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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م22/8/2015  ةَعُة الّساِبَقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ مَج َمكَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب ٍبَبَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطٍَإذ ا َو اَوَ سم ّدًا ٍحَجم ن ا..َاعَ ضم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
نيَي اء َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َح ي اتمن اَو الب اقمي ي د ة َِفم َ َن ونَالو حم َو م اَح وَ و ك لُّناَن َ َال م ت ون..َم ت  ن اَن  ل ن ا..َو م اَعمن د 

َأوَب اطمل.. َح قٍّ ي..َو عمن د َغ ْي من ا..َممن  يَاحل و اشم َح و اشم  ِفم

 ..يَا ُحَسيْن . .
 

َذكرتَ وصَ  َبأنَّينَقد َاألصلبَوأ ذ كِّر ك م َإىلَقانونم َاحلديث  َبمن ا َاألمرذهَ َل  َمرَّمَمَأكثرَ َا َن َِفَاحللقاتم ة
َيَ َ،ال م تقدِّمة َثورةَاملختارَوشخصيَّالربنامج  َحلاملختارَوفقًاَملة َدرس  َالقنهجم َا،َولنم َِفَاحللَ وتتابع  َحلديث  قاتم

َوصلناَإ َاألصلب:َىلَهذاَالعنواناملتقّدمةَإىلَأن  َقانَوَ(،)َقانون  َصَ البَهوَنَاألصوحمور  َاللَملواحل سني  َت 

َعنَمَ لمَ وسَ  َِفَقَ هَعليهَوسيأتيناَاحلديث  َاحل سنيم َاألعىنَحموريةم َاحلَينَِفَهذهَملكنََّ،صلبانونم لقةَسأتناول 
َ.املشروعَالعاشورائيَالعملقحتليل ََ،النهضةَاحل سينيةحتليل َ

َاملخالمفََنَ َالشيعيةَمَِفَالثقافةَم َاملفاصلَالثقافيةََن  برًاَحبيثَبااليتََن  ر هاَالفمكر  َاملخالفتتَأهمُّ َ،ًاَللفكرم
َال م تَّ َالكبْيَِفَذلكَهوَاملنهج  َاهَم،َاملنَ الدينيةَالعلميةَمَسةَمبع َِفَاملؤسَّوالسبب  َاملخالفنيَب عةَهيَمناال م تَّج  هج 

َأهل َمنهج  َز عميالبيتَوت رمك  َهذا َلكنََّ،، َخمطئًا َأكون َذلكقد َأعتقد  َاحل سيينين َاملشروع  ،،ََ َأ خاطمب  أنا
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لِّل َالثقافة َالشَالشيعيةَمَ،َِفَالثقافةَمينينيَبشكٍلَخاصَِفَهذاَالربنامجاحل س ََيعية َاملشروع َاحل سيينماذاَحت  وكيف 

َ؟ت  ف سِّر هَ 

َالف صحىَأوَإىلَالشَإىلَالشعرَالق ريض،َبناَإىلَالشعر،إذاَذه َبلغتهم َالنالدارجَاللغةَمبعرم َبني  َباللغةَمَ،اسةم
َفضائيَّالشعبية َإىل َذهبنا َإذا َبرامج، َمن َت قدِّمه  َوما َإىلاتنا َذهبنا َإذا َاحلَ َمنا، إىلََ،َخطبائناإىلَ،ةسينيَّبرنا

َأَ،رواديدالَ،عراءالشَ  َينظم  َأو َيقول  َمن َاحل سيينوسائر َاجلوِّ َِف َينثر  َإذاو ،ََ َالكَ إذهبنا َاليتىل َتَأ لِّفتب
َِفَبَرَماذاَ،ةلديني،َإذاَذهبناَإىلَأحزابناَالشيعيةَاَِفَالقرنَاملاضيَإىلَيومناَهذاوخصوصاًَ ِفَََواجمهاَتعرض 
َكتبَوناَماإذاَذهبناَإىلَعلمائناَومراجعَ؟،َِفَإعلمهاِفَمؤمتراهتاَ،تباعهاكتبهاَأل َكتبهمََوذا ماذاَي سطّرونَاَِف

رَّسنويَّ َأيّامَحم  َِفَبياناهتممَاليتَتصدر  َأوَِفَمناسباٍتَأخرىَيتناًا َاملفونَولم ق تمل ََ؟بالذكرَشروعَاحلسيينيها

تَ  َيبقىَاإلسلمَولوَملَي  ق  َأن  َاإلاحل سني َألجلم ي 
َاأل مَّةَن َسَ فكاَاحل سنيَ َتمل،َقَ سلملَاحل سنيَل م اَب قم بباًَلصلحم

اَ ت د توهمدايتهاَولوَملَي قتلَاحل سنيَل م  َذلاحل سنيَ َتملَ ،َقَ ص ل حتَاأل مَّةَول م اَاه  تَاألوضَاَوبسببم ع َِفَكَتغْيَّ
َالس َمنَاألوضاعم َإىلَاألوضاعَاحل س نةيِّاأل مَّةم َالئةم َالشِفَالشَر حَ ذيَي ط،َأليسَهذا ونكَموسوعةَد؟ََويعيعرم

َ،هداءدَالشَ عراءَِفَسيِّشَ اله َالقاَمََّجع َفيهاَالكثْيَوالكثْيَدَجوادَشربَ(،)َأدبَالطفَللسيِّ:َةَمعروفةشعريَّ
َفيهذيََولاعواَعلىَالشعرَلَمطَّامََ،لداتفَمنَعشرةَجمَ دون كمَهذهَاملوسوعةَاليتَتتألَّ اَعنَ،َماَجاءَفيهارد 

َاألغلبَيتضمَََّاحل سنيَم َاملعايننَاألعمُّ َدونَ هذه َعلىمَالقصائدَاليتَت قرَ كَ ، َيقرأَر،املنابَأ َاما َماذاَلرواديده ،
َيقرأ َاألشعايقرأون؟ َاملضمونون َهذا َنفسم َعلى َاملشتملة َالفضائيَّر َدونكم َالرباَ،ات، َ،الشيعيةَجمدونكم
َ.م..،َدون كَ ون ك مدَ،ون كمدَ،ءدونكمَالبياناتَالصادرةَمنَمكاتبَمراجعناَاألجّلََ،بَاملؤلّفةتَ دونكمَالكَ 

َ،ابتداًءَمنَأعلىَمستوياهتاَ،الشيعيةَحتليل َالثقافةَمَ؟َهذاَهوَ دورَِفَهذاَاجلّوَوِفَهذاَاملضمونأليسَالكلمَي
؟َهذاَالكلمَاملطروحَ،َأليسَهوَ َالشيعيَالعاماجلوََِّ،بكلَِّالطبقاتَالشيعيةَاملختلفةَوانتهاءأًََمنَمراجعَاأل مَّةَم

َبذلك،َلوالَاحل سب قيَاإلسلمَوَالَاحل سنيَل م ال َالواقعَالَيقول  ،َبعدَمقتلَنيَل م اَص ل ح تَاأل مَّة،َمعَأنَّ

َاأل مَّةَ  َيكونساءَ َاحل سني َما َأبعدم َإىل َأحواهلا َبعت َاألمويون َيزيد،، َمن َوأسوأ َأسوأ َصاروا َيزيد وجاءََد
َجاءَالعثمانيونَفكانوااسيونَفكانواَأسوأَمنَاألموينيالعبَّ ََاألمويني،اسينيََوأسوأَمنَالعبََّ،َإىلَأن  إىلَيومكم
َِفَاأل مَّةمَعلىَهذا َهوَالصلحَالذيَحدث  ؟َازدادَاحلقد َعلىَةعيَّ؟َعلىَمستوىَالَرمستوىَاحلكومات،َأين 
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َاإلرهابأهلَالبيتَوشيعتمهممَإىلَعصركَهذا َوصلناَإىلَعصرم َهوََ،َِفَالوسطَالشيعي،َحّتََّ،َإىلَأن  أين 
َالوسطَال َالتمزَُّ؟شيعيالصلحَِف َمن َالشيعي َالوسط َِف َحيصل  َالذي َاحلكوماتَوحّتَََّ،توالتشتَُّقَمما

َهوَالصلحال َاحل سني َصلواتَ ؟َشيعيةَعرب َالتأريخَعبثتَماَعبثت،َأين  َكان  َدم هَ وسلمَ َاللَمَإذا هَعليهَس فمح 
َهذهَم َالصلحَفيهاَاأل مَّةَفاسدةَماَهيَبصاحلة،َهذهَمَ،األ مَّةَبصلحم م لَواملنهج َأين  َأهلَالبيتَي  ه  ؟َحديث 

َأهلَالبيتالذيَي  تَّ َأعداءم َي رت كَوالتفسْي َالذيَي عترب َالتفسْيَاألفضلَِفَ،َتفسْي َأهلَالبيتَللقَ بعَمنهج  رآنم

َمَ،فقاًَلذوقَاملخالفنيوَمَرآنَمالوسطَالشيعيَهوَتفسْي َالقَ  ّزق  َنهج َالث َّق ل نيَأوَالث َّق ل نيوهبذاَُي  َ،َفيذهب  الكتاب 
َالشيعيَرتةَِفَطريق،ِفَطريقَوالعَم َِفَهذهَاأل مَّةَوهذاَهوَالواقع  َاإلصلح  َاحل سنيَصَ فأين  َلواتَ ؟!َفهلَأنَّ

َكَ لمَ وسَ َاللَم َالذي َاأل مَّةَسيسوءَحاهل اَوأنََّهَعليهَس ف حَدمه َالشريفَوكان  انَِفَعاشوراءَوهوَالَيدريَبأنَّ
َإالََّمسه َومنَالقَ َاناَبأنَّهَالَيبقىَمنَاإلسلمَإالَََّاللَخربََّىَمنه َشيء،َرسولَ اإلسلمَالَيبق َرمسه،َأهذاَهوَرآنم

َاملوجود َاألئمَََّ،َهلَ الصلحَِفَاأل مَّة؟َهذاَهوَالواقع،َالواقع  َت ذب ح  َِفَاأل مَّةَأن  َواحدَالصلح  َبعد  ةَواحدًا
َدليٌلَعلىَصلحَاأل مَّة،حّتََّ َمهديُّهم؟!َهلَهذا َدليٌلَعلىَفسادهاَوحَأمََغاب  َهذا قارهتاَووضاعتهاَأنَّ

َ؟!وضلهلاَوشرِّها

َ؟!ذيَي طر حإذاًَماَهذاَالكلمَال

َاملشرَو َلفهمم َنمتاٌج َهو َالكلم َاملخالف،هذا َللمنهج َوفقًا َاحلسيين َاملخللمنَوفقاًََعم َالبهج َ،يتالفَألهل
قاًَصوصَت فهمَوفالنَذههبؤتىَ،َفينَمنهجثَعأحتدَََّ،ثَه ناَعنَنصوص،َأناَالَأحتدََّهجَالعلميَوالبحثيللمن

َال؟َبالنََنجٍَسَوت  ن  ه جَبأيَِّبَوت درَ هاَت بوََّيؤتىَبنصوصَأهلَالبيتَلكنََّهلذاَاملنهج، َحم  مَّدَم خالفَم هجم َآللم

َ.،َتكونَالنتيجةَهذهعليهمَاللَمَصلواتَ 

َاملعصومون َأيديكمَماذاَقال  َبني  َوكيفَحلَّلواَاملشروعَاحل سيين:َأعرض 

ادق، في ن إمامنا الص  عن أبي بصيٍر عن أبي عبِد اهلل عَ )ََ:هذاَهوَالكاِفَالشريفَاجلزء َالثامنَالروايةَ 

 من أدنى وال سادسهم هو إال خمسة وال رابعهم هو إال ثالثة نجوى من يكون ما}:قوِل اهلل عز  وجل

َ{عليم شيء بكل اهلل إن القيامة يوم عملوا بما ئهمينبّ  ثم كانوا  ما أين معهم هو إال أكثر وال ذلك
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ي بِن َعوف وَساِلم َموَلى أَبِ الَجراح وَعبِد الر ْحَمِن اآليَُة في ُفالٍن وُفالن وأبي ُعبيَدة  هذهِ  : نَ َزَلتْ قَالَ 
َحيُث َكَتُبوا الِكَتاَب بَينَ ُهْم وتَ َعاَهُدوا وَتوافَ ُقوا لَِئن َمَضى ُمَحم ٌد ال َتُكوُن بِن ُشْعَبة ُحَذيَفة والُمِغيَرِة 

ُة أَبَدًا فَأنْ َزَل اهلُل َعز  وَجل  ِفيِهم هَ الِخاَلَفُة في بَِني َهاِشم وال ال َقولُُه َعز   :قَاَل، قُلتُ ة، اآليَ  هِ ذِ نُبُ و 

 لديهم ورسلنا بلى ونجواهم همسرّ  نسمع ال اأنّ  يحسبون أم ،مبرمون افإنّ  أمراً  أبرموا أم}:وَجل  

 -يتحدَّثَمعَأبوَبصْيََ-قَاَل أبُو َعبِد اهلل  نَ َزلََتا ِفيِهم َذِلَك الَيوم،: وَهاتَان اآليَ َتاْن قَالَ  {يكتبون

َاأل مَّةَمَ-ََيوٌم َيشَبُه َيوَم َكْتِب الِكَتاب أو َيوَم ُكِتَب الِكَتاب ن ُه َكانَ َلعل َك تَ َرى أَ  بلََتتصّورَأنََّي وماًَِفَتأريخم
َ َالبشريَّةم ال  َيوم قُِتَل إِ  -؟َيومَأيََّ- ال  َيومإِ  َيوٌم َيشَبُه َيوَم ُكِتَب الِكَتاب َلعل َك تَ َرى أن ُه َكانَ -ِفَتأريخم

َالكمتابَ-الُحَسين َعَليِه الس الم  َك ت بم َك تمبتَالصَ،ي وم َم قت لَاحل س نيَحيفةَالَي شاهبم ه َي وم َيوم َإالَّ  -ي وم
َذا ُكِتَب ْن إِ آِله أَ ِعْلِم اهلِل َعز  وَجل  ال ِذي َأْعَلَمُه َرُسوُل اهلل َصل ى اهلُل َعَليِه وَ َهَكَذا َكاَن ِفي َساِبِق وَ 

َك تمب تََ-َابا ُكِتَب الِكتَ ذَ ، إِ فَ َقْد َكاَن َذِلَك ُكل ه وَخَرَج اْلُمْلُك ِمْن بَِني َهاِشمْ  الِكَتاب قُِتَل الُحَسينْ  إذا
َبدأتَاألمورَتتواصل َوتتاب ع.وممنَه ناََتنا،ممنَه ناَبدأتَقمصَََّ-(َقُِتَل الُحَسينَ-الصحيفةَ

َاللَم َصلوات  َالشريفَوسلمَ َالعقيلة َصوهتا َرفعت َحني  َقالت َماذا َالش هداء َسيِّد َمقتلم َبعد َعليها ه
ُحَسيٌن َمْحُزوُز الر أِس  َهَذابَ َناُتَك َسَبايَا َوُذرِّيَ ُتَك ُمَقت  َلة َتْسِفي َعَليِهم رِيُح الص َبا وَ  م َداهيَا ُمحَ  )َم ست غميث ًة؟

َ)َ-الَقَفا  ِمنْ  َالَقَفا  َمْجُزوز الّرأِس ِمنْ  وِفَنسخٍة الَقَفا َمْسُلوُب  ُحَسيٌن َمْحُزوُز الر أِس ِمنْ  وَهَذاَ-(
بأيبََ- اً ثْ َنيِن نَ ْهببِأَِبي َمْن َعْسَكُرُه َفي َيوِم االِ َ-إىلَاحل سنيَيعينَأ فدميهَبأيبََت شْيَ-ِبي بِأَ  ءالِعَماَمِة والرَِّدا

يَّمَ  َاحل سنيَوخم  َاللَوعسكر  يَّمَرسولَاللََإّماَت شْيَإىلَاحل س نيَأوَت شْيَإىلَر سولم َهوَخم  بِأَِبي َمْن َ-احل سنيم
قطعاًَملََ،َاحل سني،َهيَت شْيَإىلَيومَالسقيفةملَي قت لَاحل سنيَِفَيومَاالثننيَ- اً ااِلثْ َنيِن نَ ْهبُه َفي َيوِم َعْسَكرُ 

َاالثنني، بأنَّهَق تملََوه ناكَمنَقالواَبأنَّه َق تملَِفَيومَاجل معة،َكتبَالتأريخَموجودة،َهناكَمنَقالواََي قتلَِفَيومم
َاخلميامََ-ا ُه َفي َيوِم ااِلثْ َنيِن نَ ْهببِأَِبي َمْن َعْسَكرُ َ-االثننيََي قت لَاحل سنيَِفَيومَملَ،ِفَيومَاألربعاء يعينَأنَّ

َاالثنني َالسقيفة،َن مب تَِفَيوم َِفَيوم َالشَ ََ، َقالَسيِّد َكما َيقولَلق ت  ل تمه َوهو ِإنِّي َأِرُد َعَلى َجدِّي َ-هداء
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نفسه َالذيَجاء َمذكورًاَِفَالروايةَاليتَتلوهتاََف لنَوفلنَ- قَ تَ َلني ُفالن وفالن َرُسوِل اهلل وأقول يا َجد
َ.زءَالثامنَمنَالكاِفَالشريف،َقضية َاحلسنيمَمنَه ناكَبدأتعلىَمسامعكمَقبل َقليلَمنَاجل

َإذاَقرأناَِفَدعاءَالصنمني َفيهَعناوينَعامََّنن  ةَ،َالقنوتَاملعروفَاملرويَعنَأمْيَاملؤمننيَوالذيَيذكر 
َاألمورَالا َخاَلَفا َأْمَرك، أَْنَكَرا َوْحَيك، )َ-َهوآلَمَعليهَمَاألعظمَصّلىَاللَ َيببعدَشهادةَالنََّلسقيفة،يتَجرتَبعد 

ا ِفي َجَحَدا ِإنْ َعاَمك، َعَصَيا َرُسوَلك، قَ ل َبا ِديَنك، َحر فَا ِكَتاَبك، َعط اَل َأْحَكاَمك، أَْبَطاَل فَ َراِئَضك، أَْلَحدَ 
، َأْخَربَا بَيَت النُبُ و ة َوَرَدَما بَابَه َونَ َقَضا َسَدا ِعَباَدك، َأفْ ك، َوالََيا َأْعَداَءك، َخر بَا ِباَلَدكآيَاِتك، َعاَديَا َأْولَِياءَ 

َ-ََأْطَفاَلهه َوقَ َتاَل َسْقَفه َوأَْلَحَقا َسَماَءُه بَأْرِضه َوَعالَِيُه ِبَساِفِله َوظَاِهَرُه بَِباِطِنه واْسَتأَصاَل َأْهَله وأَبَاَدا أَْنَصارَ 
َا الَ،قتلَأطفاله نَق تملَبني  َواجلدارم حسم َاللبابم َأطفاٍلَق تلواَمنَغْيم ؟َقتلَأطفال هَاإلشارةَإىلَم حسن ،َأيُّ

اَحّتََّ يعينَجيع ََ-ََوقَ َتاَل َأْطَفاَلهَ-اَداخلةَِفَهذاَالتعبْيََاإلشارةَإىلَالعقيلةمَزينبَأَنََّاحل س نمَواحل س نيَول ر َّبَّ
، ِبُكلِّ ّوَته َوَأْشرََكا بَ َربِِّهَماَوأَخَلَيا ِمْنبَ َرُه ِمْن َوِصيِِّه َوَوارِثِه َوَجَحَدا نُ ب ُ  وأَبَاَدا أَْنَصارَه َوقَ َتاَل َأْطَفاَله -هَأطفال

يتَوردتََالعناوينَالأشْيَإىلَ،ك لََّالدعاءأناَه ناَالَأقرأَََ-َُمْنَكٍر أََتوه َوَحقٍّ أْخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه وُمَناِفٍق َوّلوه
َوَوِليٍّ آَذوه  -أ رج وهَأيَأب  ع د وهََ-َِبُكلِّ ُمْنَكٍر أََتوه َوَحقٍّ أْخَفوه َوِمْنَبٍر َعَلوه وُمَناِفٍق َوّلوه َوُمْؤِمٍن َأْرَجوهَ-

َوإَماٍم قَ َهُروه َوَفرٍض َغي  ُروه وأَثٍَر أَْنَكُروه َو َشرٍّ َأْضَمُروه َو َدٍم  َوَصاِدٍق َطَرُدوه وَكاِفٍر َنَصُروه َوَطرِيٍد آَوْوه
ُكْفٍر أَْبَدُعوه وََكِذٍب َدل ُسوه َوِإْرٍث َغَصُبوه َوَفِيٍء ِاقْ َتطَُعوه َوُسْحٍت َبد لُوه َوُحْكٍم قَ ل ُبوه وَ َأرَاُقوه َوَخَبٍر 

َوْعٍد َأْخَلُفوه وَعْهٍد نَ َقُضوه وَحالٍل ٍل أس ُسوه َوَجوٍر َبَسطُوه َوظُلٍم َنَشُروه وَ َأَكُلوه َوُخْمٍس اْسَتَحلُّوه َوبَاطِ 
ذيَجرىَعلىَوبطٍنَف  ت قوهَإشارةَإىلَالَ-َحر ُموه وَحَراٍم َحل ُلوه َونَِفاٍق َأَسرُّوه َوَغدٍر َأْضَمُروه وَبْطٍن فَ تَ ُقوه 

َف تقتَبطنهَ َف  ت  ق وهَأيضاًََ-َفَ تَ ُقوه َوِضْلٍع َكَسُروه َوَصكٍّ َمز ُقوهوَبْطٍن َ-عّمارَبنَياسرَحني  ور َّّباَوبطٍن
َجنينهاَاإلشارةَإىلَالصديقةَالكربى َ-َوَبْطٍن فَ تَ ُقوه َوِضْلٍع َكَسُروه َوَصكٍّ َمز ُقوهَ-،َاإلشارةَإىلَسقوطم

َالذيَكتبه َرسولَاللَللزهراءمَصلواتَ  ،َفم زِّقَوت فمل َفيهَعليهاَِفَف د كَوعوايلَاللَمَالصّكَالذيَم زِّقَهوَالصكُّ
، ِبُكلِّ آيٍَة َحر ُفوها قٍّ َمنَ ُعوه وإَماٍم َخاَلُفوهَوَصكٍّ َمز ُقوه َوَشْمٍل َبد ُدوه َوَذلِيٍل َأعزُّوه وَعزيٍز َأَذلُّوه َوحَ َ-

َوِصي ٍة َضي  ُعوَها وَها َوَشَهاَداٍت َكَتُموَها وَ َحاٍم َقطَعُ َوَفرِيَضٍة تَ رَُكوَها َوُسن ٍة َغي  ُروَها َوَأْحَكاٍم َعط ُلوَها َوَأرْ 
َنٍة أَْنَكُروَها َوِحيَلٍة َأْحَدثُوَها َوِخَيانٍَة َأْوَرُدوَها َوَعَقبَ  َوِدبَاٍب  ٍة ِاْرتَ َقوَهاَوأَْيَماٍن َنَكُثوَها َوَدعوًى أَْبطَُلوَها َوبَ ي ِّ
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ََيبناقةَالنَيتَو ضعتَِفَطريقالَ،باحلجارةَمت ألاجللدَالدِّبابَهيَأكياسَمنََ-ََدْحَرُجوَها حينماَأرادواَأن 
َرجعَمنَتبوكَيقتلوه َل مَّا وأَمانٍَة  -فَالتزييَ،أزيافَمنَالزّيفَ-ََوِدبَاٍب َدْحَرُجوَها وَأْزيَاٍف َلزُِموَهاَ-،

ةَمريَّأمْي َاملؤمننيَِفَالشورىَالعَ َ،َشيٌءَمنَهذاملَيتغْيَََّ،ًاَإىلَيومناَهذاهذاَالكلمَبقيَمستمرََّ-َخانُوَها 
َيعملَبسْية َذلكَملاذاَحنيَاشرتطواَعليهَأن  َهبذاَالوصف،َ؟َألنَّالشيخنيَرفض،َرفض  هَيرىَسْيةَالشيخني 

اهذاَهوَوصفهَ  َالعناوينَجاءتَهبذاََ،هذيَالعناوينَمثانونَعنوانَ،،َهذهَالعناوينَاليتَذكرهت  والَأعتقدَأنَّ

َأمْيَاملؤمننيَعنَمعىنَالكثرةسألَالعددَج زافاً،َحنيَ  فوق،َحنيَسألوهَعنََقالَالكثرةَمنَالثماننيَفما؟َوا
َالقَ :َذلكَقال َغزواتَالنَ،فوصفهاَبالكثْيةَيبثَعنَغزواتَالنرآنَحتدََّألنَّ بالكثْيةَوحنيَعددناََيبوصف 

َالن َالنََيبغزوات َغزوات َأعمثاننيَيبكانت َفل َج زافاًَ، َجاء َه نا َالرقم َأنَّ َأعواَنمََ،تقد َإىل َيشْي َأن  إىل
بِّيهممَوم واليهمَوال م س ،َهناَمكتوبَوالناهمضنيَلِّمنيَهلمَواملائلنيَإليهمَوالناهضنيَباحتجاجهموأنصارهمَوحم 

،َهذاَالوضعََقنيَبأحكامهم م صدوِفَن سٍخَأخرىَوالناهضنيَباحتجاجهمَواملقتدينَبكلمهمَوالبأجنحتهمَ
َخ َإىلَزمانم َاللَمكانَموجوداًَوبقي  َ.َهَعليهوسلمَ َلفةمَأمْيَاملؤمننيَصلوات 

َ-َثُم  َأقْ َبَل َبوْجِههِ )َ-ةَعنَسيِّدَاألوصياءَةَمرويَِّفَالكاِفَالشريفَِفَاجلزءَالثامنَخطبةَِفَغايةَاألمهيَّ
َمنهاَالعناوينَمنَاجلزءَالثاينَوالثماننيَمنَحبارَاألنَودعاءَالص رَإحياءَارَطبعةَدان منيَقرأته َأوَاستخرجت 

َبَل َبوْجِههِ  -َمنَالكاِفَهوَالثامنَيَّ،َاجلزءَالذيَبنيَيدَ الرتاثَالعريب َوَحوَلُه نَاٌس  -أمْي َاملؤمننيََ-َثُم  َأق ْ
َخاّصاًََ-ِمْن َأهِل بَيِتِه َوَخاص ِتِه َوِشيَعِته  َخطابًا َكان  َاخلطاب ََيعينَهذا َقليلة َبَل بَوْجِهِه َ-جملموعٍة ثُم  َأق ْ

-الة َقبل َاألمْيَمعروفونَالوَ َ-َاَلُة قَ ْبِلي: َقْد َعِمَلت الوِ َعِته فَ َقالَوَحوَلُه نَاٌس ِمْن َأهِل بَيِتِه َوَخاص ِتِه َوِشي
رِيَن ِلُسن ِتِه َوَلو ُفوا ِفيَها َرُسوَل اهلل ُمتَ َعمِِّديَن ِلِخاَلِفِه نَاِقِضيَن ِلَعْهِدِه ُمَغيِّ اَلُة قَ ْبِلي َأْعَمااًل َخالَقْد َعِمَلت الوِ 

ى َما َكاَنْت ِفي َعْهِد َرُسوِل اهلل لَتَ َفر َق َعنِّي ُجْنِدي ها إلى َمَواِضِعَها َوإلَلى تَ رِْكَها َوَحو ْلتَحَملُت الن اَس عَ 
اًَعلىَأنَّهَألنََّالقوم َباي عواَع لميََّ-َيَن َعرَفوا َفْضِلي وفَ ْرَض ِإَماَمِتيو َقِليٌل ِمْن ِشيَعِتي ال ذِ َحت ى أَبْ َقى َوْحِدي أَ 

َرابع، َهذهَمَخليفٌة َمنَأساسها،َأساسًا َباطلة، َبيعة َماََالبيعة َاألمرَبقدرم هِّد  َُي  َأن  َأراد  َاألوصياء َس يِّد  وإّّنا
َزمانَميتمكََّ َإلمام َالتمهيدم َطريقم َِف َخطوات َخيطو َوأن  َلشيعتمهم َاحلقائق  َليوضِّح  َي ؤسََِّنا،ن َاألَ وأن  سسَس

َيؤسََِّلعاصمةَاملهدي، َفيهَسَاأل سسَويضعَاملوازينَوالقواعدَويفتحَبوابةَالتشيُّعَِفَالبلدَالأن  ذيَستكون 
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َاللَمَعاصمة َاملهدي َهذهَمَ-َوَلو َحَملُت الن اَس َعَلى تَ رِْكَها َ-َعليهَصلوات  َاللََعلىَتركم املخالفاتَلرسولم
َما َكاَنْت ِفي َعْهِد َرُسوِل اهلل لَتَ َفر َق َعنِّي ُجْنِدي َحت ى أَبْ َقى َوْحِدي أو ى ها إَلى َمَواِضِعَها َوإلْلتَوَحو  َ-

، َأرَأيُتْم َلو َوَجل  َوُسن ِة َرُسوِل اهلل ِمْن ِكَتاِب اهلِل َعز   َقِليٌل ِمْن ِشيَعِتي ال ِذيَن َعرَفوا َفْضِلي وفَ ْرَض ِإَماَمِتي
ك إَلى َورَثَِة فَاِطَمة ْدُت َفدَ َضَعُه ِفيِه َرسوُل اهلل َوَرد  ى الَموِضِع ال ِذي وَ م فَ َرَددتُه إلَقاِم ِإبْ َراِهيَأَمرُت ِبمَ 

هذهََ،القضّيةَليستَحمصورةَهبذهَاألمثلةَاإلمامَهناَيشْيَإىلَأمثلة،َ-دُت َصاَع َرُسوِل اهلِل َكَما َكاْن َوَرد  
َةََالقضيَّوإالَََّوّناذج،أمثلةَ َكماَمرَّ ك إَلى ْدُت َفدَ َوَرد   -أكثرَنمنيَالتفصيلَهناكَاألمرَِفَدعاءَالصأكرب

َواٍم َلْم َتْمضِ ا َرُسو َأقطََعهَ  َوَأْمَضيُت َقطَاِئعَ  دُت َصاَع َرُسوِل اهلِل َكَما َكانْ َورَثَِة فَاِطَمة َوَرد   َلُهم  ُل اهلل ِِلَق ْ
ُفذ  َواٍم  َوَأْمَضيُت َقطَاِئعَ َ-يعينَعطاياَأوَعمقاراتَأوَأراضيََقطائعَأ قط ع هاَ-وَلْم تَ ن ْ َأقطََعها َرُسوُل اهلل ِِلَق ْ

ُفذ َوَرد   ْمضِ َلْم تَ  مَغ صَ َ-دُت داَر َجعَفر إلى َورَثَِتِه َلُهم وَلْم تَ ن ْ َباملسجدَألَنَّ َوأحلقوها َجعفر َدار  -بوا
 ُقِضَي ِبَها ونَ َزْعُت ِنَساءأً دُت َقَضايَا ِمَن الَجوِر ِمَن الَمْسِجد َوَرد   اَهَدمتُ هَ دُت داَر َجعَفر إلى َورَثَِتِه وَ َوَرد  

ُت واْستَ ْقَبلُت ِبِهن  الُحْكَم ِفي الُفروِج واَِلْحَكام َوَسَبي ْدُتهن  إَلى َأزَواِجِهنفَ َرد   حَت رَِجاٍل بَ َغيِر َحقتَ 
 َأرِض َخيَبر وَمَحوُت َدَواويَن الَعطَايَا َوأْعطَيُت َكَما َكاَن َرُسوُل اهلل َم ِمنْ ْدُت َما ُقسِ َذرَاِري بَِني تَ ْغِلب َوَرد  

َي شْيََ- بَيَن اَِلْغِنَياء َوأَْلَقيُت الِمَساَحة َوَسّويُت بيَن الَمَناِكح ها ُدوَلةً يُ ْعِطي بالّسويَة وَلْم أْجَعل اإلمام
َاملمساحة، َالشَوألقيت  َمتلَّاملساحات َاليت عة َالاسم َكها َوَسّويُت بيَن الَمَناِكح وأَنْ َفْذُت ُخْمَس َ-ّصحابة

فُِتَح ِفيِه  ْدُت َمايه َوَسد  ى َما َكاَن َعلَ ْدُت َمْسِجَد َرُسوِل اهلل إلَعز  َوَجل  َوفَ َرَضُه َوَرد   الر ُسول َكَما أَنْ َزَل اهللُ 
َكانََ-ْدُت َعَلى الن ِبيذ َلى الُخّفين َوَحد   الَمَسَح عَ اِلَبْ َواب َوفَ َتحُت َما ُسد  ِمْنه وَحر ْمتُ  ِمن َاخلليفة  ألنَّ

َالن َعَتين َوَحد  َ-املسلمونَالنبيذَعلىَهذاَاألساسَبيذَفشربَيشرب  ْدُت َعَلى الن بِيذ وَأَمرُت بإْحالِل الُمت ْ
وَأْخَرجُت  َر بِْبسِم اهلِل الر ْحَمِن الر ِحيمْ وَأَمرُت بالت ْكِبيِر على الَجَناِئِز َخمَس َتْكِبيَرات َوأَْلَزمُت الن اَس الَجهَ 

اهلل َمْن ُأْدِخَل َمَع َرُسوِل اهلِل ِفي َمْسِجِده ِمم ْن َكاَن َرُسوُل اهلل َأْخَرَجُه َوَأْدَخلُت َمْن ُأْخِرَج بَعَد َرُسوِل 
َالغديرََ-ن ِمم ن َكاَن َرُسوُل اهلل َأْدَخَلُه وَحَملُت الن اَس َعَلى ُحْكِم الُقرآ َِفَبيعة ذ  َالعهدَالذيَأ خم ألنَّ

َالذيَحيكم َبالقَ  َالَ،رآنعلىَاملسلمنيَأنَّ َالق رآنَعليَ أنَّ َِفَالوسطَالشيعيَالَنأخذَتفسْيَذيَي فسِّر  ،َنن 

َعليٍَّالقَ  َمن َمرآن َعليٍّ َتفسْي  َحب، َلكّنه َاملخالفنيوجود َمنهجم َط رمحتََ،سب َالرجال َعلم َقواعد حبسب
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َ َجانبًا َعليٍّ َوَعَلى الط الِق عَلى الُسن ة وَأَخذُت الص َدقاِت  َملُت الن اَس َعَلى ُحْكِم الُقرآنوحَ َ-روايات 
الرواياتََ- اا وَمواِضِعهَ ا وَشَرائِِعهَ دُت الُوضوَء والُغْسَل والص الَة إَلى َمواِقيِتهَ ى َأْصَناِفَها َوُحدوِدها َوَرد  َعلَ 

َالبخا َالّصحابةَحنيَصّلواَخِفَصحيحم َِفَالبصرةَقالواريَت شْيَإىلَأنَّ َعليٍّ َرناَبصلةَرسولَالل،ذكَّ:َلف 
َا َكانتَت صّليَبصلتهمَألنَّ ا ا وَمواِضِعهَ وَشَرائِِعهَ  ادُت الُوضوَء والُغْسَل والص الَة إَلى َمواِقيِتهَ َوَرد  َ-أل مَّةَما
ألنَََّ-دُت َسبايَا فَاِرس وَسائَِر اِلَُمم إَلى ِكَتاِب اهلل وُسن ِة نَِبيِّه وَرد  ى َمواِضِعِهم  َنجَران إلدُت أهلَ َوَرد  

َكانَ   -يقولَلوَفعلتَذلكََ-دُت َسبايَا فَاِرس وَساِئَر اِلَُمم إَلى ِكَتاِب اهلل وُسن ِة نَِبيِّه وَرد  َ-َباطلًََذلك
 في َفرِيَضة وَأْعَلْمتُ ُهم أن  ال  اَس أْن ال َيْجَتِمُعوا في َشهِر رََمَضان إِ ِإَذًا لَتَ َفر ُقوا َعنِّي واهلِل َلَقد َأمرُت الن  

َالرتاويحَوحنيَِفَصحيحَالب خاريََ-ِاْجِتَماَعُهْم في الن واِفِل ِبْدَعة  ع مرَيشْيَإىلَبدعتمهَِفَقضّيةَصلة
َالبخاريَالبدعةَ:َنعمةونَعلىَأساسَبدعتهمَفيقوليراهمَي صلُّ واهلِل َلَقد َأمرُت َ-الرواياتََهذهَم،َِفَصحيحم

 في َفرِيَضة وَأْعَلْمتُ ُهم أن  ِاْجِتَماَعُهْم في الن واِفِل ِبْدَعة فَ تَ َناَدى ْن ال َيْجَتِمُعوا في َشهِر رََمَضان إال  الن اَس أَ 
َهانَا َعِن الص البَعُض أْهِل َعْسَكِري ِمم ْن يُ َقاِتُل َمِعي يَا َأْهَل اإِلْسالم ُغي َِّرت ُسن ُة  ِة ِفي َشْهِر ُعَمر يَ ن ْ

ًا وَلَقد ِخْفُت أْن يَ ُثوروا في نَاِحَيِة َجاِنِب َعْسَكِري َما َلِقيُت ِمْن َهِذِه اِلُم ِة ِمَن الُفْرَقة رََمَضاْن َتَطّوع
َك لََّشيءواإلمام َهنَواخل طبة َمستمرّةٌََ(وطَاَعة أَِئم ِة الض اللِة والدَُّعاِة إَلى الن ار  َ.اَذكرَّناذجإّنَََّ،اَملَيذكر

َأخرى َخ ط ٌب َوه ناك َبسيطة َأمثلٌة َأخَرحتدَََّ،هذه َأشياء َأيضاًَثَعن َماى َلكن َتفاَجاءَ، َدعاءَِف صيلم

َف صَّلَ  َكانتَأوسعَوأوفرَوأوضحَلكنَه نا َكانتَوالعناوين يشرح ََهةَوكأنَّزئيَّصاديقَجِفَمَالّصنمنيَاملعاين
َدعاءَ َكانَِفَدعاءَالصبعضًاَمنَعباراتم َعنَوهه َأنَّكاليةََةَإجنمنيَعناوينَعامََّالصنمني،َما َأوَناَيشرح  انًا

َالصاليتَمرَّماننيَمنَالعناوينَالثعنواننيَ َصلَاألَوعنَسيِّدَمَنمنيَاملرويتَِفَدعاء َاللَمصياء هَلمَ وسَوات 
َاحل سنيَصلواتَ مّلََ،نذهبَإىلَفاصلَ،عليه َ..ليهاليهمَوععَاللَمََباسمَي نشدناَعنَفاطمةَبنتم

َالنعماينَروايةَِفَغايةَاألمهّية َشيخنا دََِّ،ِفَغيبةم َاليَ ثَح ذيفة َأمْي َاملؤمننيَحي  َ،مانَوهوَمنَخواصِّهبن 
ث هَحبديٍثَعنَرسولَاللَصلَّ دِّ َطويل،َاقتطع َماَيرتبط َحبديثيهوآلَمَعليهَمَىَاللَ حي  يبَُّاألعظمَيقولَ،َالنَّ،َاحلديث 

َكْم ِفي ُوْلِدَك ِمْن َوَلٍد فَاِضل يُ ْقَتْل والن اُس ِقَياٌم يَ ْنظُروَن ال   يَا َعِلي)َماَماَوآهلَمعليهَمَصّلىَاللَ َألمْيَاملؤمنني
ََ-يُ َغي ُِّروْن  َعليٍّ َأوالد  َالوق تمل  َاحل س نيَوق تمل  َوق تمل  َاحل س ن  َ و ق تمل  َقبله ما ن  َكْم ِفي ُوْلِدَك ِمْن   َعِلييَا -م حسم



 ( 7لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 9 - 
 

َإصلحٍََأ مٌَّةَقبيحة،َ-أُم ٌة  يُ ْقَتْل والن اُس ِقَياٌم يَ ْنظُروَن ال يُ َغي ُِّروْن فَ ُقبَِّحتْ  فَاِضلْ  َوَلدٍ  ماَ؟!َهذيَثقافةَأيُّ
َالبيت َأهل َبثقافة َهذهَمهي َالبَ َ، َأهل ُهْم ال ًا وَ َد نَِبي َِّها يُ ْقتَ ُلوَن ظُْلمُأم ٌة تَ َرى َأوالَ  فَ ُقبَِّحتْ َ-يتَثقافة

ن  الَقاِتَل إَِ ،َسواٌء ُمْشَترُِكونْ  الل َعانِ ال يُ َغيِّر ُكلُُّهْم ِفي اإِلْثِم و  اآلِمَر والش اِهَد ال ِذيْ ن  الَقاِتَل وَ إِ  ،يُ َغي ُِّرون
َهؤالءََ-ال يُ َغيِّر واآلِمَر والش اِهَد ال ِذيْ  ن  بَن الَيَماْن إِ اِ  اِفي اإِلْثِم والل َعاِن َسواٌء ُمْشَترُِكوْن، يَ  -َك لُّه م 

إال  َعَلى الُكرِِه  ا بَِبيَعِة َعِليٍّ وُمواالَتِهِ ُقرَيشًا ال تَ ْنَشِرُح ُصُدورُها وال تَ ْرَضى قُ ُلوبُ َها وال َتجِري أَْلِسَنتُ هَ 
ََالصَّغ ارَ-والَعَمى والص َغار  َباإلذالل ًا ثُم  تَ ْنُكُث َعلَيِه َمان َستَُباِيُع قُ َريٌش َعَليّ يَا ابَن اليَ  -يعينَاملذلَّة

َوَترِميه بِالَعظَاِئْم َوبَعَد َعِليٍّ َ-يعينَتتهمه َبأكربَاجلرائمََترميهَبالعظائمَ-َوُتَحارِبُُه وتُ َناِضُلُه َوَترِميه بِالَعظَاِئْم 
ه فَ ُلِعَنْت أُم ٌة تَ ْقُتُل ابَن بِْنِت  نَِبي َِّها وال تُ َعزُّ يَِلي الَحَسُن َوَسيُ ْنَكُث َعَليه ثُم  يَِلي الُحَسيُن فَ تَ ْقتُ ُلُه أُم ُة َجدِّ

ْفُس َعِليٍّ بَِيِده ال تَ َزاُل هذِه اِلُم ُة َفاِسِقَها َفوال ِذي ن َ تُِّب لِ وَلَعَن الَقاِئُد َلَها واْلُمرَ  -ستبقىَذليلةََ-ِمْن أُم ة 
م َه ناََ؟كيفََ-بَ ْعَد قَ ْتِل الُحَسيِن ابِني  َي  ق سم َوعلي  ْفُس َعِليٍّ بَِيِده ال تَ َزاُل هذِه اِلُم ُة ن َ  َفوال ِذيْ َ–الَتزال 

 تَ ْغييٍر وتَ ْبِديٍل ِلَما أَنْ َزلَ وَ  اْخِتالٍف ِفي الدِّينْ ْسٍف َوَجوٍر وَ عَ بَ ْعَد قَ ْتِل الُحَسيِن ابِني ِفي َضالٍل وظُْلَمٍة وَ 
ِك ُمْحَكَمات َحت ى تَ ْنَسِلَخ ِمَن السَُّنْن واْخِتالٍل وِقَياِس ُمْشَتِبَهاْت وتَ رْ  لِبدَع وِإْبطَالِإْظَهاٍر ااهلُل في ِكَتاِبه وَ 

َإسلٍمََ-اإِلْسالم  َإسلٍمَبقي؟َعنَأيِّ َيتحدََّتتحّدث ونف أيُّ َبيده!!َهذاَعلي  َعليٍّ َ،ثَوي قسمَوالذيَنفس 
َاحل سنيَهذاَال ْفُس َعِليٍّ بَِيِده ال تَ َزاُل هذِه اِلُم ُة بَ ْعَد قَ ْتِل الُحَسيِن ابِني  ن َ َفوال ِذيْ َ-ذيَجيريَبعدَقتلم

َالعَ ع س فَبالسِّنيَ- ِفي َضالٍل وظُْلَمٍة وَعْسفٍ  َالصوابَهوَاخلروجَعنَجادَََّسف، َوَجوٍر َوَعْسٍف َ-ة
َحّتَََّ- واْخِتالٍف ِفي الدِّين وتَ ْغييٍر وتَ ْبِديٍل ِلَما أَنْ َزَل اهلُل في ِكَتاِبه َالشيعيهذا َالبيتََ،َِفَواقعنا أهل 

َيفسَّ َومفّسرونا َوع لماؤنا َالق رآن َالبيتي فسِّرون  َأهل َأحاديث الف  َخي  َبشكٍل َمَوهذهَمَ،رونه وجودةَالتفاسْي
َ َموجودة َالبيت لِبدَع وِإْبطَاِل السَُّنْن ا َل اهلُل في ِكَتاِبه وِإْظَهاروتَ ْغييٍر وتَ ْبِديٍل ِلَما أَنْ زَ َ-وأحاديثَأهل

َوَتدُخَل ِفي الَعَمى والت  َلدُِّد وَترِك ُمْحَكَمات َحت ى تَ ْنَسِلَخ ِمَن اإِلْسالم  اْخِتالٍل وِقَياِس ُمْشَتِبَهاتو 
َهوَاإلَ-ْع َما َلِك يَا بَني أُمي ة ال ُهِديِتي يَا بَِني أَُمي ة والت َسكُّ  َوَما َلِك يَا بَني الَعب اس َلِك  -؟َلحصإذاًَأين 

ال  ظَاِلم وال ِفي بَِني الَعب اِس إال  ُمْعَتٍد ُمَتَمرِّد َعَلى اهلل بِالَمَعاِصي قَ ت اٌل ِلوْلِدي اِلَتْ َعاس َفَما في بَِني أُمي َة إِ 
َغِمِسيَن ِفي  نْ َيا ُمن ْ ِبَحاِر َهت اٌك ِلستِري وُحرَمِتي َفاَل تَ َزاُل هذِه اِلُم ُة َجب ارِيَن يَ َتكالَُبوَن َعَلى َحَراِم الدُّ
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َهذهَمَ(ا َغاَب الُمتَ َغيُِّب ِمْن ُولِدي َعن ُعيوِن الن اْس ذَ ِديَِة الدَِّماء َحت ى إِ ي َأو الَهَلكات وفِ  احلالةََيعين
َوحّتَََّيبنلمنَشهادةَاةَمستمرَّ َوبعدَسيِّدَاألوصياءَإىلَاحلسنيَمإىلَخلفةَعليٍّ وبعدَََِفَزمانَخلفةَعليٍّ
ِفََحهذهَالثفافةَاليتَت طرَ َ؟!لحأين َهوَاإلصَ،ةةَمستمرَّقضيَّ،َالَبعدَغيبةَإمامناإىلَغيبةمَإمامناَوحّتَََّاحل سنيَم

َكتبكمَ،مكَ ِفَقصائدَمَ،معركَ شَم َأالَتتعارضَمعَثقافةَأهلَالبيت،َتقولونَياَشيعةَاحل سنيَ،ِفَبياناتكمَ،ِف
ماذاََ،َح سينيونَوالَتعرفونيونَوالَتعرفونَاملشروعَاحل سيين،َح سينحسينيون،َح سينيونَوالَتعرفونَاحلسني

َاملخالفنيَقالَأهلَالبيتَعنَاحل سني، َ.حسينيونَوتكرعون َِفَمناهجم

َقاطعٌَ َعنَإمامَزمانَمهوَحتليل َإمامَزمانَمَ،أمَّاَه ناكَحتليٌلَواضٌحَصريٌحَجلي  ،َبعيدون َناناَولكنَّكمَبعيدون 
َ،ناعنَإمامَزمانَمَتَ سةَوردَ احيةَاملقدََّزيارةَالنَّ،َسةاحيةَاملقدََّ،َهذهَزيارة َالنَّهاَاحل سينيونةَأيُّعنَالثقافةَاملهدويَّ

َقواعدَعلمَالرِّ َألقيهاَِفَاملزبلَ اآلراء َأناَحّتَََّ،َهذهَمالزيارةَضعيفة َالسَّندَاصيبَهذهَمجالَالنَّحبسبم ةََاستكثرَأن 
َهباَسيِّدَالشَ عنَإمامَزمانَمَالزيارةَ َهذهَمَ،َالَشأن َيلَهبا،اَستوسخَاملزبلةألَنَّ ،َُيكنَهداءَِفَيومَعاشوراءناَي زار 

َت قرأَِفَسائرَاأليَّ َاللَمح سنيَِفَيومَعاشوراءَوردَ لهاَزيارٌةَخمصوصٌةَلامَولكنَّأن  َتَعنَاإلمامَاحل جَّةمَصلوات 

َاألمرَوههَعليهَوهيَمعروفةٌَلمَ وسَ  لِّل َلناَاملشروعَاحل سيين،َماذاَيقولَصاحب  َيقولَ؟وَحي  الشِّْمُر وَ )َإىلَأن 
ََ-َوُسِبَي َأْهُلَك َكالَعِبيد  -العباراتََوتستمرََّ-َجاِلٌس َعَلى َصدِرك  َه نا َالذيَأ ريده  فَالَويُل  -الكلم

َاألمرََ-لِْلُعَصاِة الُفس اْق  َكلمَصاحبم إذاًََ-فَالَويُل لِْلُعَصاِة الُفس اْق َلَقْد قَ تَ ُلوا ِبَقْتِلَك اإِلْسالم  -هذا
َإسلمٍَ َقدَاحَأيُّ َاحل سنيتقولونَبأنَّه  َقتلم َبعد َإسلمَ؟!تيا َأيُّ َاألمر َصاحبم َكلم  َهذا َلَقْد قَ تَ ُلوا َ-؟!

َناهذاَحتليل َإمامَزمانَمَ-فَالَويُل لِْلُعَصاِة الُفس اْق َ-ِبَقْتِلَك اإِلْسالم  أنَتأخذواَبتحليلَ،َأنت مَأحرارَتريدون 
-فلين،َآيةَاللَالعظمىَالفلين،َخذواَبراحتكم،َهذاَهوَحتليل َصاحبَاألمرَ،َالدكتورَالاخلطيبَالفلين

واَِلْحَكاْم  فَالَويُل لِْلُعَصاِة الُفس اْق َلَقْد قَ تَ ُلوا ِبَقْتِلَك اإِلْسالم َوَعط ُلوا الص اَلَة والصَِّياْم َونَ َقُضوا السَُّننَ 
اهلملجةَهيَحركةَالفرسََ-الُعْدَواْن يَاِت الُقرآْن َوَهْمَلُجوا ِفي الَبِغِي وَ َوَهَدُموا َقواِعَد اإِلْيَماْن َوَحر ُفوا آ

َجريه َنَ،أثناء َ)وِف َوَهَجُموا ِفي الَبغِي والُعْدَوانسخةم فَالَويُل لِْلُعَصاِة الُفس اْق َلَقْد قَ تَ ُلوا ِبَقْتِلَك َ-(
لسَُّنَن واَِلْحَكاْم َوَهَدُموا َقواِعَد اإِلْيَماْن َوَحر ُفوا آيَاِت الُقرآْن اإِلْسالم َوَعط ُلوا الص الََة والصَِّياْم َونَ َقُضوا ا

َهذهَمَ-َوَهَجُموا ِفي الَبِغِي والُعْدَواْن  َأنَّ َت لحظون ََأال َنفس َدعاءَالعبارات َِف َعلينا َمّرت العبارات
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َكلمهمَواحدالص َه وَنمني، َوَعاَد ِكَتاُب اهلِل َعز   اً  َعَليِه وآِلِه َموُتور ى اهللُ َلَقد َأْصَبَح َرُسوُل اهلل َصل   -،َه و 
ََ-َوفُِقَد  اً  الَحقُّ ِإْذ ُقِهرَت َمْقُهور َوُغوِدرَ  َوَجل  َمْهُجورَاً  َح س ني َوفُِقَد ِبَفْقِدَك الت ْكِبيُر والت  ْهِليْل  -يا

واإِلْلَحاُد والت  ْعِطيْل َواَِلْهَواُء َدَك الت  ْغِييُر والت ْبِديل والت ْحرِيُم والت ْحِليْل والت  ْنزِيُل والت ْأِويل َوَظَهَر بَ عْ 
َاحل سنيََ-واَِلَضالِيل والِفَتُن واِلَبَاِطيل   َوَظَهَر بَ ْعَدَك الت  ْغِييُر والت ْبِديل واإِلْلَحادُ َ-َك لَُّهذاَظهرَبعدَقتلم

َمستمرََّ-والت  ْعِطيْل َواَِلْهَواُء واَِلَضالِيل والِفَتُن واِلَبَاِطيل  َاألمر َنذهبَإىلَدعاءََاً،وبقيَهذا َإذا نن 
َزمانَم َإمام اطب  ََن  َفماذا َالشريف اطبهَ الن دبةم ََن  َماذا ، أَْيَن الُمْنَتظَُر ِر الظ َلَمةأَيَن ال ُمَعدُّ ِلَقطِع َدابِ  )َ؟نا؟

قَاَمِة اِلَ  -، أَيَن الُمد َخُر لَِتْجِديِد الَفَراِئِض والسَُّنْن الُعْدَوانْ إلزَالَِة الَجوِر وَ ، أَيِن الُمرَتَجى  والِعَوجْمتِ إِلِ
َالنَّقضَ-َونَ َقُضوا السَُّنَن واَِلْحَكاْم  َإمامناَاًَسيبقىَمستمرََّهذا َظهورم ْجِديِد أَيَن الُمد َخُر لِتَ َ-َإىلَزمانم

ََ-، أَيَن الُمَؤم ُل إلْحَياِء الِكَتاِب وُحُدْوِده ، أَيَن الُمَتَخي  ُر إِلَعاَدِة الِمل ِة والش رِيَعةوالسَُّننْ الَفَراِئِض  الكتاب 
َبتفسْيمَالَم يِّت، َالكمتاب  َالشحّتَََّ،م خالمفمني أ مميت  رواياتَأهلَالبيتَاليتَهيَحياةََتَ رَ ه جَمَيعي،َِفَالوسطم

َرآنالقَ  َيقولون، َيقولونَ،هم َهم َكلماهتمواللم َهذه َواللم ،َ َالقلوب(، َحياة َالقلوب،ََ،حديثنا يي َحي  حديثنا

َكماَي زالَالرَّينَعنَحديثناَي زيلَالرَّ ييَالقلوبَ(ينَالصدأَعنَالسيفقلوبكم َأهلَالبيتَحي  أَيَن َ-َحديث 
يِن وَأْهِله إلْحَياِء الِكَتاِب وُحُدْوِده الُمَؤم لُ  تىَألنََّثقافةَأهلَالدين َميِّتَوأهله َمَوَ-، أَيَن ُمِحيي َمَعاِلِم الدِّ

رت َه جم َالبيت َأهل َثقافة رت، َه جم َتتصوَّالبيت َوال َهذهَم، َبأنَّ َتتحدَََّروا َالنواصباملقاطع َعن َهذهَمث ،َ
َالشيعيتتحدََّ َالواقع َعن َاألوىل َبالدرجة َأنََّ،ث َاولو َالن دبة َدعاء َشرح َبصدد َباألدلَّين َجلئتكم ةمَلشريف

َصلواتَ  َحديثهمم َمن َالصرحية َكلماهتمَاللَمَالواضحةم َومن َاآلنَ،عليهم َوقتًا َأمتلك  َال َالوقتَلكن َِف ،
َميِّتَوأهله َموتىََ-أَيَن ُمِحيي َمَعاِلِم الدِّيِن وَأْهِله َ-املناسبَ ، أَيَن قَاِصُم َشوَكِة الُمْعَتِدينْ أْيَن َ-الدين 

 –، أَيَن ُمْسَتأِصُل أْهِل الِعَناِد والَتْضِليِل واإلْلَحاْد أَيَن، أَينَ  -إىلَأنَيقولََ-َهاِدُم أَْبِنَيِة الشِّْرِك والن َِّفاْق 
أْهِل الِعَناِد أَيَن ُمْسَتأِصُل -َ(يْل َواَِلْهَواُء واَِلَضالِيلَوَظهَر بَعَدك الت  ْغِييُر والت ْبِديل واإِلْلَحاُد والت  ْعطِ )

َاألمرَوهذاَدعاءَالن دبةَمرويَ زيارةَالناحيةَمرويٌةَعنَصاحَ،َهذهَمالواقعَهذاَهوَ َ-والَتْضِليِل واإلْلَحاْد  َبم
َالعرتةَم َصادقم َهووعنَصاحبَاألمرَعن َه و َكلمهم َزيارةََ،، َالناصيب َالرجال َعلم َقواعد َحبسبم ولكن

َهذهَضعيفةَودعاءَالن دبةَأيضًاَضعيفَاحيةالن َيستمرَالدعاءَِفَهذهَالعباراتَويربطَالدعاءَبني  ،َإىلَأن 
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َيقولاحلقائقَ  -؟َخ لص ت هاَه ناَأينَألنََّهذهَاملعاينَج  اع هاَ-أَيَن الط اِلُب ِبَدِم الَمْقُتوِل ِبَكْرَباَلء ( :إىلَأن 
َالشويستمرََُّ(أَيَن الط اِلُب ِبَدِم الَمْقُتوِل ِبَكْرَباَلء َوتفاصيلهَمَالدعاء  َعباراتهم َِف َتراجعوهََ،ريف َأن  ُي كنكم

َإليهَوذكرتهَ رواَِفَاملضامنيَاليتَوردتَوفقاًَهلذاَالسياقَالرواَوتتفكََّوتتدبَّ َ.ذيَأشرت 

َاللَم َصلوات  َالرضا َإمامنا َعن َعليهوسلمَ َالرواية َاه َإمامنا َيقول َماذا َيقَوَضا؟لرِّ،  الُحَسينِ  ن  َيومَ إِ )ل:
َرَح جُفونَ َنا  َرَح ج ُحَسينِ ن  َيوَم الإَِ -يعينَأدماهاََأقر ح هاَ-َأق ْ أيََُّ-ا يَزنَ ُدُموَعَنا وَأَذل  َعزِ  ا َوَأْسَبلُفونَ نَ َأق ْ

َآلَحم َ  َفيهاَعزيز  َرَح جُفونَ َنا َسينِ ن  َيوَم الحُ إَِ -م؟!َإسلَأيََُّمَّدَي قالَبأَّناَأمَّةَص ل ح ت،أ مٍَّةَي ذ لُّ َأْسَبل وَ  َأق ْ
َكَ م نَالذَ-ُدُموَعَنا وَأَذل  َعزِيَزنا  َأرضم َِفم َحم َ إََ-يَزنا ل  َعزِ وَأذَ َ-ربلء؟َيَأ ذملَّ مَّدَمام ناَالسَّجاد،َعقيلة َآلم

َرَح جُفونَ َنا َوَأْسَبل ُدُموَعَنا وأَ  ن  َيوَم الُحَسينِ إَِ - ثَ َنا الَكْرَب والَبالء ٍب وَباَلء َوَأْورَ ِض َكرْ ا بَِأرْ يَزنَ  َعزِ َذل  َأق ْ
َإمامنااي وم ََ-َضاء اِلْنقِ اا الَكْرَب والَبالء إَلى َيوِم َوَأْورَثَ نَ َ-الكربَوالبلءَم صاحٌبَهلمََ- ،َالنقضاءَيوم 

َحم  مَّدَأيوم َاحل جَّةمَبنمَاحلسن،َ َأ مًَّةَهكذاَي عاينَفيهاَآل  َأَ إنَّ  ينِ ن  َيوَم الُحسَ إَِ -ح!!!َل!!!َأيَُّصذهَممٍَّةَهيُّ
َرَح جُفونَ َنا َوَأْسَبل ُدُموَعَنا وَأَذل  َعزِيَزنا بَِأْرضِ  َ.(ى َيوِم ااِلْنِقَضاءإل رَثَ َنا الَكْرَب والَبالءَباَلء َوَأوْ ٍب و رْ  كَ َأق ْ

د ناَعنَر قيَّ ََّيةرقَوأالمَ َ،ةَوآالمهانذهبَإىلَفاصلَعّمارَالكناينَوهوَي نشم ذهبَإىلَ،َنَعنهاحلديثَ ايطول 
َهذاَالفاصل..

 ُن َعِليبْ يُن َلم ا ُضِرَب الُحسَ )َ-هَعليهَلمَ وسَ َاللَمَلواتَ ادقَصَ يعةَعنَإمامناَالصلَالشِفَوسائَمَالروايةَ 
َاحل سمنَعلىَظهرَجوادهَمَسقطَ َ-ط بِالس يف َفَسقَ  َاحل سنيَمنَعلىَظهرمَجني،َمّتَسقط  بعدََدهَماَو؟َسقط 
َال م ثلَّ َالسهمم َاحل سنيَوأخرجه َمنَظهرهم َِفَقلبم َالدثَالذيَوقع  َبهَموفاض  َكامليزابَُث ََّأحاطوا َك لَِّم  ََمن

َالباقرَهوَالضربوهَباحلجارةَوبالعصيَوباخلشبَ،جهة َأنا،،َإمامنا يقولَضربوهَباخلشبََذيَيقولَلست 
ََواستعملوهاَمعَاحل سنيإالََّماَتركواَوسيلًةَمنَوسائلَاإلدماءمَواإليذاءمَواإليلمََ،وبالعصيَوباحلجارة ،َإىلَأن 

َكثْياً،الضربةَهيَالَهذهَمَ،بَعلىَترقوتهمَالشريفةض رَم َكلَِّوِفَرواياتَاملقاتلَالدَيتَآملته  َمن َمكانَإىلَمَينزف 
َضربوهَبكعوبَالَر َفأسقطوهَمنَعلىَظهرَمأن  َصاحبَ اً فَ َهَويَت ِإَلى اَِلْرِض َجرِيح)َجوادهَمَماحم َكماَي صمف  )َ

َ َالسََّاألمر َالضعيفة َالناحية َعلمَالرجالِفَزيارة َقواعدم َتَطؤَك  فَ َهَويَت ِإَلى اَِلْرِض َجرِيَحاً )َ-َ!ندَحبسبم
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َالُخُيول ِبَحواِفرَِها وتَ ْعُلوَك الطَُّغاة بَِبواَِترِها َهذهَمَ-( َإىل َبال م جمل َيشْي ََاإلمام َلم ا ُضِرَب  -الصورة
نَاَدى ُمَناٍد َ-(َوالشِّْمُر َجاِلٌس َعَلى َصْدِرك)َ-ثُم  ابْ ُتِدَر لِيُ ْقَطَع رَأُسه بِالس يف َفَسقط بُن َعِليٍّ الُحسيُن 

ُكْم اهلل ِِلَْضَحى واَل لِفْطر، ثُم  قَاَل ِمْن ِبْطَناِن الَعْرْش َأاَل أَي  ُتها اِلُم ُة اْلُمَتَحي َِّرُة الَضال ُة بَعَد نَِبي َِّها ال َوف  قَ 
َاللَمََخير جَإمامناَصلواتَ حّتَََّ-(َ يُوف  ُقوْن َحت ى يُ ْثَأَر بِثَأِر الُحَسينْ اَل َجَرَم واهلل َما ُوف ُِّقوا َواَل : فَ أبُو َعبِد اهلل

،َهذهَالفتنة َاآلنَموجودٌةَِفَتَلصياٍمَوالَحلجٍَّقَ ف َِّالَوَ يعينََألضحى،األ مَّةَالَو ف ِّق تَلفطٍرَوالََ،َهذهَمعليه
َهذهَمالعيدمَواهللليعي،َفتنة َوسطناَالش َتنطبق  َفيهاَالشَعلىَهذهَمَالروايةَ َ،َأالَُيكنَأن  يعةَالفتنةَاليتَتنغمس 

َكلَِّ َواضحَسنةِف َالكلم  َأيََّ،، َاأل مَّةَ م ل ٌكَي ناديَمنَبطنانَالعرشَأالَيا َالَبعدَنبيَِّةَ الضالََّةَ املتحْيََِّتها ها

َهوَاإلصلحَالذيَي دَّ،َةَمتحّْية،َأ مَّةَضالَّمَألضحىَوالَلفطرقتَ فَِّوَ  اطئةَالبعيدةَالثقافةَاخلَماَهذهَمَ!؟عىأين 
َالبيت َأهل َفكرم َاملهدويَّعن َالزهرائية َالثقافة َمعطيات َهذه َة، َالشهداء َسيِّد َقول َمعىن َما َتقول َقد اَ، إّنَّ

َلطلبَاإلصلح،َهذاَسنأيتَعليه َ.ةَوبعدَذلكَنفهمَتلكَاملسألةفهمواَهذهَالقضيَّالًَإ،َأوَّخرجت 

َمعَعنَإمامناَالباقرَوهوَيتحدََّ،َالروايةَ أيضاًَِفَوسائلَالشيعة  اهلل َما ِمْن دَ يَا َعبْ )َ-انَبنَذبيَللاعبدمََث 
-ونَحبسبَالروايةَالسابقةَي وّفقَمونَالم سلَم لَاالََّحبسبَنظرمهممَوإَمَ- ِفْطر اَل َيوِم ِعيٍد لِْلُمْسِلِميْن َأْضَحى وَ 

ُد اهلل َوُهَو يُ ال  ر إِ طْ فِ  اَل وِم ِعيٍد لِْلُمْسِلِميْن َأْضَحى وَ َد اهلل َما ِمْن يَ يَا َعبْ  الس الم ِفيِه   َعَليِهمْ آلِل ُمَحم دٍ  َجدِّ
َهاَتفرحلكنََّقَألعيادها،وفَّاأل مَّةَالَتَألنَََّ،ةيََّقبأعيادَحقياأليَّامَاليتَهيَليستََف إَنَّ مَحي  ز ن ونَِفَهذهَمَ- ُحزنَاً 

دَّدَهل مَاحل زنَ (َيرِِهمْ َن َحق ُهْم ِفي أَيِدي غَ ن  ُهم يَ َرو إ: الَ َما؟ قَ قَاَل، قُ ُلُت: َولِ  –وتسرحَومترحَأّماَآلَحم  مَّدَجي 
َاللَم،َالعيد َمعَإمامناَإذاًَالعيد َعيٌدَمهدويَ َ- َ.هَعليهوسلمَ َصلوات 

رَ  ُكنُتمْ }َِفَمعىنَاآليةيَمَِّالقَ َعليَبنَإبراهيمَِفَتفسْي  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلن اسِ  ُأْخرَِجتْ  أُم ةٍ  َخي ْ

َهْونَ  رَ  ُكنُتمْ } :َد أَبي َعبِد اهلل: قَ َرأُت ِعنْ عن ابِن ِسنان قَالَ َ{اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ  ُأْخرَِجتْ  أُم ةٍ  َخي ْ

خْيَأ مَّةََهيَهذهَمَ-َ؟الَحَسَن والُحَسينوَ  اْلُمْؤِمِنينْ : َخيُر أُم ٍة يَ ْقتُ ُلوَن َأِميَر فَ َقاَل أبُو َعبِد اهلل {لِلن اسِ 

َك نتمَخْيَأ مَّةرآناملذكورةَِفَالقَ  َيتحدَََّ،؟! َاأل مَّةَاإلسلميةَهيَخْي َهكذا ث ونَحّّتَِفَوسطناَالشيعيَبأنَّ
َكلم َالصَََّ،األمم ذيَالقارئَالَ-َ؟والُحَسينَخيُر أُم ٍة يَ ْقتُ ُلوَن َأِميَر اْلُمْؤِمِنين والَحَسَن  :قَال -َ:ادقهذا
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َر أَِئم ٍة   : نَ َزَلتيَف نَ َزَلْت؟ قَالَ ُجِعلُت ِفَداك كَ  -يقرأَ َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ لِلن اِس  ُأْخرَِجتْ ُكْنُتْم َخي ْ  َوتَ ن ْ
ىَ:َماحل سنيَخرجَيقولَهلَ-اْلُمنَكرِ  َعنِ   ع ر وفَوأَن 

َبامل َك يَآم ر  َاإلمص لحَِفَأ مَّةَج دِّي َلمط لبم اَخ ر جت  إّنَّ
َال َعليأ سَمم ن ك رََو ع نم َكانَهذاَهوَالنَْيَبمسْي ةمَج دِّيَوأ يبم َأيبَط المب، ،َهوَاخلارجََسيينَالشريفداءَاحلَ بنم

َأهلَالبيتَيتَقتلته ،ليستَاأل مَّةَالَ،كيَيأمرَباملعروفَوينهىَعنَاملنكر َيقولََ،هذاَهوَمنطق  ماذاَيريدَأن 
َيقولإمام ناَالصََّ َأ مَّةٍََادق؟َيريدَأن  َهذهَاأل مَّةَهيَشرُّ َكماََ،بأنَّ َك ن ت مَخ ْي َأ مَّة اط ب ليستَهيَاأل مَّةَاليتَُت 

َقليلَ َاللَق بل  َر س ول  دِّثَح ذيَوِفَالروايةَاليتَذكرهاَالنُّعماينَقال  بنَاليمانَف  ق بِّح تَأ مٌَّةَفة َأمْي َاملؤمننيَحي 

ت ل َأوالدَ  َن بيِّها،َق  بِّح تَهذهَاأل مَّة.َت  ق 

َاألحاديثَالضعيفة َقواعدَعلمَمَ،تلحظونَهذه سبَهذاَحبَ،ناصيبالَالرجالَالرواياتَالضعيفةَحبسبم
َالبيت َألهل َاملخالف َهذهَمَ،املنهج َتّتفَمالروايَتلحظون َوتتَّات َوتتعاضق  َمسق  َآياتَمد  معََ،الكتابَع

،َيشدَُّبعضهاَبعضاًََمعَاألدعيةَمَ،الزياراتَم َ.واألحاديث 

َالنعماين َقليَ،روايةَِفَغيبةم َمنهاَقبل  ذاَيقولَماَبنَاليمان،َحلذيفةَقوليلَاإلمامَنفسَالروايةَاليتَقرأت 

َلهَ  َر وات هتَ ت  قَ َ-َتُه ُرواْقَتلُ ِإن  ِعْلَمَنا َأْهِل الَبيْت َسيُ ْنَكر َويُ ْبَطْل َوت ُ )َيقول:؟ َت قت لإمَََّ،ل  َأن  َأوََا جسديًا
ث ناَمعنوياًَ دِّ عتهمَأشدَّ،َالرواياتَالشريفةَحت  َقتلَاملؤمنَِفَمس  اياتَهكذاََولَرا،َمنَِفَجسدهَمتلَاملَؤمنَقَعنَأنَّ

َأنا َكماَقَ إمَََّ-َواتُهرُ َتُل َوتُ قْ  ِإن  ِعْلَمَنا َأْهِل الَبيْت َسيُ ْنَكر َويُ ْبَطلْ َ-َتقولَلست  ت لَجسديًا َت  ق  تملَاملْيزاَاَأن 
َالوقتَ رواَالفتاوىَنهمَأصدَزماِفاإلخباريَبفتوىَمراجعَعصرهَوكانَأعلمَمنهمَوأفضلَمنهمَولكنَمراجع 

َفهجَ  َأهلَ فقتلوه َاإلالشَالكاظميةَمَم َعلىَبيتَاملْيزا َاليعة  َالبيتَفذألملوايلَاشيعيَخباريَاملرجع حبوهَهل
َوقتل َرأسه َوقطعوا َولده َرَؤوا َيرفعون  َأضيافهَوخرجوا َواألسواقَالشواِفولونَجيهمَعلىَالعصيَوسوقتلوا َرعم

لىَاللَعَلمقاتملمهَدَض ممنَ اءَوقمنَالشيخَموسىَكاشفَالغطَ،األعلىَِفَوقتهَمَوالفتوىَكانتَصادرةَمنَاملرجعَم
َ.لواقعةذهَاهثَعنَ،َسنتحدََّثَعنهتحدََّن،َوسيخَموسىَِفَوقتهَفقتلوه،َفق تملاجل نَّةَالش
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هذهَالوقائعَنن ََ-ًَا وَحَسَداً ُلوه بَ ْغييَ ت ْ  اُء إلى َمنْ َوُيسَ  اتُهِإن  ِعْلَمَنا َأْهِل الَبيْت َسيُ ْنَكر َويُ ْبَطْل َوتُ ْقَتُل ُرو 
َلمَ ذاَتَ هناَِفَزمانَمَ،نلمسهاَِفَالواقعَالشيعيَفضًلَعنَالواقعَاملعاديَألهلَالبيت ََالواقعَالشِفس  يعيَأكثر 

َ.،َِفَالواقعَاملعاديَألهلَالبيتسَِفَالواقعَالناصيبممَّاَت لمَ 

َكامل َالزياراتَلشيخناَابنَقولويهَ  ِد اهلل َعَليِه الس المَد أَِبي َعبْ  ِعنْ : ُكْنتُ َعْن َأِبي َبِصيٍر قَالَ )َ-هذاَهو
َالصادقَإمامَ- ثُُه َفَدخَ  -نا َإمامَ َ-قَ ب  َله  َوضم ُه وَ َباً حَ : َمرْ َل َعَليِه ِابْ ُنه فَ َقاَل َلهُ ُأَحدِّ َاليبدو َنا َ-كاظم

َقَم ِمم ْن َوتَ رَُكْم َوَخَذَل انْ ت َ  َمْن َحق رَُكْم وَ َحق َر اهللُ  :قَالَ و َله َبًا َوضم ُه َوقَ ب   : َمْرحَ َل َعَليِه ِابْ ُنه فَ َقاَل َلهُ َفَدخَ 
َساء َوُبَكاُء َكاُء النبُ فَ َقد طَاَل  اً ظًا ونَاِصر ّيًا َوَحافِ  َولِ ُكمْ لَ اهلُل اهلُل َمْن َخَذَلُكْم َوَلَعَن اهلُل َمْن قَ تَ َلُكْم وََكاَن 

يِقيَن والُشَهَداء َوَماَلِئكةِ  ى ُولِد الُحَسين إذا َنَظرُت إلَ بَا َبِصير : يَا أَ قَالَ وَ َكى بَ م  الس َماء ثُ  اِلَْنِبَياء والصِّدِّ
ََ-ق اِطَمة لََتْبِكيه وَتْشهَ ن  فَ ِصير إِ بَا بَ ا أَ ، يَ ُأوِتي ِإَلى أَبِيِهم َوإلَيِهمأَتَاِني َما ال َأْمِلُكُه ِبَما  َكانَقدَحد ث  إذا

َهذهَم َكماَتقولونَحبسبم اذاَتبكيَ،َملهلَالبيتخالفةَألاملَفةَالسخيفةالثقاَالصَّلحَِفَاأل مَّةَوبقيَاإلسلم
َهبذهَالرواياتَوتقولونََاَالَتقبلَّبََّأمَأنَّكمَرَ َ-يَا أَبَا َبِصير إن  فَاِطَمة لََتْبِكيه وَتْشَهق َ-فاطمةَوتشهق؟!َ ون 

َكتبهَمكماَقالَآية َ َأنََّفاطمةَتبكيَفهلَهاللَِفَأحدم كَاليومَذلَيَمنذَ تبكََصغْيةيَطفلةٌَ،َفهلَمنَاملعقولم
َ َهذا!!! َكإىلَيومنا َِف َمكتوٌب َواللم َالكلم َهذا َومراجعنا لََتْبِكيه  ن  فَاِطَمةإِ ِصير بَا بَ أَ يَا َ-تبَعلمائنا

َرة َلوال أَ  َها َفة أْن َيْخُرَج ْستَ َعدُّوا ِلَذِلك َمَخااَقد ا وَ اَءهَ  ُبكَ ُعونَ ن  الَخَزنََة َيْسمَ وَتْشَهق فَ تَ ْزفُ ُر َجَهن م زَف ْ ِمن ْ
وَن ِمْن أَبواِبَها ويْزجُروَنها وَيْسَتوثِقُ  َمت بَاِكَيةا َدامَ ها و َيْشُرَر ُدّخانُها فَ َيْحِرَق َأهَل اَِلرض فَ َيْكَبُحونَ ُعُنٌق أَ 

وشهقة َفاطمةَليستََقةٌَفلفاطمةَشهَ-َ(َمة اطِ فَ َحت ى َيْسُكن َصوُت  َمَخاَفًة َعَلى َأْهِل اَِلْرض َفال َتْسُكنُ 
َبوقتمَؤ َال م ستدميقّتًة َي شْيَإىلَح زَنا َاحلديث  ََالروايةَ َ،، َكاملَلكتااطويلةَوهذا ََّبثلَلزياراتَمشحَواب ٌن

َهذهَم َك لُّهاَتشْيَإىلَأنَّ َهلاَبآلَحم َ ََعلقةالشيعيَالثقافةَاليتَتنتشرَِفَالوسطَالَهذهَاملضامني مَّدَصلوات 
َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَم

َ ث نا دِّ َحت  ني  َالعقيلةَ حم َالرواية َالسََّال، َاإلمام دِّث  َوهيَحت  َطويلة ًا ِلَقْبِر ْنِصُبوَن ِلَهَذا الط ِف َعَلموي َ )َ-جاد
الّلَياِلي واِلَي ام َولََيْجَتِهَدن  أَِئم ُة الُكْفر  َعَلى ُكُرور أَبِيْك َسيِِّد الُشَهَداء ال َيْدُرُس أَثَ ُره وال يَ ْعُفو َرْسُمه

َكانتَهذهَاأل مَّةَق دََ- ال  ُعُلّواً َوَأمُرُه إِ  اً ال  ظُُهور ض اَلَلة ِفي َمحِوِه وَتْطِميِسِه َفاَل يَ ْزَداُد أَثَ ُرُه إِ َوَأْشَياُع ال لو
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َاحل س َِفَحموَأمرم َوك رباؤها َأئمَّت ها َاأل مَّة َضالٌّة،ص ل ح تَه لَسيجت همد  َوتطميسه، قالتََِفَآخرَاحلديثَنيم
َاإلمامَالسزينبَعقيلة َاهل دِّث  دِّثَ امشينيَوهيَحت  َحي  َكان  َم لج م َض ر ب ه َابن  َأن  َأمْي َاملؤمننيَبعد  َأوالد ه َجادَأنَّ
َعائل ت هَ دِّث  ن  ِإْبِليَس َلَعَنُه اهلل ا الَخَبر أَ َن َأْخبَرنَا ِبَهذَ ه ِحيْ آلِ َلَقد قَاَل لََنا َرُسوُل اهلل َصل ى اهلُل َعَليِه وَ وَ َ-حي 

 اً فَ َيُجوللَيوم َيِطيُر فَ َرحن  ِإْبِليَس َلَعَنُه اهلل في َذِلَك اأََ -ذيَي قت ل َفيهمَاحل سنيَِفَاليومَالَ-َذِلَك الَيوم  يْ فِ 
َوبَ َلْغَنا في  آَدم الط ِلَبة يَا َمَعاِشَر الش َياِطين َقْد َأْدرَْكَنا ِمْن َذرِّي ةِ : َعَفارِيِته فَ يَ ُقولاَِلْرَض ُكل ها ِبشَياِطيِنِه وَ 

َإسلٍم!!َ-َهاَلِكِهم الَغايَة َوأورثْ َناُهم الن ار  َح اهل  اَأيُّ َأ مَّةَص ل ح  آَدم الط ِلَبة  َقْد َأْدرَْكَنا ِمْن َذرِّي ةِ َ-!!َأيُّ
اْجَعُلوا ُشْغَلُكم بَِتْشِكيِك الن اس ال  َمْن اْعَتَصَم ِبَهِذِه الِعَصابَة فَ ي َهاَلِكِهم الَغايَة َوأورثْ َناُهم الن ار إِ َوبَ َلْغَنا فِ 

 يَ ْنجو اَل ولَِيائِِهْم َحت ى َتْسَتْحِكَم َضاَلَلُة الَخْلق وَُكْفُرُهم وَ أَ ِتِهْم َوِإْغَراِئِهم ِبِهم وَ ِفيِهم وَحْمِلِهْم َعَلى َعَداوَ 
ُهم نَاجٍ  َكلمَإبليسَ- ِمن ْ لكنَِفََ-َكُذْوْب   َوَلَقد َصَدَق َعَليِهم ِإْبِليس وُهوَ  -؟َ،َماذاَي علِّقَرسولَاللهذا

َكانَصادق َفُع َمَع َعَداَوِتُكْم َعَمٌل َصاِلح َكُذْوْب أَ   َوَلَقد َصَدَق َعَليِهم ِإْبِليس وُهوَ  -َهذاَالكلم ن ُه ال يَ ن ْ
بُن الُحَسين َعليُهما الس الم ثُم  قَاَل َعِليُّ   زَاِئدة، قَالَ يُر الَكَبائِر َيضرُّ َمَع َمَحب ِتُكْم َوُمواالِتُكْم َذْنٌب غَ واَل 

ثَِني ِبَهَذا الَحِديثْ بَ ْعَد أ يعينََ- ُخْذُه ِإلَيك أَما َلو َضَرْبَت ِفي طََلِبِه ِإبَاَط اإِلِبل َحْواَلً َلَكاَن َقِلياَلً : ْن َحد 
َكنتَمسافراًَعلىَا َكيَت سرع،لو َتضربَآباطها َكاملسفراًََإلبلَوكنت  َتصل َإىلَسريعًاَملّدةَسنة َأن  ةَألجلم

َأهلَالبيت،،َهذاَاحلديث َأمهّيةَأحاديثم َِفََالحظوا َأعرمض هاَبني َزماٍنَيسه لَالوصولَإليهاَوهاَأينَّونن 
َنرتنتَُث ََّتوضَ ت نقلَعربَاإلَ،اَعمربَهذهَالشاشة،َتسمعوَناَتروَنأيديكم عَعلىَموقعَزهرائّيون،َهذهَأحاديث 
َ-أَما َلو َضَرْبَت ِفي طََلِبِه ِإبَاَط اإِلِبل َحْواَلً َ-جادَيقولَلزائدةَ،َهذاَحديثَواحدَاإلمامَالسََّتأهلَالبي

َالّنياق، َعلى َاألئمَََّسفر َعنه َيقول َكان َماذا َاألزمنة َتلك َِف َالذي َيقولونالسفر َة؟ َمنَ): َقطعة السفر
َاجلحيم،اجلحيم َمن َقطعٌة َالسفر َيقولون، َكانوا َهكذا َالوقت،َلصعوبةَ(، َذلك َِف َللسفرَََالسفر ولذلك

َكانَيكتبَوصيََّتفاصيلَوأدعيةَوأحرازَوإىلَآخرهم،كانتَأحكامََو تهَوي ودّعَأهلهَوكأنََّوحينماَيسافرَاملرء
حلََِّفَداَر َكثْيينَمََّهم،مأمتاًَ َلو َضَرْبَت ِفي طََلِبِه ِإبَاَط اإِلِبل َحْواَلً  :نَيسافرونَالَيعودون،َاإلمامَيقولألنَّ

َوعليكمهذهََكيَتسمعَهذاَاحلديث،ََ-َلَكاَن َقِلياَلً  صمةَ،َهذهَثقافة َأهلَبيتَالعَماألحاديثَح جٌَّةَع ل يَّ
َاللَم َ.َهَعليهمَأجعنيوسلمَ َصلوات 
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َكاملَالزياراتَ ي َقولِه ق فِ لص ادِ ام اُت اإلمَ : َسألْ قَالَ  ُجلٍ ن رَ ان عَ ُمحم ِد ابِن ِسنَ  نْ عَ )ََ-أيضاًَِفَنفسم

،َحبسبَقراءةَراءةَاملصحفحبسبَقَ-َِرفُيسْ  َفالَ  طَاناً ُسلْ  ِلَولِيِّهِ  َجَعْلَنا فَ َقدْ  َمْظُلوماً  قُِتلَ  َوَمن}:َالىعَ ت َ 

َدِم د َيْخُرج فَ يَ ْقُتُل بِ ُمَحم  ُم آِل َك قَائِ : َذلِ قَالَ  {َمْنُصوراً  َكانَ   ِإن هُ  اْلَقْتلِ  فِّي ُيْسِرفُ  َفالَ َ–أهلَالبيتَ

اَفيهمَنضَجيعاًَهلَاألَرألوَقتلََ-َهَل اِلْرض َلم َيُكن ُمْسرِفاً أَ  الُحَسين فَ َلو قَ َتلَ  ن ،َحنيَأقولَننَََّبم
اَاملضمونَأيضاًَِفَنأيتَعلىَهذَاَتفصيلروايةَهلالَ-ََل اِلْرض َلم َيُكن ُمْسرِفاً هْ أَ  فَ َلو قَ َتلَ  -يعينَشيعتهمَ

َاألصلبَ،احللقاتَالقادمةَإنَشاءَاللَتعاىل َقانونم َوشرحم َ.ِفَتفاصيلم

َأنَّه َيقت لَوالَي رح مه ناكَروايةَعنَإمامَزمانَم َالناسَذااسَيقولونَهكلنيرحمَاَوالَليسَاإلمامَيقت لَ،نا ،
َالنيقولونَعنَإمامَزمانَم َي  ق ول  ني  يَ ْرَتِقي )ََ-الَي رحمَنَّهَيقت لََوإناَمانَمامََزاسَعنَإمناَإنَّهَيقت لَوالَيرحم،َوحم

 ِبَهَذا الد ْم ال ِذيْ  َع اَِلْعَداء َما َوَفوايْ تَ ْلُت َجمِ ن ي ق َ و أَ لَ : ِلسيِِّد الشَُّهَداء َويَ ُقولْ  اْلِمْنَبر وُيْخِرُج نَ ْعاًل ِهي
رج َنعلًَلسيِّدمَالشُّهداَ-ه الن  ْعْل ذِ تَلط َخ ِبِه َسيُر هَ  َعاشوَرخ َِفلطَّتءَوقدَخي  َاحل سَيومم نيَاءَسْي َهذاَالنعلَبدمم

َالنَّهَعليهوسلمَ َاللَمَصلواتَ  َاحل س،َالَيعينَأنَّ َبدمم َكانَملّطخًا ِفَاخل لدَماََسنيَس ك نتماء َاحلَ ،َدنيعل
ني َوقعتَالواقَ(َلكنْرشِظل ُة العَ أَ  َلُه ر تْ َأْشَهُد أن  َدَمَك َسَكَن ِفي الُخْلد َواْقَشعَ و ب قيتَعلىَاألرضَ) عةَحم

َاحلسنيممثل َاحلسنيَ،ماَتلطختَثياب  اَِلْعَداء َما  ْلُت َجِميعَ ي قَ ت َ ن  أَ َلو  -خَنعله َالشريفَبالدمَتلطََّ،بدن 
ًا ِلَسيِر ِعَوضا َكانُوا م َأْجَمَعُهم مَ َل الَعالَ لُت َأهتَ َلو أن ي ق َ  ،ه الن  ْعلْ ذِ َوَفوا ِبَهَذا الد ْم ال ِذي تَلط َخ ِبِه َسيُر هَ 

َ.(ه الن  ْعلْ ذِ هَ 

َكثَْيوايَر،َهناكَكثْيٌة،َأناَِفَحْيٍةَمنَأمري،َحقيقًةَِفَحْيٍةَمنَأمريََالرواياتَ  َعنهاٌت اَألنََّةَأعرضت 
َالساعةَأماميَالينَأَ يتَأنَأقرأهاَلكنَّكانَِفَنيَََّ،الوقتَالَيكفي َراقب  ةَاحلديثَت تمَََّ،يَجيريريَجيَرجيوقت 

َ.شاءَاللَتعاىلَِفَحلقةمَيومَغدَتأتيناَإنَ 

  ِ؟الحلقة ما هي لكن الخالصة في هذه 
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َالًَأوَّ َِفَالوسطَالشيعي: َالشائعة َإىلَالثقافة َِفَالوسطَالشيعيَعمَ،أشرت  ِفََ،تَمراجعناَبياناِفومًا
َعلمائناَ،اتنابرامجَفضائيَّ َكتبم حل سني َا،ََمكانَكلَِِّفَ،نينيحل سيخ طبَخطبائناَاَِفَ،ِفَأشعارَشعرائناَ،ِف

َاأل مَّةق تملَوب َجئتمَهبذهَمقيَاإلسلمَوص ل حَحال  َ،هاَاحلسينيونلَالبيتَأيُّقافةَأهذهَثه؟!!َالثقافةَ،َمنَأين 
َكفىَصنميَّةًَكفىَصنميَََّسينيونهاَاحلَ لكنَأنتمَأيَُّيعةَعموماً،،َأناَالَأخاطبَالشهاَاحل سينيونأنتمَأنتمَأيُّ ًةَ،

يُّهاَأَةًَكفىَصنميَََّ،البيتَةَأهلأهلَالبيتَوهذهَثقافَفتجعلوَنمَمصادرَلثقافةَةَمأنَتنصبواَرجااًلَمنَالشيع
َهذا َح سييٍن َفكٍر َأيُّ َهذه؟! َح سينيٍة َأيَّة  َالفك؟احل سينيون، َهو َوهذا َاحلَ ! َكلماتَالحَوَسيين،ر هلَأظتم

َصرحية َعليكمالبيتَواضحة َأطيل َال َالشَ،، َلزيارة َمعًا َالربنامجَنذهب  َاختام  َمّلَيبَمخلضيبم َباسمَع
َ..وخ د م ةَاحل سني

حتليلَإمامََ،هدويمَالتحليل َاملذكِّر كَ كيَأَ ََا عيدَعليكمَقراءةَهذهَالعباراتَ-َوالشِّْمُر َجاِلٌس َعَلى َصْدِرك )
َعَلى ِرك قَاِبٌض ُه َعَلى َنحْ  َسيفَ ْوِلغٌ مُ َوالشِّْمُر َجاِلٌس َعَلى َصْدِرك َ-مانكمَللمشروعَاحل سيينَالعملقََز

اُسك َوُسِبَي رَ َورُِفَع َعَلى الَقَناِة  ت أَنْ َفاُسكَخِفيَ ْك و َشْيَبِتَك بَِيِده َذاِبٌح َلَك ِبُمَهن ِده َقْد َسَكَنت َحَواسُّ 
َتاِب اْلمَ  وَن ِفي َساقُ َهُهم َحرُّ الَهاِجَراْت يُ ْلَفُح ُوجو ت َ اْت ِطي  َأْهُلَك َكالَعِبْيد َوُصفُِّدوا ِفي الَحِديد َفوَق َأق ْ

ِة الُفس اْق َلَقْد قَ تَ ُلوا َواْق فَالَويُل لِْلُعَصاْم ِفي اَِلسْ  ِبهِ طَافُ ى اَِلْعَناْق يُ اْت أَْيِديِهم َمْغُلوَلٌة ِإلالبَ َراِري والَفَلوَ 
اْن َوَحر ُفوا آيَاِت اِعَد اإِلْيمَ َهَدُموا َقو وَ اَِلْحَكاْم َنَن و لسُّ اِبَقْتِلَك اإِلْسالْم َوَعط ُلوا الص الَة والصَِّياْم ونَ َقُضوا 

اُب اهلِل َعاَد ِكتَ وَ  َليِه وآِله َمْوُتورَاً عَ ل ى اهلُل صَ اهلل  ولُ الُقرآْن َوَهْمَلُجوا ِفي الَبِغِي والُعْدَواْن َلَقد َأْصَبَح َرسُ 
لت ْحرِيُم َوالت ْحِليْل ْكِبيُر والت  ْهِليل واِدَك الت  َفقْ ِقَد بِ فُ وَ  َوُغوِدَر الَحقُّ ِإْذ ُقِهرَت َمْقُهورَاً  اً َعز  َوجل  َمْهُجور 

الِيل والِفَتُن ْعِطيل واَِلْهَواُء واَِلضَ َحاُد والت   اإِللْ و يل والت  ْنزِيُل والت أِوْيل َوَظَهَر بَ ْعَدك الت  ْغِييُر والت ْبدِ 
َ.(واِلَبَاِطيل

َناام َزمانَممقولَإيكماَ:-َقَاَمِني اهللنَا وَقْد أَ ْنَكارِ  إلِ الَبيت ُمَساِوقٌ طََلُب الَمَعاِرِف ِمْن َغيِر َطرِيِقَنا َأْهِل )
َ.(ه عليهوسالمُ  اهللِ  بن الَحَسن صلواتُ وأن ا الُحج ة َ-
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َاحل سنيَو ك بمدمَاحل س َشاءَاللَتعاىلَعلىَمودَّةَقلبم إن  ج ةمَاحل س نيَوَ احل س نيَو مَ ََر وحَمنيَوَ ألقاكمَغداًَ ن ورمَه 
َاللَمبنَاحل س نَإمامَزمانَمع نيمَاحل س نيَاحل جَّةَ َ.يههَعلوسلمَ َناَصلوات 

 ..َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسيْن. َسَلاٌم َعَلى

َالل َ..ِفَأمانم
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