطط وأصحاب الصحيفة.
ىذه طبعة دار التعارؼ للمطبوعات بَتوت لبناف لػجزء الثامن، إذا نذىب إىل الكايف الشريف إىل ا

عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات اهلل وسالمو ، الرواية: 030، حديث: 150صفحة: 
 رَنِكَ يٍِ أَدَََ }ًَنَباآلية الشريفة {سَبدِسُيُى ىٌَُ إِنَّب خًَسَخ ًَنَب سَاثِعُيُى ىٌَُ إِنَّب ثَهَبثَخ ََّدٌٍَ يٍِ َّكٌٌُُ }يَبعليو: 

اإلماـ الصادؽ يقوؿ:  عَهِْىٌ{ شَِء ثِكُمِّ انهَّوَ إٌَِّ انقَِْبيَخِ ٌَّوَ عًَِهٌُا ثًَِب ُّنَجِّئُيُى ثُىَّ كَبٌَُا يَب أٍََّ يَعَيُى ىٌَُ إِنَّب أَكثَشَ ًَنَب
نزلت ىذه اآلية فـي فالن  -فالف وفالف يعنػي أبا بكر وُعمر  - نزلت ىذه اآلية فـي فالن وفالن

الػخطاب قاؿ: اقتلوا من لػم بن  ولذلك عمر -عوف بن  وفالن وأبي عبيدة الـجراح وعبد الرحـمن
قال: نزلت ىذه  -عوؼ، الربنامج واضح ىؤالء ىم أصحاب الصحيفة بن  يكن معهم عبد الرحػمن
عوف وسالـم بن  وأبي عبيدة الـجراح وعبد الرحـمن -يف أيب بكر وعمر  -اآلية فـي فالن وفالن 

شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاىدوا وتوافقوا لئن مضى ُمـَحمَّد بن  مولى أبي حذيفة والمغيرة
فأنزل اهلل عزَّ وجلَّ فيهم ىذه اآلية، قال: قلُت:  ،ال تكون الـخالفة فـي بنـي ىاشم وال النبوة أبداً 

 نَذَّيِى ًَسُسُهُنَب ثَهََ ًَََدٌَاىُى سِشَّىُى ََسًَعُ نَب أَََّب َّحسَجٌٌَُ أَو يُربِيٌٌَُ* فَإََِّب أَيشاً أَثشَيٌُا }أَو قولُو عزَّ وجل:
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قال: وىاتان اآليتان نزلتا فيهم ذلك اليوم، قال أبو عبد اهلل: لعلك ترى أنو كان يوٌم  َّكزُجٌٌَُ{
وم قتل إالَّ ي -لعلك تعتقد بأف ىناؾ يـو مصيبتُو مثل مصيبة يـو الكتاب  -يشبو يوم كتب الكتاب 

يـو كتب الكتاب حينما كتبوا الصحيفة مصيبة ذلك اليـو وكانت خفية، ال يشابو ذلك  - الـُحَسين
ـَ بِو اإلسالـ ابتدأ من يـو كتابة الصحيفة  اليـو إال اليـو الذي قُتل فيو الػحسُت، ألف الربنامج الذي ُىِد

 أن إذا ُكِتَب الكتاب قُِتَل وىكذا كان فـي سابق علم اهلل عزَّ وجل الذي أعلمو رسول اهلل -
بنػي ىاشم أي ُملك؟  خرج الػُملك من .الـُحسين وخرَج الـُملُك من بنـي ىاشم فقد كان ذلك كلو

ىل ىو الػُملك الذي يقوؿ عنُو يزيد: لعبت ىاشم بالػُملك فال خرٌب جاء وال وحٌي نزؿ، أبداً، الػُملك 
 يَب عَهََ اننَّبطَ َّحسُذًٌَُ }أَو: 55الذي يتحدث عنو إمامنا الصادؽ الذي جاء يف سورة النساء يف اآلية 

 .عَظًِْبً{ يُّهكبً ًَآرَْنَبىُى ًَاحلِكًَخَ انكِزَبةَ إِثشَاىِْىَ آلَ بآرَْنَ فَقَذ فَضهِوِ يٍِ انهّوُ آرَبىُىُ
وإالَّ  ،الػُملك العظيم لو مظاىر أسفل مظاىر ىذا الػُملك العظيم ىو الػُملك الدنيوي والػخالفة الدنيوية

و مظهر من مظاىر الػُملك العظيم إشارة إىل إمامة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد على الكوف، لكن ىذا الػُملك ى
واإلماـ ىنا يتحدث عن ىذا الػُملك الذي يتحقق فيو السيناريو األوؿ أفَّ الػخالفة بعد  ،تلكم اإلمامة

الػهدؼ العملي من  كُهِّوِ{ انذٍِِّّ عَهََ }نُِْظيِشَهُالنبػي لعلّي وىكذا وبذلك تصل الرسالة إىل أىدافها 

لو   كُهِّوِ{ انذٍِِّّ عَهََ نُِْظيِشَهُ احلَقِّ ًَدٍِِّ ثِبذلُذٍَ سَسٌُنَوُ أَسسَمَ انَّزُِ }ىٌَُرسالة ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو 
ولكاف  ،كاف السيناريو األوؿ قد نُػفِّذ ونفذتُو األُمَّة لكاف الديُن الػُمػَحمَّدي قد ظهَر على الدين ُكلو

ولكن  ،وضعُو اهلل سبحانو وتعاىل األمر يظهُر واضحاً يف زمن اإلماـ الثاين عشر بػحسب التسلسل الذي
األُمَّة رفضت ذلك فانتقلنا إىل السيناريو الثاين، السيناريو الثاين الذي قدـ فيِو النبػي وآُؿ النبػي القرابُت 

ولذلك القضية مرسومة، مرسومة من البداية بشكل  .إذا ُكِتَب الِكتاب قُِتَل الـُحَسين :تلو القرابُت
سري، الزىراء صلوات اهلل وسالمو عليها يف خطبتها تشَت إىل ىذه الػحقيقة، ىؤالء استعملوا أسلوباً 

 ،الػخطاب كاف يًتدد على علماء اليهودبن  خفيًا يف غاية الػخفاء، والػمخطط بدأ من مكة ألف عمر
 ،وباتساع دينوِ  وآلو ث الػمدينة وبػما سيكوُف من النبػي صلى اهلل عليووقد أخربه علماء اليهود بأحدا
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الػخطاب من خالؿ تنبؤات اليهود، خطبة الزىراء صلوات اهلل بن  والصورة كانت واضحة عند عمر
 وسالمو عليها ماذا تقوؿ؟ تػخاطب الػمهاجرين واألنصار:

ػجلى فيهم، الشيطاف كاف يف السقيفة الشيطاف كاف معم وت - وتستجيبون لـهتاف الشيطان الغوي
وتستجيبون لـهتاف الشيطان الغوي وإطفاء  -وأوؿ شخص بػحسب رواياتنا بايع أبا بكر كاف إبليس 

ىنا الكلمة الواضحة للزىراء، يف كلمات أىل البيت  -أنوار الدين الـَجلّي وإىـمال ُسنن النبـي الصفّي 
النبػي صلى اهلل عليو وآلو يف سورة ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو  مفاتيح، مثل ما القرآف الكريػم يُػحدِّثُ 

 فَهَعَشَفزَيُى نَأَسَّنَبكَيُى ََشَبء أَضغَبََيُى * ًَنٌَ انهَّوُ ُّخشِجَ نٍَّ أٌَ يَّشَضٌ قُهٌُثِيِى فِِ انَّزٍَِّ حَسِتَ أَو}يقوؿ للنبػي: 

مثل ما ىناؾ لػحن قوؿ ألعداء أىل البيت ىناؾ لػحُن قوؿ ألىل  {انقٌَلِ نَحٍِ فِِ ًَنَزَعشِفَنَّيُى ثِسًَِْبىُى
أمَّا الذي  ،البيت، لػحُن القوؿ ىو كالـُ اإلشارة الذي يُػخفي ما يُػخفي ورائو والػحرُّ تكفيو اإلشارة

تشربون حسوًا فـي  - ُف ألف عبارة، ماذا تقوؿ الزىراءأظلمت دروبُو وعميت بصَتتُو فلن تغنيو أل
ما الػمقصود تشربوف حسوًا يف ارتغاء؟ تعبَت يف  - تـمشون ألىلِو وولدِه فـي الـخمرة والضراءارتغاء و 

الزىراء ىنا تتحدث عن ُشرب اللنب، الػحليب حينما يُػجمع  ،غاية الدقة، تشربوف حسوًا يف ارتغاء
وخصوصًا حليُب اإلبل، حليُب النياؽ َلمَّا تُػحَلب الناقة تكوف ىناؾ رغوة فوؽ الػحليب، الرغوة عبارة 
عن ىذه الفقاعات، رغوة الػحليب، َلمَّا يُػحَلب الػحليب من ضرع الناقة ىناؾ انتفاخات وفقاعات 

حليب فيها شيٌء من حليب، بعض الناس ما يريد أف تذىب ىذه ىدراً مثالً الذي َحَلب تسمى برغوة الػ
الناقة رجل أو مرأة فيحاوؿ أف يتناوؿ أف يشرب فقط ىذه الرغوة ألنَُّو ال يريد أف يُنقص الػحليب، الزىراء 

كم تريدوف شرب صلوات اهلل عليها تقوؿ لػهم أنتم ُتظهروف لنا بأنكم تريدوف أف تشربوا الرغوة ولكن
الػحليب، تشربوف حسواً، الػحسو ىو الشرب أف اإلنساف يشرب الػماء يشرب اللنب بطريقة الػمص 
يػمصو مصاً، ىو مستحب أف اإلنساف يشرب الػماء يشربو مصاً، ال تعبَّوا الػماء ومصوه مصاً، يعنػي 

تشربون حسواً  - لغة العرب ُيشرب قلياًل قلياًل ُيسحب سحبًا بواسطة الشفتُت ىذا يقاؿ لو حسو يف
ارتغاء ىي الرغوة، شرب الػحسو ىو شرب اللنب شرب الػحليب، االرتغاء: ىو فقط تناوؿ  -فـي ارتغاء 

الرغوة، الزىراء تقوؿ لػهم إنكم ُتظهروف لنا تناوؿ الرغوة لكنكم تشربوف الػحليب بالػُخفية وىذا َمَثل 
يئاً أو لِػمن ُيصاحُبك يُظهر بأنَّو يريد أف ينفعك وقصدُه أف ينتفع ُيضرب لػمن؟ ِلمن يُظهُر شيئاً ويُبِطُن ش
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ىو ولو على حساب ضررؾ، ىذا خطاب من الزىراء توجهُو إىل الػمهاجرين واألنصار وىي تتحدث عن 
 .شيء خفي، ىناؾ شيٌء مػخفي وشيء ُتظِهرونوُ 

بأنػهم ال يستطيعوف أف يفارقوا النبػي  النبػي أمَر أبا بكر وعمر أف يػخرجوا يف جيش أسامة فرجعوا وقالوا
وىو يف مرضِو، ىو أراد أف يػخرجهم من الػمدينة ىم رجعوا لػُمػخططهم، عندىم مػخطط عندىم برنامج 
لكن بأي حيلة رجعوا؟ رجعوا قالوا بأنػهم ال يستطيعوف أف يفارقوا النبػي وىو بػهذه الػحالة، ولقد َلَعَن 

والقـو تػخلَّفوا عن جيش أسامة، بعد ذلك َلمَّا  ،ن تػخلََّف عن جيش أسامةالنبػي صلى اهلل عليو وآلو م
 :الػخطاب يف الشارع يناديبن  تويف النبػي األعظم وىم الذين َسػّموه والروايات موجودة عندنا خرج عمر

ا إفَّ ُمػَحمَّداً ما مات، بأفَّ ُمػَحمَّداً ما قُِتل وبأف من يقوؿ بأفَّ ُمػَحمَّد مات أو قُِتل بأنَّو سيفعل كذا وكذ
ُُثَّ يأيت أبو بكر فُيحدثُو والقصة الػمعروفة تػمثيلية وبعد ىذه التمثيلية يذىبوف إىل سقيفة بنػي ساعدة 
تػحت أي شعار؟ تػحت شعار بأنػهم يريدوف أف يُبعدوا الناس عن الفتنة وىم قد سقطوا يف الفتنة وجاءوا 

 جداؿ مع األنصار قالوا بأف قريش ىي القرب وىي صاحبُة الػحق، يا بكل الفتنة للناس، وَلمَّا دخلوا يف
 خطاب ألنَّو معدود يف ِعداد قريش:الػبن  تُرى من ىو األقرب عليٌّ وبنو ىاشم أـ عمر

ُكلُّ ىذه األالعيب بقيت يف اخلفاء، حىت حينما نستمع أو نقرأ ادلناقشة يف قضية فدؾ بُت أيب بكر 
ولكنُو فعاًل ىو الذي أَمَر بإحراؽ  ،مو عليها إنَّو يُظِهُر ذلا التودد يف الكالـوفاطمة صلوات اهلل وسال

وفعاًل ىو الذي خطط لقتل أمَت ادلؤمنُت ولكنو يُظِهُر اللَُت يف   ،وفعاًل ىو الذي َغَصب فدؾ ،بيتها
 -يب وولدِه ألىل الن -تشربون حسوًا في ارتغاء وتمشون ألىلِو وولدِه  -كالمِو، ىو مقصود الزىراء 

يعٍت أنتم تريدوف قتلهم ولكن يف  ،اخلمرة ادلكاف الذي يكوف مليئًا بالشجرة - في الخمرة والضراء
وتمشون ألىلِو وولدِه في  -والضراء األماكن ادلنخفضة احملفورة  ،اخلفاء، اخلمرة ادلكاف ادللتف بالشجر

حتاولوف قتلهم بأساليب وبطرؽ ملتوية الَضراء ىي األرض ادلنخفضة يعٍت أنكم  - الخمرة والَضَراء
 وخمتلفة، ولذلك أمَت ادلؤمنُت صلوات اهلل وسالمو عليو حىت حينما كاف يف الكوفة ماذا كاف يقوؿ؟

ثُمَّ أقبَل بوجهِو وحولُو ناٌس  :ىذا ىو الػجزء الثامن من الكايف الشريف ماذا يقوؿ يف خطبة من ُخطبو
قد َعَملت الوالة قبلي أعمااًل خالفوا فيها رسول اهلل متعمدين من أىل بيتو وخاصتِو وشيعتو فقال: 

ولو حـملُت الناَس على تركها وَحوَّلتها إلى مواضعها وإلى  ،ُمَغي رين لسنتو ،ناقضين لعهده ،لـخالفو
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ما كانت فـي عهد رسول اهلل لتفرق عنـي جندي حتـى أبقى وحدي أو قليٌل من شيعتـي الذين عرفوا 
 .مامتـي من كتاب اهلل عزَّ وجل وُسنة رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلمفضلي وفرض إ

من الػجزء الثامن من الكايف الشريف  55، 55، 55والػخطبُة طويلة يػمكنكم أف تراجعوىا يف صفحة: 
 طبعة دار التعارؼ للمطبوعات.

الػخطاب إىل معاوية أنَّو يطلُب ثارات، ثارات بن  ىناؾ أمٌر يػجري يف الػخفاء وتالحظوف يف رسالة عمر
 بدرية وُحنينة وخيربية ثارات قديػمة، وىذا الػمعنػى إذا أردنا أف نبحَث يف كتب الػمخالفُت مثاًل:

بن  لألبشيهي ىذه الػحادثة أيَُّة حادثة؟ ُعمر (الػمستطرؼ من كل فن مستظرؼ)جاء يف كتاب 
قد أنزؿ اهلل يف الػخمر ثالث آيات األوىل يف قولِو تعاىل:  -ات الػخطاب يشرُب الػخمر بعد نزوؿ اآلي

فكاف من الػمسلمَُت من شارب ومن تارؾ نِهنَّبطِ{  ًَيَنَبفِعُ كَجِريٌ إِثىٌ فِْيًَِب قُم ًَادلَْسِشِ اخلًَشِ عٍَِ }َّسأَنٌََُكَ
إفَّ ُمػَحمَّداً يػهجر، كاف َىَجر يعنػي ىذى، كما قاؿ عمر  -إىل أف شرب رجٌل فدخل يف الصالة فهجر 

 -ىذا الرجل  -فدخل يف الصالة  -الػخطاب بن  يػهجر عند موتِو صلى اهلل عليو وآلو كما قاؿ عمر
طبعًا ىذا الرجل ىو عبد  -سُكَبسٍَ{  ًَأََزُى انصَّالَحَ رَقشَثٌُا الَ آيَنٌُا انَّزٍَِّ أَُّّيَب :}َّبفهجر فنزؿ قولُو تعاىل

 يَب رَعهًٌَُا حَزَََّ سُكَبسٍَ ًَأََزُى انصَّالَحَ رَقشَثٌُا الَ آيَنٌُا انَّزٍَِّ أَُّّيَب }َّب -ػم ُيَصرَّح باسػمِو ىنا عوؼ لَ بن  الرحػمن

من شربػها من الػمسلمُت وتركها من تركها  -حتػى بعد نزوؿ ىذه اآلية  -فشربػها بعد ذلك  رَقٌُنٌٌَُ{
ُُثَّ قعد ينوح  ،عوؼبن  وَشجَّ بو رأس عبد الرمحن -عظم بعَت  -حتػى شربػها عمر فأخذ بلحا بعَت 

 يعفر يقوؿ:بن  على قتلى بدر بشعر األسود
 مـن الـفـتـيـان والعرب الكرامِ   ب بدر ـيـلــب قـيـقـلــــن بـالـائـوكـ

 داء وىـامِ ــاة أصـــف حـيــيـوكـ  أيـوعـدني بن كبشة أن سنـحيا 
 أبن كبشة ىذا االسم الذي كاف يُطلقُو الػمشركوف على النبػي ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو

 ويـنـشرنـي إذا بـلـيـت عظامي  أيعـجز أن يـرد الـمـوت عنـي 
 امِ ــيــصــر الـــهــــارٌك شـــأني تـب  غ الرحـمـن عـنـي ــبـلـن مُ ـإال م

 ألنو شربػها يف شهر رمضاف شرب الػخمر 
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 يــامـعــي طـــنـــعــنــمــل هلل يـوقُ   ي ــــرابـــي شــنــعــنــل هلِل يـمــفَـقُ 
مكتوب: صلى اهلل عليو وسلم يف رواية األبشيهي فػخرج  -صلى اهلل عليو وآلو  -فبلغ ذلك رسوؿ اهلل 

باهلل من غضبِو وغضب فقاؿ: أعوُذ  -ضرب ُعمر  -ُمغِضبًا يػجرُّ ردائُو فرفع شيئًا كاف يف يدِه فضربُو 
َبرسوؿ اهلل فأنزؿ اهلل تعاىل  ًََّصُذَّكُى ًَادلَْسِشِ اخلًَشِ فِِ ًَانجَغضَبء انعَذَاًَحَ ثَْنَكُىُ ٌُّقِعَ أٌَ انشَّْطَبٌُ ُّشِّذُ :}إًََِّ

حديثي ىنا عن أف عمر أنا ليس  -قاؿ عمر: انتهينا انتهينا  يُّنزَيٌٌَُ{ أََزُى فَيَم انصَّالَحِ ًَعٍَِ انهّوِ رِكشِ عٍَ
 شرب الػخمر يف شهر الصياـ ال عالقة يل بػهذا الػموضوع، ُكلُّ عالقتػي بالػموضوع كما يقوؿ الشاعر:

 ـبُ ـضَ ـغَ ــكُر والـــان السُ ـذتـر نـافــللـس أغِضب صـديقك تـستطلع سريرتُو 
 مضطربُ من راسب الطين إالَّ وىو  َح الـحـوض َعمَّا فـي قرارتوِ رَّ ـما صَ 

 حُت َشِرَب ُعمر وَسَكر أخذ يقوؿ ىذه األبيات:
 مـن الـفـتـيـان والعرب الكرامِ   وكــائــن بـالــقـلــيــب قـلـيـب بدر 

 الذين قُِتلوا يف بدر  
 وكــيــف حـيــاة أصـــداء وىـامِ   أيـوعـدني بن كبشة أن سنـحيا 

 إىل أف يقوؿ:
 بــأني تـــارٌك شــــهـــر الـصــيــامِ   إال مـن ُمــبـلـغ الرحـمـن عـنـي 

 وقُــل هلل يــمــنــعـــنــي طــعــامـي  ــنــي شـــرابـــي ــــنــعـمـفَـُقـل هلِل يـ
ىذا الػخرب موجود يف الػمستطرؼ من كل فن مستظرؼ لألبشيهي ويف تاريخ الػمدينة الػمنورة الػجزء 

ومصادر أخرى  850ػمنورة البن شبة الػجزء الثالث صفحة: ويف تاريخ الػمدينة ال 053الثاين صفحة: 
 .موجودة، طبعاً إذا أردنا أف نبحث عن ىذه الواقعة يف الكتب القديػمة

ىذه الواقعة موجودة يف تفسَت الطربي جامع البياف، ىذا الػجزء الثاين بتعليق مػحمود شاكر صفحة: 
كنو ال يستطيع أف يػخفي القضية، يقوؿ: شربػها رجل فجعل ل ،ينقل الػحادثة إالَّ أنَّو يُػَحرِّؼ فيها 505

الػخطاب بن  ُُثَّ يُػَحرِّؼ األبيات ما يذكر األسم لكن يف األخَت يقوؿ: فقاؿ عمر -ينوح على قتلى بدر 
نفس القصة لكنو َحرََّفها وىذا ما ىو بشيء غريب على الطربي الػُمػَحرِّؼ  .رضي اهلل: انتهينا انتهينا

الػمػَُدلِّس ألننا إذا أردنا أف نذىب إىل كتبِو فنجد بأف الطربي من أكثر الػمحرفُت ومن أكثر الػمدلسُت 
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 لذلك ىو يُػَعّد من الػموثوقُت عندىم، على سبيل الػمثاؿ:
ػجراح، ىذا ىو تاريخ الطربي الػجزء األوؿ طبعة دار صادر، صفحة: ىذا تاريُخ الطربي بتحقيق نواؼ ال

فقاؿ لػهم  -فقط أذىب إىل موطن الػحاجة  {األَقشَثِنيَ عَشِريَرَكَ }ًَأََزِس يف قضية نزوؿ اآلية: 000
فأيكم يؤازرين على ىذا األمر على أف يكوف  -بعد أف جػمع بنػي ىاشم وصنع لػهم طعامًا  -النبػي 

إىل أف يقوؿ بعد أف يأخذ بعلّي: فأخذ برقبتػي ُث قاؿ: إفَّ ىذا أخي  -يي وخليفتػي فيكم أخي ووص
يعنػي تردد ىذا الوصف مرتُت أخي ووصيي وخليفتػي فيكم، ىذا  -ووصيي وخليفتػي فيكم فاسػمعوا لو 

 يف تاريخ الطربي.
ىو الػجزء التاسع عشر والػجزء ىو نفسُو ىذا الػمدلس الطربي يف نفس تفسَت الطربي جامع البياف وىذا 

يف سورة الشعراء يذكر نفس الػحادثة لكن: فأيكم  {األَقشَثِنيَ عَشِريَرَكَ }ًَأََزِس العشروف، يف ذيل اآلية:
، ُُثَّ يعنػي ووصيي وخليفتػي جعلها وكذا وكذا -يؤازرين على ىذا األمر على أف يكوف أخي وكذا وكذا 

يعنػي وخليفتػي ووصيي، حذؼ الػخليفة  -أمَُت الػمؤمنُت: فأخذ برقبتػي ُُثَّ قاؿ: إف ىذا أخي وكذا وكذا 
والوصي وىذا ىو عُت التدليس، نسي أف يػحذفها يف تاريخ الطربي، اهلل أنساه ذلك حتػى تبقى ىذه 

ل ىناؾ كذب أكثر من ىذا؟ أف الفضائح موجودة، ىذا ىو تاريخ الطربي الػمفسر العظيم الكذاب، ى
تُػحذؼ الكلمات وُيكتب وكذا وكذا، فنفس القضية ىنا َلمَّا حذؼ أسم عمر من الواقعة وَحرَّؼ 

الػخطاب: بن  فقاؿ عمر -األبيات لكن اهلل سبحانو وتعاىل أنساه أف يػحذؼ آخر شيء من الرواية 
ها عليكم التػي ذكرىا األبشيهي يف الػمستطرؼ من  الػموجودة يف نفس الواقعة التػي قرأتػ -انتهينا انتهينا 

الػخطاب َلمَّا َسَكر بدأ يظهر الكالـ وىو نفس بن  كل فن مستظرؼ، موطن الشاىد ىنا أف عمر
 الكالـ الذي قالُو يزيد:

 فال خبٌر جاء وال وحٌي نزل  كـذبـت ىـاشـم بالـمـلك 
 نفس الػمضامُت ونفس الكالـ..

بو تلكم الصحيفة خطط الذي وقع يف ادلدينة ادلنورة وعن ادلخطط الذي جاءت ىذه صورٌة موجزة عن ادل
ومة ُث السقيفة ادلشؤومة ُث الشورى ادلشؤومة، تالحظوف صحيفة مشؤومة تلتها سقيفُة مشؤومة ادلشؤ 

ـو والشجرة ادللعونة، الشجرة ادللعونة يف القرآف ؤ جاءت بعدىا شورى مشؤومة وجاء بعدىا معاوية ادلش
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مي ىي شجرة السقيفة اليت أمثرت لنا بٍت أمية يف الشاـ، ىذا ىو ادلخطط الذي أرادوا القضاء بِو على الكر 
وبذلك انتهى السيناريو األوؿ فجاءت  ،دين ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد صلوات اهلل وسالمو عليهم أمجعُت

اين جاء ليتعامل مع القضية بأسلوب اخلطة الثانية السيناريو الثاين، فجاء السيناريو الثاين، السيناريو الث
خفي، مثل ما ىم تعاملوا مع القضية بأسلوب خفي ىو تعامل أيضًا بأسلوب خفي. إذا أردنا أف نرجع 

 إىل القرآف ونقرأ يف القرآف قصة يوسف، ماذا نقرأ يف قصة يوسف؟ أشَت إىل صورتُت من قصة يوسف:
يعنػي َلمَّا َغلَّقت األبواب وراودتُو ماذا كاف فعلُو؟ أف  {قًَِْصَوُ ًَقَذَّد انجَبةَ ًَاسُزَجَقَب}الصورة األوىل: 

إىل آخر القصة، مع أف  {انجَبةِ نَذٍَ سَِّْذَىَب ًَأَنفََْب دُثُش يٍِ قًَِْصَوُ ًَقَذَّد انجَبةَ ًَاسُزَجَقَب}فرَّ منها 
فرَّ منها وكاف كلما  لكنو ،يوسف كاف حبيسًا وبػحسب الروايات عدد األبواب الػمقفلة كانت سبعة

اقًتب من باب ذلك الباب يُفتح ىكذا تقوؿ الروايات، َغلَّقت سبعة أبواب فلمَّا راودتُو فرَّ منها وىي 
 ركضت خلفو، ُمرادي أف يوسف عليو السالـ حينما أحسَّ بالػخطورة وبسوء ذلك الػموقف فّر. 

 إِنَْيٍَِّ أَسسَهَذ ثًَِكشِىٍَِّ سًَِعَذ فَهًََّب} رىا:لكن يف موقف آخر َلمَّا جػمعت امرأة العزيز النساء يف قص

وقد أمرتُو أف يلبس أحسن ثيابِو  {عَهَْيٍَِّ اخشُج ًَقَبنَذِ سِكِّْنبً يِّنيٍَُّ ًَاحِذَح كُمَّ ًَآرَذ يُزَّكَأً نَيٍَُّ ًَأَعزَذَد

إىل ...  {كَشِّىٌ يَهَكٌ إِالَّ ىَـزَا إٌِ ثَشَشاً ىَـزَا يَب نِهّوِ حَبشَ ًَقُهٍَ أَّذَِّيٍَُّ ًَقَطَّعٍَ أَكجَشََوُ سَأَّنَوُ فَهًََّب} وأف يتزين
آخر القصة، ماذا يقوؿ يوسف؟ يوسف ماذا خطط لينجو، يوسف بدأ يػخطط أف يذىب إىل السجن 

ربػي السجُن أحب إيّل، طلَب من اهلل أف يسجنو والدعاء من دوف عمل كقوس بال وتر،  :ولذلك قاؿ
يوسف كاف يذىب باتػجاه السجن إف كاف بدعائو ودعاء األنبياء ىو عمل، دعاء األنبياء ليس   قطعاً 

كدعائنا، الذي يظهر من اآليات أف يوسف كاف يػخطط للذىاب إىل السجن وفعاًل ذىب يوسف إىل 
السجن وبقي مدة، يوسف عنده برنامج عنده مػخطط لكن ىذا الػمخطط لن ينتصر إال بالػمظلومية، 

ِجن وجرى الذي جرى عليو وبسبب مظلوميتِو انتصر يوسف عليو السالـ، ىذه صور ملخصة لربنامج سُ 
الػمظلومية يف سَتة األنبياء، ىناؾ صور أخرى موجودة يف القرآف الوقت ال يكفي للحديث عنها، لكن 

األصناـ  يوسف أراد أف يصل إىل حكم مصر وأراد أف يصل إىل إنقاذ الػمصريُت من الكفر ومن عبادة
ووصل يوسف إىل ذلك، أنقذ الػمصريُت من مػجاعة وأنقذ الػمصريُت من الكفر وَخلَّص الناس من الظُلم 
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الذي كاف يقُع عليهم من رجاؿ الديِن ومن أصنامهم ومن األمواؿ الكثَتة التػي كانوا يأخذونػها من 
 إىل السجن، ىو يقوؿ: الناس لكن بأي طريقة؟ عن طريق الظلم وىو خطط لذلك أف يذىب برجلوِ 

اجلَبىِهِنيَ *  يٍَِّ ًَأَكٍُ إِنَْيٍَِّ أَصتُ كَْذَىٍَُّ عَنِِّ رَصشِف ًَإِالَّ إِنَْوِ َّذعٌََُنِِ يًَِّب إِنََِّ أَحَتُّ انسِّدٍُ سَةِّ قَبلَ}

مػخطط يوسف أف  {إِنََِّ أَحَتُّ انسِّدٍُ سَةِّ}ماذا استجاب لو؟ أف أدخلو السجن  {سَثُّوُ نَوُ فَبسزَدَبةَ
وىذا نفس الشيء يف حياة إمامنا الكاظم إفَّ اهلل َخَتنػي نفسي وشيعتػي فاإلماـ  ،يذىب إىل السجن

اختار البالء لنفسِو وذىب إىل السجن، نفس العملية ىذا الربنامج برنامج الػمظلومية ألي شيء؟ ألفَّ 
رية ينتهي الدين، األمَت أراد أف يػحفظ أمَت الػمؤمنُت لو أراد أف يدخل مع القـو يف قضية حرب عشائ

ويػحافظ على العناوين العامة، مثل ما حافظ الػحسُت على الكعبة، ما أراد أف يُقتل يف الكعبة، مع أفَّ 
أي إنساف إذا أراد أف يفكر يف عملية الػحفاظ على نفسِو لربػما تكوف الكعبة مكاناً يستطيع أف يػحافظ 

وإف كاف األمويوف أرسلوا إىل مكة من يغتاؿ الػُحسُت لكن  ،األخرى على نفسِو أكثر من األماكن
القضية أبعد وأعمق، الػحسُت عليو السالـ خرج من مكة ليحافظ على مكة ليحافظ على العناوين 

 العامة، أمَت الػمؤمنُت أراد أف يػحافظ على العناوين العامة كما قاؿ للصديقة الكربى:
ألصفر وأسل سيفػي فإنِك لن تسمعي ىذا الصوت مرة ثانية حُت ارتفع لو أننػي خرجت ألبس قبائي ا

صوت الػمؤذف: أشَهُد أفَّ ُمػَحمَّداً رسوُؿ اهلل، سيُد األوصياء أراد أف يػحافظ على وعاء، ىذا الوعاء فيو 
مج سيُد العناوين العامة كي يتمكن من تنفيذ الربنامج، الربنامج الػُمػَحمَّدّي العلوّي وفعاًل كاف برنا

األوصياء ىو ىذا، وكاف القرباف األوؿ يف برنامج سيد األوصياء الزىراء، الزىراء قُِتلت، الزىراء ُعذِّبت، 
الزىراء جرى الذي جرى عليها وقتلوا وليدىا الػمحسن جنينها الػمحسن، الضحية األوىل الزىراء 

لػحافظة ويف ىذا الوعاء يػمكن أف واستمرت القضية ألجل أف تُػخلق حافظة ووعاء يف ىذه ا ،والػمحسن
يُػحفظ منهج الكتاب والعًتة، ىذا الػمنهج الذي على أساسِو ستًتبػى مػجاميع، ىذه الػمجاميع ىي التػي 
تكوف قاعدة تنصر اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو لتطبيق الربنامج الػُمػَحمَّدّي العلوّي فكانت 

 .ف عليٌّ قرباف أيضاً فاطمة قرباف والػمحسن قرباف وكا
وأمَّا الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو فقصتُو أكثُر ألػماً، اإلماـ الػحسن خطط لظالمتِو كما خطط أبوه 
وجده وأمو، خطط لظالمتِو وخطط أف يدفن ظالمتو، ليوفر الػجو لسيد الشهداء، لوال الربنامج الػحسنػي 
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اـ السبط كل الذي جرى عليِو ىو كاف جزء من برنامج َلَما كانت عاشوراء وَلَما كانت كربالء، اإلم
للتمهيِد للنهضة الػحسينية، اإلماـ الػحسن يقاؿ بأنو صالَػح معاوية، اإلماـ ما َصالَػح معاوية اإلماـ ىادف 
معاوية، ىناؾ فارٌؽ على مستوى الػمصطلح، قد يقاؿ صلح الػحسن مصالػحة الػحسن لكن إذا أردنا أف 

حات الصلح يكوف بُت الػمؤمنُت ال يكوف بُت الػمػؤمن والكافر ومعاوية كاف كافراً، ندقق يف االصطال
ولذلك يف شروط الػهدنة أو يف شروط الصلح إذا أردت أف تسميو صلحًا يف ىذا الشروط أف اإلماـ 

الػمؤمنُت  الػحسن ال يسمي معاوية أمََت الػمؤمنُت ال يػخاطبو وىذه داللة على كفرِه، أنو ال يػخاطبو بأمَت
ألنَّو من الذي أمََّرُه على الػمؤمنُت؟! الكافر ال يؤمَّر على الػمؤمنُت، ومن شروطِو أيضاً أف ال يشهد عندُه 
شهادة ِلماذا؟ ألنَّو ظالػم وجائر وفاسق، ألف الشهادة تػجُب على اإلنساف وتػجب إقامتها عند الػحاكم 

لشهادة بل ال يػجوز يف بعض األحياف ألف الػحاكم الظالػم العادؿ، عند الػحاكم الظالػم ال يػجب إقامة ا
قد ينتفع منها، لذلك ىذا يف الشروط مكتوب يف كتب التأريخ بأنو من شروط اإلماـ الػحسن أف ال 
يػخاطب معاوية بإمرة الػمؤمنُت وأف ال يقيم عندُه شهادة يف أي قضية من القضايا، وىذاف الشرطاف 

واآليات القرآنية من لػم يػحكم بػما أنزؿ اهلل  ،س مؤمناً وبأنو ظالػم والظالػم فاسقيشَتاف إىل أف معاوية لي
 .أولئك ىم الكافروف الفاسقوف الػمشركوف الظالػموف

ُكلُّ ىذه األوصاؼ تػجتمع فيهم، فإمامنا السبط الػمجتبػى صلوات اهلل وسالمو عليو حينما يأتيو مثالً    
السالـُ عليك يا ُمِذؿَّ الػمؤمنُت، إذا كاف ِحجر يقوؿ لو،  :يقوؿ لوعدي و بن  كبار الصحابة مثل ِحجر

عبد اهلل األنصاري نفس الشيء، يلـو اإلماـ ويعذلُو، كبار الصحابة، كبار رجاالت التشيع  بن  جابر
كانوا يلوموف اإلماـ واإلماـ يعتذر إليهم ويوضح لػهم األمر، اإلماـ خّطط لظالمتِو وخّطط يف نفس 

ألف اإلماـ الػحسن كاف الػمفصل بُت القرباف الذي قدمُو النبػي الػمصطفى  ،ف يدفن ظالمتوالوقت أ
القرابُت اكتملت، النبػي الػمصطفى، سيُد األوصياء، الزىراء ومػحسنها، نػحُن بػحاجة إىل القرباف األكرب 

عند فاطمة وال عند  لذلك ما قاؿ أحٌد ال عند ُمػَحمَّد وال عند علّي وال ،وىو القرباف الػحسينػي
اللَُّهمَّ تَػَقبَّل منَّا ىذا القرباف، ىم كلهم قرابُت ىذه القرابُت اجتمعت  :الػمحسن وال عند الػحسن السبط

يف القرباف الػحسينػي حُت ُذِبح الػحسُت صلوات اهلل وسالمو عليو، تػحقق ىذا الػمشروع ألنَّو من يـو 
خيمة اإلسالـ وحافظ عليٌّ على أعمدتػها، أراد أف يػحافظ على شهادة النبػي صلى اهلل عليو وآلو بنػى 

ُمػَحمٌَّد رسوؿ اهلل، أراد أف يػحافظ على أف القرآف ىو   :ال إلو إال اهلل، أراد أف يػحافظ على قولة :قولة
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ظ كتاُب اإلسالـ، أراد أف يػحافظ على أف الكعبَة ىي قبلُة اإلسالـ ىذه العناوين العامة، أراد أف يػحاف
على أف ىذه البالد التػي يعيُش فيها الػمسلموف ىي بالد اإلسالـ كي يتمكن أف ينفذ الربنامج 

 .الػمهدوّي، وبدأ أمَت الػمؤمنُت يرسم لػهذا الربنامج
الػخطوة األوىل انتقل إىل الكوفة، الػخطوة الثانية دخل يف حرب مع عائشة وقومها، مع الػخوارج، مع 

أف يشخص الػخط العلوي، الػخط العلوي ىو الػخط الػمخالف لعائشة ومن  معاوية، ألي شيء؟ ألجل
معها، وعائشة من معها؟ أبو بكر وعمر، عائشة ىي امتداد أليب بكِر وعمر وعثماف، ولذلك سيد 
األوصياء رفَض حتػى الػموافقة اللسانية يف قضية الشورى حُت عرضوا عليو بأف يعمل بكتاب اهلل وسنة 

رفضهم مطلقًا ألنو يرفضهم ُجػملًة وتفصيال، عليٌّ حارب يف الػجمل ال لشيء  ،ة الشيخُتُمػَحمَّد وسَت 
العاص ليُثبت بن  إال ألجل أف يبُت بأف الػخط العلوي مػخالٌف لعائشة وقومها، وحاَرب معاوية وعمر

أراد أف  ،اهلل بأف ىذا الػخط خٌط كافر، وحارَب الػخوارج ليُثبت بأفَّ ىذه الفئات فئات خارجة عن دين
ُيشخص الػخط العلوي وَتَشخََّص الػخط العلوي، إمامنا الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو فقط ىذه 
الفًتة ىي مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية والتمهيد لعاشوراء وىذا الربنامج برنامج ُخطَِّط لو من البداية 

وأمَّا بػحسب  ،مَّة ترفض الربنامج األوؿ كاف وارداً وتػحدَّث عنو النبػي من البداية ألف االحتماؿ أف األُ 
 علمهم بِػما كاف وما يكوف وما ىو كائن فالقضية واضحة لديهم. 

لذلك حنن حُت نذىب مثاًل إىل الكايف الشريف ماذا جند يف الكايف الشريف؟ ىذه الطبعة طبعة دار 
باب أف األئمة عليهم السالـ )باب؟  ، أيُّ 035األسوة للطباعة والنشر إيراف ىذا اجلزء األوؿ صفحة: 

كثير بن   عن معاذ ، بسنده:(مل يفعلوا شيئاً وال يفعلوَف إال بعهد من اهلل عزَّ وجل وأمر منو ال يتجاوزونو
لم يُنَزل على  -مكتوبة  - عن أبي عبد اهلل قال: إنَّ الوصيَة نزلت من السماء على ُمـَحمَّد كتاباً 

أي وصية؟ ىو ىذا الربنامج الثاين الذي نتحدث عنو، امسعوا الرواية  -  الوصيةُمـَحمَّد كتاٌب مختوم إال
لم يُنَزل على ُمـَحمَّد كتاٌب مختوم إال  إنَّ الوصيَة نزلت من السماء على ُمـَحمَّد كتاباً  -ماذا تقوؿ 

اهلل: أيُّ أىل فقال جبرئيل: يا ُمـَحمَّد ىذه وصيتك في أُمَِّتَك عند أىل بيتك، فقال رسول  ،الوصية
وذريتو ليرثك علم النبوة كما ورثو  -جنيب اهلل يعٍت عليًَّا  -بيتي يا جبرئيل؟ قال: َنجيُب اهلل منهم 

قال: ففتَح عليٌّ  -يعٍت خمتومة  -إبراىيم وميراثو لعلّي وذريتك من صلبو، قال: وكان عليها خواتيم 
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ثُمَّ فَتح الحسن الخاتم الثاني ومضى ِلما أُِمَر بو  -نَفذ الربنامج  - الخاتم األول ومضى ِلما فيها
فلمَّا توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتُقتل  ،فيها

بن  فلمَّا مضى دفعها إلى علي   ،واخرج بأقوام للشهادة وال شهادة لهم إال معك، قال: ففعل
وإىل ...  وجد فيها إن اصمت وأطرق ِلما ُحِجَب العلمالحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع ف

 آخر الكالـ.
ثم دفعُو  :إىل رواية أخرى، اإلماـ يتحدث عن اإلماـ الصادؽ صلوات اهلل وسالمو عليو، إمامنا الصادؽ

ثم كذلك إلى قيام  ،وكذلك يدفعُو موسى إلى الذي بعده -اإلماـ الكاظم  -إلى ابنِو موسى 
الروايات كثَتة وطويلة ال مػجاؿ لقراءتػها لكن خالصة ىذه الروايات يف ىذا  .عليوالـمهدي صلى اهلل 

 الباب باب أف األئمة لػم يفعلوا شيئاً وال يفعلوف إال بعهد من اهلل عزَّ وجل وأمر منو ال يتجاوزونو.
مداراة، كيف يريد قطعاً القضية ال تُفهم بػهذه السذاجة على أنػها من قبيل الػجرب، ىذه روايات بلساف الػ

لكن َلمَّا يصوغوف لػهم األمر بأف القضية  ،األئمة يبينوف لنا برنامػجهم، سيجدوف يف الشيعة من يعًتض
جاءت بكتب مػختومة وبػهذه الطريقة ُتصاغ تكوف القضية مقبولة ألف الناس ال يتعاملوف مع أىل البيت 

نوا يػملكوف ىذه الػمعرفة، يتعاملوف معهم على أنػهم على أنػهم وجُو اهلل، حتػى أشياعهم يف زمانػهم ما كا
أُناس أجالء علماء فضالء، ال ينظروف إىل الوجو الربوبػي يف ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، تلك ىي الػمعرفة 

إننا ال نكلم الناس  :النورانية وقليٌل أولئك الذين كانوا يعرفوف األئمة بػهذه الػمعرفة، ولذلك ىم يقولوف
عقولنا وإنػما على قدر عقولػهم، فلذلك ُتصاُغ الػمعاين والروايات بصياغات تتناسب وعقل  على قدر

الػمستمع وعقل الػمتلقي، والػمطالب ىي ىذه يف الػحقيقة بػحاجة إىل تفصيل أكثر وإىل قراءة عدد أكرب 
لػمطالب كثَتة من النصوص كي تتضح الصورة لكن الربنامج برنامج تلفزيوين مػحدود والوقت مػحدود وا

 وأنا أريد أف أصل إىل غايتػي لذلك أختصر وأختصر يف كثَت من ىذه الػمطالب.
إذًا األئمة صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت انتقلوا إىل الربنامج الثاين وأنا قلت يف يـو أمس بأف 

ىذه النصوص تتضح لنا  الوالدة مرتبطة بالغيبة وبأف الغيبة مرتبطة بالظهور ولربػما من خالؿ الػخوض يف
بن  األسباب والظروؼ والػحقائق والػمعطيات الػموضوعية التػي وصلت بنا إىل غيبة إماـ زماننا الػحجة

 الػحسن صلوات اهلل وسالمو عليو.
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الرواية موجودة يف غيبة شيخنا النعماين رضواف اهلل تعاىل عليو، ىذه طبعة ِمهر يف مدينة قم، تػحقيق 
حديث طويل فقط أخذ منو موطن الػحاجة، أمَت الػمؤمنُت يػَُحدِّث  155 صفحة: فارس حسوف كريػم

اليماف عن النبػي صلى اهلل عليو وآلو، فينقل لػحذيفة كالـ أمَت، ينقل لػحذيفة كالـ النبػي بن  حذيفة
والناس قيام يا علّي كم فـي ُولِدَك من ولد فاضل يُقتل صلى اهلل عليو وآلو أمَت الػمؤمنُت ينقل الكالـ: 

ينظرون ال يُغّيرون، فقبحت أُمٌَّة ترى أوالد نبيها يُقتلون ظُلمًا وىم ال يُغّيرون، إنَّ القاتل واآلِمَر 
صورة ىذه الصورة ال أعتقد أف  - والشاىد الذي ال يغير ُكلُّهم فـي اإلثم واللعان سواٌء مشتركون

على جيوش السقيفة وجيوش بنػي أُمية يف كربالء  إنسانًا يػمر عليها وال يفكر ملياً، حُت خرج الػحسُتُ 
وىو يػحمل طفلُو الرضيع وقاؿ لػهم: إذا كاف للكبار ذنب فػما ذنب ىذا الصغَت خذوه فاسقوه ماًء، 

خذوه فاسقوه أنتم خذوه، ولذلك كاف  :الػجواب ما ىو؟ أف ذبػحوه من الوريد إىل الوريد، قاؿ لػهم
ذورُه إىل السقيفة أصداء السقيفة أف الػحسُت قُِتَل منُذ اليـو الذي ُكِتَب الشعار يف كربالء الذي تػمتد ج

فيو الكتاب كما قاؿ إمامنا الصادؽ يف الرواية التػي تلوتػها على مسامعكم قبل قليل من الكايف الشريف، 
قُِتَل  يـو ُكِتب الكتاب، يـو ُكتبت الصحيفة السوداء ادلشؤومة التػي كتبها أبو بكر وعمر ومن معهم

، الشعار ما ىو؟ اقتلوىم حتػى بعد أف قتلوا الػحسُت، قتلوا أصحاب الػحسُت،  ،الػُحسُت يف ذلك اليـو
قتلوا أخوة الػحسُت، قتلوا بنػي ىاشم، قتلوا أوالد الػحسن والػحسُت، قتلوا حتػى الرضيع، قتلوا الػحسُت 

ساء واألطفاؿ والػمنادي ينادي: اقتلوىم وال وقطعوا رأسو وداسوه بػحوافر الػخيوؿ، ُُثَّ ىجموا على الن
، قرأت على مسامعكم الرواية من تفسَت فرات الكويف عن النبػي صلى تُبقوا ألىل ىذا البيت من باقية

 ، يقوؿ:تحّدث عن الػحسُت يػخاطب الزىراءاهلل عليو وآلو وسلم وىو ي
يُقتل أحد كما قُِتل احلسُت صلوات اهلل مل  - نعم يا بنتاه وما قُِتل قتلتُو أحٌد كان قبلو وال بعده

فحُت ذحبوا الرضيع السؤاؿ ِلماذا؟ أليس ىناؾ برنامج  .وما قُِتل قتلتُو أحد كان قبلو -وسالمو عليو 
 الستئصاؿ شأفة البيت النبوي الستئصاؿ شأفة الربنامج اإلذلي واليُد اإلبليسية واضحة ادلعالػم يف ذلك.

 تنشرُح صدورىا وال ترضى قلوبـها وال تـجري ألسنتها ببيعة علّي ومواالتو اليمان إنَّ قريشًا البن  يا
بن  يا -بايعوه ُُثَّ نكثوا فػخرجت عائشة ومن معها من الناكثُت  - إال على الكره والعمى والصغار

وبعد علّي يلي الـحسن  ،اليمان ستبايع قريٌش عليًَّا ثم تنكث عليو وتـحاربو وتناضلو وترميو بالعظائم
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 ،بنت نبيها وال تـَُعزُّ من أُمَّةبن  ثم يلي الـحسين فتقتلو أُمَُّة جده فُلِعنت أُمٌَّة تقتل ،وسيُنَكُث عليو
من الذي قاد األمور وأوصلها إىل معاوية؟ ومن الذي رتََّب ليزيد؟  -وَلَعَن القائد لـها والـمرتب لفاسقها 

ولُِعَن القائد لـها والـمرتب لفاسقها، والذي  -الػخطاب بن  رتب لو عمر يزيد رتب لو معاوية ومعاوية
 ،وجور ،عسفو  ،وظُلَمة ،الـحسين ابني فـي ضاللنفُس علّي بيده ال تزال ىذه األُمَّة بعد قتل 

واختالل  ،وإبطال الُسنن ،وإظهار الِبدَع ،وتغيير تبديل ِلما أنزل اهلل فـي كتابوِ  ،واختالف فـي الدين
وانسلخت األُمَّة من اإلسالـ وىل  -قياس مشتبهات وترك ُمحَكَمات حتـى تنسلخ من اإلسالم و 

الرواية  -حتـى تنسلخ من اإلسالم وتدخل فـي العمى والتلدد والَتَسكُّع  -بقي من اإلسالـ شيء؟ 
 -أيُّ قوؿ؟  - حتـى إذا بقيت األُمَّة حيارى وتدلـهت وأكثرت فـي قولـهاطويلة، إىل أف يقوؿ األمَت: 

فورب  علّي إنَّ حجتها عليها قائمٌة ماشيٌة فـي طرقها داخلٌة فـي  ،واإلمامة باطلة ،إنَّ الـُحجَّة ىاِلكة
ىذا ىو الربنامج الػمهدوي، ىذه حركة إماـ  - دورىا وقصورىا جوالٌة فـي شرق ىذه األرض وغربـها

 ُترى إلى الوقت والوعد ونداُء الـمنادي من تسمع الكالم وُتسل ُم على الـجماعة ترى وال -زماننا 
 .السماء أال ذلك يوٌم فيو سرور ولد علّي وشيعتو

ىذه صور موجزة ومػختصرة عن حدود الربنامج الػُمَحمَّدّي الَعَلوّي الػَمهَدوّي، النبػي يُقتل، عليٌّ يُقتل، 
يف الػحسُت صلوات اهلل وسالمو فاطمة تُقتل، الػحسن يُقتل، الػحسُت يُقتل وىو مػجَمُع قتلهم كاف 

فالويُل لِلُعصاِة الُفسَّاق َلَقد قـََتلوا ِبَقتِلَك  رة الناحية الػمقدسة، ماذا نقرأ:عليو، ولذلك نػحُن نقرأ يف زيا
ومن ىنا  .ونـََقضوا الُسَنَن واألحَكام وَىَدموا قواِعَد اإليَمان ،،وَعطَّلوا الصَّالَة والّصيام ،اإلسالم

يتصور بأف احلسُت صلوات اهلل وسالمو عليو هنض ألجِل أف ُيصلح النظاـ السياسي ىذا يشتبو الذي 
اشتباه، أنا بينت ىذا ادلوضوع بشكل مفصل يف سبع رلالس، سبعة رلالس موجودة على موقع قناة 

 الثة:احلسُت كانت لو أىداؼ ث (الػَمَلّف العاشورائي)حتت عنواف  )زىرائيوف( ادلودة الفضائية اإللكًتوين
، فضح نظاـ السقيفة فضح االنػحراؼ الذي حدث من يـو الـهدف األول: ىو فضح الوضع القائم

السقيفة إىل يزيد، يزيد كاف الثمرة الشرعية اليانعة لسقيفة بنػي ساعدة، أصبحت ىذه الثمرة يانعة 
حتػى تتضح  وناضجة كاملة، لذلك الػحسُت صلوات اهلل وسالمو عليو ُسِفَك دمو ألجل ىذه القضية

ثػمػرة السقيفة، الوقت الػمناسب كاف ىو ىذا الوقت حُت تُػثمر شجرة السقيفة الشجرة الػملعونة فأثػمرت 
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معاوية، الػحسُت ُسفك دمو ألجل أف تتضح الػحقائق وحقائق بن  ىذه الثمرة، ىذه الثمرة النجسة يزيد
 االنػحراؼ، ىذا الػهدؼ األوؿ وىو الػهدؼ القريب.

يف ضمن الػحاوية والوعاء الذي  فكان الـحفاظ على منهج الكتاب والعترة الـهدف الـمتوسطأما 
أسسُو عليٌّ وفاطمة والػحسن، ىذا الوعاء والػحافظة التػي ُأسست بدماء أىل البيت. وصل الوقت إىل 

 .أف تتشكل حافظة جديدة ووعاء جديد بدـ الػحسُت صلوات اهلل وسالمو عليو
ولذلك األئمة بعد احلسُت ما ساروا يف نفس  لبعيد الستراتيجي البرنامج المهدويالهدف الثالث ا

وإمنا بقي األئمة كلهم حياولوف تعميق القرباف احلسيٍت مشروع  ،االجتاه الذي سار فيو سيد الشهداء
 .القرباف احلسيٍت

وآلو ُُثَّ ركَّز أعمدتػها عليٌّ، الػمشروع بدأ بػخيمة اإلسالـ التػي بناىا ونصبها ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو 
حافظ على األعمدة بشكل عاـ، تػحت ىذه الػخيمة وبُت ىذه األعمدة الػحسُت صلوات اهلل وسالمو 

ىذه األجياؿ التػي مرَّ الػحديث  ،عليو أنشأ الػحافظة الػحسينية الػمهدوية والتػي تنشأُ فيها أجياؿ وأجياؿ
ػي نقلتها من تفسَت فرات الكويف وىي تتحدث عن أنصار الػحسُت عنها يف رواية يـو أمس، الرواية الت

وعن َخَدَمة الػحسُت عرب التػأريخ وأنػهم الػُخالصة على وجو األرض، ُخالصة ألي شيء؟ لُنصرة اإلماـ 
وف؟ يف الػحافظة الػحسينية، ولذلك شعار يا لثارات الػحسُت الذي يرفعُو اإلماـ ؤ الػحجة، ىؤالء أين ينش

ىذا ال يػمكن أف يكوف مرفوعًا مثاًل يف الوسط العلماين أو يف الوسط الشيوعي أو يف الوسط  الػحجة
ألف ىناؾ  ،الليربايل أو يف الوسط القومي أو يف الوسط السنػي وحتػى ليس يف كل الوسط الشيعي

لشعار َقطّاعات يف الوسط الشيعي ال ترغب بػهذا الشعار، الػمجموعة الوحيدة التػي ترغب بػهذا ا
الػمجموعة الػحسينية، قطعًا حينما تريد أف ترفع شعارًا البُد أف يكوف الناس يعتقدوف بػهذا الشعار، 
الػحسُت أنشأ ىذه الػحافظة والػحسُت ما استطاع أف يُنشئ ىذه الػحافظة لوال الظروؼ والػمقدمات 

وؿ الذي مهد الظروؼ لنهضة التػي مهدىا أبو ُمػَحمَّد الػحسن، إمامنا الػحسن السبط ىو السبب األ
الػحسُت، اإلماـ ظُِلم وبيدِه خّطط ُظالمتو ُث أخفى ُظالمتو، ولذلك ُظالمة الػحسن مػخفية غَت 
واضحة، ألف جزء من ىذا الربنامج أف اإلماـ الػحسن الذي يكوف الػمفصل الذي ينقل الػحلقات 

الػحلقات تػمر عرب ىذا الػمفصل عرب الػمفصل السابقة الػحلقة الػُمَحمَّديّة الَعَلويّة الفاطمية ىذه 
 ،الػحسنػي، وبعد ذلك نصل إىل القرباف الػمدمى إىل القرباف الػحسينػي والقرباف الػحسينػي يبقى األئمة
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أرجع إىل النصوص تػجد مئات مئات مئات ومئات من النصوص من األئمة لتأكيد عقيدتنا بػهذا 
رتباطنا بػهذا القرباف ويبقى األمر متواصاًل متصاًل إىل ىذا اليـو إىل يـو القرباف وانشدادنا لػهذا القرباف وا

، شعارُه يا لثارات  إماـ زماننا، متػى يػخرج اإلماـ؟ الروايات تقوؿ يف يـو عاشوراء يف العاشر من ُمػحرَـّ
غيب، ىذه  الػحسُت، ِلماذا كل ىذه العناوين؟ ألف الربنامج واحد، جزء من ىذا الربنامج أف اإلماـ ي

كلمات اإلماـ التػي تتحدث عن أف الػحسُت حُت قُتل انتهى كل شيء ما كانت القضية إلصالح 
الفساد الػموجود، اإلماـ رفع الشعار: إنِّػما خرجت لطلب اإلصالح يف أُمَّة جدي، وأف أسَت بأي شيء؟ 

أسَت بسَتة الشيخُت ألف أيب طالب ال أف بن  أيب طالب، جدي وأيب عليّ بن  وأف أسَت بسَتة أيب عليّ 
ىذه الثورة ثورة ضد الصحيفة ادلشؤومة، وثورة ضِد الناكثُت والقاسطُت والػمارقُت، ثورة ضد أصحاب 

 :الػجمل وضد الذين خرجوا يف النهرواف وضد الطامة الكربى التػي كانت يف الشاـ
ـ الػحسُت أراد أف يقوؿ بأف ىذه األُمَّة ما اإلما -فالويُل لِلُعصاِة الُفسَّاق َلَقد قـََتلوا ِبَقتِلَك اإلسالم 

عندىا شيء من اإلسالـ، اإلسالـ فقط عند أىل البيت فصنع ىذه الػحافظة، ىو سفينة النجاة، ىو 
مصباح الػهدى، الذي يريد أف يذىب إىل الػهدى أال يػحتاج مصباح؟ مصباح الػهدى الػحسُت، الػحسُت 

معارض ألىل البيت قتلتُو السقيفة، الػحسُت يريد أف يقوؿ بأنو ال من الذي قتلُو؟ أليس قتلُو الػخط الػ
فالويُل لِلُعصاِة  -إسالـ ىنا، اإلسالـ فقط ىنا يف كربالء، وىذا الػمعنػى تبينو زيارة الناحية الػمقدسة 

وَىَدموا  ،ونـََقضوا الُسَنَن واألحَكام ،وَعطَّلوا الصَّالَة والّصيام ،الُفسَّاق َلَقد قـََتلوا ِبَقتِلَك اإلسالم
الػهملجة حركة الفرس السريعة  - َوَىمَلُجوا فـي الَبغِي والُعدوان ،َوَحرَّفوا آياِت الُقرآن ،قواِعَد اإليَمان

 ،ُجوراَوَعاَد ِكتاُب اهلل َعزَّ َوَجّل َمه ،َوَىمَلُجوا فـي الَبغِي والُعدوان، َلَقد أصَبَح َرُسوُل اهلل َموُتورا -
َوالَتنّزيُل  ،والَتحريُم والَتحليل ،َوفُِقَد ِبَفقِدَك الَتكبيُر والَتهليل ،وُغوِدَر الـَحّق إذ ُقِهرَت َمقُهورا

أيَن اإلصالح إذاً إذا ىذه األشياء كلها  - َواإللـَحاُد والَتعطيل ،َوَظهَر بَعَدك الَتغييُر والَتبديل ،والَتأويل
ىذا الربنامج الذي لو ىذه األىداؼ، الػهدؼ األوؿ فضح السقيفة، ظهرت بعده؟ اإلصالح ىو يف 

الػهدؼ الثاين الػحفاظ على وعاء الكتاب والعًتة، الػهدؼ الثالث إنشاء الوعاء الذي تنشأ فيو الػمجاميع 
اية التػي سيخرج منها أنصاُر اإلماـ الػحجة، أنتم يا َخَدَمة الػحسُت، أنتم يف ىذا الوعاء وأمس قرءنا الرو 

َواإللـَحاُد  ،َوَظهَر بَعَدك الَتغييُر والَتبديل -والرواية واضحة، واضحة جداً كيف َتِصُف َخَدَمة الػحسُت 
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ىذا كلو ظهر بعد قتل الػحسُت صلوات اهلل  .والِفَتُن َواألَبَاِطيل ،واألىواُء واألَضاليل ،والَتعطيل
 رة واضحة عن الػخطوط العامة للسيناريو الثاين. وسالمو عليو، أعتقد أنَّو بعد ىذه الػجولة صارت الصو 

والسيناريو الثالث فقط أشَت إليِو بشكل ُمػجمل ألننا فعاًل نػحُن نعيش يف السيناريو  ىناك سيناريو ثالث
الثاين، السيناريو الثالث إذا لػم يقم الشيعة بوظيفتهم، تالحظوف السيناريو األوؿ أف الػخالفة بعد 

مَّة ما قامت بوظيفتها فانتقل األئمة إىل السيناريو الثاين حيُث تكوف الوظيفة علينا الػمصطفى لعلّي األُ 
على الشيعة، إذا لػم نقم بوظيفتنا سيأيت السيناريو الثالث، إف شاء اهلل حينما يصل الكالـ إىل التكليف 

ليفنا الشرعي، الشرعي أتػحدُث ومن خالؿ آيات الكتاب الكريػم وروايات أىل البيت أتػحدُث عن تك
أنَّو لو لػم  :إذا لػم نقم بوظيفتنا يأتػي السيناريو الثالث، السيناريو الثالث الذي تشَت إليو الروايات الشريفة

يبقى من عمر ىذه الدنيا إال يـو واحد إال يـو لطوَّؿ اهلل ذلك اليـو وحينئذ يظهر إماـ زماننا من دوف 
والويُل لنا إذا كاف األمر ىكذا، أيُّ خيانة  ،اتنا الػجليلة الكريػمةالػحاجة إلينا ومن دوف الػحاجة إىل خدم

نكوف قد ُخنَّا مػُحمَّداً وآَؿ ُمػَحمَّد، ىذا السيناريو الثالث يأيت إذا ما خانت الشيعة إمامها، فهل تػخوف 
موف الشيعة إمامها؟ ىذه قضيٌة راجعٌة إىل الشيعة ىم الذين يػحكموف على أنفسهم بأنفسهم ويػحك

 على عواقبهم بأعمالػهم. 
إذًا ىناؾ السيناريو األوؿ أفَّ الػخالفة بعد ُمػَحمَّد لعلّي وبعدُه لػحسن َفُحسُت وىكذا حتػى تصل 

ىذا  ،الػخالفة إىل إماـ زماننا وىو الثاين عشر فتمتلُئ األرض قسطاً وعدال ويُظِهُر اهلل دينُو على كل دين
الربنامج األوؿ السيناريو األوؿ فػخانتُو األُمَّة بػهذه الػمخططات، كانت السقيفة الربنامج الذي طعن ىذه 
الػخطة ودمَّر ىذه الػخطة وكانت البداية من الصحيفة ادلشؤومة التػي كتبها أبو بكر وعمر ومن كاف 

 معهم من الصحابة. 
ـَ انتقل األئمة إىل السيناريو الثانػي وَقدَّ  موا أنفسهم ودمائهم ألجل أف يُوجدوا حافظة، أمَت الػمؤمنُت َقدَّ

نفسو إىل آخر لػحظة حتػى وقع السيُف على رأسِو يف مثل ىذه الليالػي ويف كل بدنِو ىناؾ ضربة لسيف 
وطعنة لرمػح، قضى وُكلُّ خلية من خاليا بدنِو الشريف إالَّ وتعرضت أللػم وأذى، الُظالمة الكبَتة يف 

اريخ األئمة ىي ُظالمة علّي، صحيح أشد الُظالمات على مسرح الػحياة اإلنسانػي ُظالمة الػحسُت ت
لكن ُظالمة علّي ُظالمة مكتومة، ُظالمة الػحسن ُظالمة مكتومة وىو كتمها بنفسِو، اإلماـ الػحسن 

م ِلما يريدُه اهلل أفَّ اإلنساف َخّطط ِلُظالمتِو بيدِه وىذا ىو ىذا ىو الصرُب اإللػهي، الصرُب اإللػهي والتسلي



 4ذ    انـًـهـف انـًيذًُ 

30 

 

عندُه أكثر من خيار فيذىب يف الػخيار الػمؤلػم ويًتؾ الػخيارات األخرى والتػي يػجوز لو أف يذىب فيها، 
لكنو يذىب إىل الػخيار األفضل، الػخيار األفضل لػمن؟ لنفسِو؟! أبداً، هلل؟! اهلل ال يػحتاج خياراً، الػخيار 

ت األُمَّة وخانت األُمَّة بدأ األئمة يبنوف لنا بيتًا خيمًة جديدة لكنها تُنسج من األفضل لنا، بعد أف غدر 
 دمائهم ومن لػحومهم، النبػي األعظم صلى اهلل عليو وآلو حُت جػمعهم تػحت الكساء فقاؿ:

دائماً  اللَُّهمَّ إفَّ َىؤالء أىُل بيتػي، ماذا قاؿ؟ قاؿ: لػحُمُهم لػحمي ودمهم دمي، ِلماذا ىذا الػخطاب
لعلّي: لػحمك لػحمي ودمك دمي، ألنَّو يعلم أف لػحومهم سُتفَرـ وأف دمائهم َسُتسَفك، ِلماذا يقوؿ 
للحسن وللحسُت لػحمهم لػحمي دمهم دمي؟ ألنَّو يعلم أفَّ َكِبَد الػحسن سُتسقى السم عدة مرات 

د فهل ننسى ذلك الطشت الذي وتتقطع، إذا كاف عندنا وجداف وعندنا َغَتَة على ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّ 
ألقى فيو إمامنا الػحسن ولفظ فيو إمامنا الػحسن كبدُه قطعًة بعد قطعة، ىل ننسى ىجـو جيش السقيفة 

ال تبقوا ألىل ىذا البيت من باقية، وكاف الػحسُت عليو  :على خياـ الػحسُت يف كربالء وىم ينادوف
ار ىذا الػخيار جاء بنفسِو، جاء برجلِو، ىو جاء السالـ بإمكانِو أف يػجد خيارات أخرى لكنو أخت

قفوا ُىنا ىنا، ُىنا ىنا  :بنفسِو حتػى وصل إىل أرض كربالء، وحتػى َلمَّا أراد صحبُو أف يتحركوا قاؿ
موعدنا، ىنا الػموعد، ىنا الػحلقة األىم يف ىذا الربنامج يف برنامج سعادة البشرية سعادة اإلنسانية، ىذه 

أف أىل البيت صلوات اهلل وسالمو عليهم أجػمعُت قدَّموا دمائهم وأبدانػهم  ،ل البيتظالمة أخرى ألى
وإال فهم أسػمى  ،وأرواحهم وأموالػهم وكل ما عندىم وعانوا ما عانوا من اآلالـ يف ىذا العالػم الدنيوي
ألجل أف يكتمل  من ىذا العالػم الدنيوي، يف ىذا العالػم الدنيوي قدموا ما قدموا ألجل سعادة البشرية

ومن لػم يشكر الػمخلوؽ لػم يشكر  ،ىذا الربنامج اإللػهي وال أحد يشعر بذلك وال أحد يػحُس بذلك
الػخالق، حتػى نػحُن ال نشكر أىل البيت، نعم نشعر بفضلهم لكن ىل نػحس بعظم النعمة وبعظم 

ا أعظم وأعظم من ىذه الػحق؟ الوالء ألىل البيت نعمة ال حدود لػها، ولكن حق أىل البيت علين
فهل نعرؼ قدرىم ونعرؼ سعتهم؟ ألىل البيت حق علينا  ،النعمة، حق أىل البيت بقدرىم وبسعتهم

ىذا الػحق يف أعناقنا نػحن ال نُدرؾ حدوده وأبعاده، أىل البيت وضعونا يف ىذه الػحافظة يف ىذا 
مو عليو، إذا وفينا ألىل البيت ىذا الوعاء، ىذا الوعاء الذي ُنِسَج من دماء الػحسُت صلوات اهلل وسال

السيناريو الثاين ىو السيناريو الناجح لكننا إذا ما وفينا وبقيت األُمَّة تًتدد بعيدًا عن منهج أىل البيت، 
بقيت األُمَّة تعتاش على ىذه الػمياه اآلسنة التػي تأتينا من مػجاري الػمخالفُت ألىل البيت، إذا كانت 
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والػخطباء والكتب والػمفكروف يف وسطنا يقتاتوف ويعتاشوف ويشربوف من عيوف الفضائيات والػمنابر 
فتلك ىي الػخيانة  ،الػمجاري التػي تػأتينا من تلك العيوف الكدرة من عيوف الػمخالفُت ألىل البيت

 العظمى ألىل البيت، كلمة اإلماـ الػحجة صلوات اهلل وسالمو عليو:
 الـَحَسنبن  وأنَا الـُحجَّةُ : - ىو يقوؿ - البيت مساوٌق إلنكارنا طلُب الـمعارِف من غير طريقنا أىل

مساوؽ  - طلُب الـمعارِف من غير طريقنا أىل البيت مساوٌق إلنكارنا -كي يُػمضي ىذه الكلمة  -
يعنػي مساوي بنفس الدرجة، أف تطلُب الػمعارؼ من غَت طريقهم فإنك تنكرىم، بل القضية أنكى 

ألدب إليهم، ربػما ىناؾ اآلف الكثَت يف العالػم من ينكر األئمة لػجهلِو بػهم لكن أف وأشد إنَّك ُتسيء ا
إساءة أدب كبَتة ألنك تقوؿ لػهم بأف  ،تعرؼ بأنػهم أئمتك وبأنػهم ُحَجُج اهلل وتذىب إىل غَتىم

أولئك األنػجاس أفضل منكم، ألنك تقوؿ لػهم بأنكم ال تفهموف وال تعرفوف وال تعلموف، أنا أفهم 
وتقوؿ لػهم بأف ىؤالء أفهم منكم يا أىل البيت، أُىناؾ إساءة  ،منكم ألننػي أعرؼ الطريق الصحيح

بيت وفكر أىل البيت ومنهج أىل البيت ونتعلق بتلكم أكرب من ىذه اإلساءة؟! أف نًتؾ حديث أىل ال
الػحباؿ القذرة، حباؿ قذرة ُصنعت من القمامة، عيوف َكِدرة كما يقوؿ أئمتنا ونًتؾ العيوف الصافية، ىذه 
ىي الػخيانة الكبَتة ِلمػَُحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد، إذا خانت الشيعة إماـ زمانػها، ىو يقوؿ: طلُب الػمعارؼ من 

قنا أىل البيت مساوٌؽ إلنكارنا، إذا كاف ىذا األمر مساوقًا إلنكارىم أليس ىي ىذه الػخيانة؟ غَت طري
خيانة أىل البيت تؤدي إىل أف ىذا السيناريو يتعطل ويشتغل السيناريو الثالث وحينئذ ال توفيق وال ُنصرة 

تظر، ينتظرنا إىل آخر يـو لعلنا حقيقية وال وفاء إلماـ زماننا، لو بقي من عمر ىذه الدنيا، يبقى اإلماـ ين
نستفيق، لسنا نػحُن الذين ننتظُر اإلماـ ىو الذي ينتظرنا ىو كامل ُمَكمَّل ال كما يقوؿ بعض علمائنا 
بأنَّو ينتظر حتػى تتكامل تػجاربُو، ىذا كالـ رخيص، ىذا كالـ من يػجهل بػمقاـ إماـ زمانِو، أنَّو ينتظر 

ولذلك سينتظر حتػى  ،كامل ال ينتظر شيئاً، نػحُن الناقصوف ىو ينتظرناحتػى تتكامل تػجربتُو، إمامنا  
آخر يـو من عمر ىذه الدنيا لعلنا نستفيق، فإذا بقينا على نومنا ويف نومتنا حينئذ يًتكنا ويشتغل 

يـو السيناريو الثالث لو لػم يبقى من عمر ىذه الدنيا إال يـو لطولو اهلل سبحانو وتعاىل، لطّوؿ اهلل ذلك ال
ويػخرج اإلماـ وُيصِلح لو أمرُه يف يـو وليلة، يف روايات وُيصِلح لو أمرُه يف ليلة، ُيصِلح لو أمرُه يف لػحظة  
ُكن فيكوف، وحينئذ يظهر ُكلُّ ىذا الكذب الذي نكذبُو وُكلُّ ىذه االدعاءات الفارغة يظهر كل كذبنا، 

ماـ زمانِو، ال زلنا نػحُن يف السيناريو الثاين، وتلك طامٌة كربى أفَّ اإلنساف ُيسلب منو توفيق خدمة إ
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السيناريو الثالث إنػما يكوف إذا ما خانت الشيعة إمامػها وفشل ىذا السيناريو حينئذ يأتػي السيناريو 
الثالث حينئذ يبادر األمر بنفسِو صلوات اهلل وسالمو عليو، كاف بودي أف أضيف إضافات أخرى لكننػي 

فقط  ،وقلت يف بداية الػحلقة بأننػي أريد أف أسلط الضوء على عدة نقاط أرى الوقت يػجري سريعاً 
بقية النقاط إف شاء اهلل تأتينا يف حلقة يـو غد، يف حلقة  ،تػحدثت عن نقطة واحدة وىي السيناريوىات

ُت يـو غد ُأكِمل الػحديث يف الظهور وإذا كاف ىناؾ وقت أبدأ يف العنواف الرابع وىو الػمعرفة، وكما قل
ونو ؤ يف الػحلقات الػماضية بأف ىذه الػمباحث وىذه العناوين كلها تدور يف معرفة إماـ زماننا ومعرفة ش

وىي أفضل العبادات يف مثل ىذه الليالػي، أفضل عبادات ليالػي القدر طلُب العلم والػمعرفة وأفضُل 
 نا صلوات اهلل وسالمو عليو.الػمعرفة معرفُة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد وأخصُّها معرفُة إماـ زمان

أسألكم الدعاء أف أوفَق لػمعرفة إماـ زمانػي وأمنياتػي لكم ودعائي لكم بالتوفيق يف معرفة ُمػَحمَّد وآؿ 
ُمػَحمَّد وبالتوفيق لػخدمِة ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد أسألو تعالػى أف يػجمعنػي وإياكم أيُّها الػُمخِلصوف يف ُحبِّ 

َحمَّد تػحت راية الزىراء يف الدنيا واآلخرة، سيدي يا بقية اهلل َبَك ِصلنػي عنَك ال تقطعنػي ُمػَحمَّد وآؿ ُمػ
رسوؿ اهلل فأنَت أنَت ال غَتؾ ُمرادي صلوات اهلل وسالمو عليَك وعلى آبائك وأجدادؾ بن  أغثنػي يا

 األطيبُت األطهرين، يف أماف اهلل.
 
 

 د ـــاالح     
 1432رمضان  20
21  /8  /2011 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـامج كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنـامج  ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
 ىـ 1433

 

 

 


