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 .تتابع الحديث يف الحلقات املُتقّدمة حتى وصل بنا إىل قانون األصالب، وذكرت بأّن محور قانون األصالب هو: الُحس� ** 

 .ِمحوريّة الُحس� يف قانون األصالبوسيأيت الحديث عن 

ُر سأتناول يف هذه الحلقة تحليالً للنّهضة الُحسينيّة / تحليل املرشوع العاشورايئ العمالق يف الثّقافة الشيعية الَّتي نََخرها الِفكْ ** 
 .املُخالف نَْخراً 

 كيف تُحلّل الثّقافة الّشيعيّة املرشوع الُحسيني ، وكيف تُفّرسُه..؟  **

 :أتحّدث ُهنا عن الثّقافة الشيعيّة يف كُّل مستوياتها وطبقاتهاو 

 .عل�ء الشيعة ، ومراجع الّشيعة ماذا كتبوا يف كُتبهم ، وماذا يُسطّرون يف بياناتهم الَّتي تصدُر أيَّاَم املُحرّم  -
 .فضائياُت الّشيعة وما تُقّدمُه ِمن برامج  -

 وسائر َمن يكتب وينظم وينرث يف الجّو الُحسيني) -الّرواديد  -عراء الشّ  -منابرنا الُحسينيّة (الُخطباء  - 

 ..َمن ألّفوا الكُتب حول النّهضة الُحسينيّة - 
 كُّل هذه الطّبقات كيف يُحلّلون (املرشوع الحسيني العمالق)..؟

ائد يف الثّقافة الّشيعيّة للمرشوع الُحسيني تجده يف هذه العبارات**  :التّحليل السَّ

 )تِل الُحس� ألجل أن يبقى اإلسالم، ولو مل يُقتل الُحس� لَ� بَِقي اإلسالمقُ (
ة، ولَ� اهتدتْ (  )قُتَِل الُحس� لِصالح األُمَّة وِهدايتها، ولوال قَتُْل الُحس� لَ� َصلحْت األُمَّ

يئة إىل األوضاع الَحسنة(  )قُتَِل الُحس� وبقتلِه تغّ�ْت األوضاُع السَّ

 !ما يُطرح يف الثّقافة الّشيعيّة..؟أليَس هذا 

والعبّاسيون حالهم أسوأ  بعد قتْل الُحس� األّمة ساءْت أحوالها ألبعد ما ُ�كن، األمويّون أصبح حالهم أسوأ بعد مقتل الُحس�، **
 األُّمة..؟وألعن من األمويّ�، والُعث�نيّون حالهم أسوأ وألعن من األمويّ� والعبّاسي�، فأيَن هو اإلصالح يف 

 بل حتّى يف الوسط الشيعي .. أيَن هو اإلصالح يف الوسط الشيعي..؟ ** 

 أيَن اإلصالح يف الحكومات الّشيعيّة ..؟ 
الم يُهمل ويكون التّفس� عىل ذوق املُخالف�  حديث أهل البيت يُهمل ، ويُؤَخذ مبنهج املُخالف� ، وتفس�ُ أهل البيت عليهم السَّ

 ح يف الوسط الّشيعي)..؟(فأيَن هو االصال 

الم للمرشوع ** عرض لِجملة ِمن روايات العرتة الطّاهرة، وزياراتهم، وأدعيتهم الّرشيفة تُبّ� لنا تحليل أْهل البيت عليهم السَّ
 .الُحسيني

الم الم يف تحليلهم للمرشوع الُحسيني..؟ ومـاذا قال إماُم زماننا عليه السَّ يف تحليله للمرشوع  ماذا قال أهل البيت عليهم السَّ

يف الوارد عن أمئتنا مع ما هو شائع يف الوسط الشيعي..؟  الُحسيني ، وهل يتوافق هذا التّحليل املعصومي الرشَّ

لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إال يوم قتل الحس� عليه السالم، وهكذا كان يف سابق علم الله عز وجل الذي ( -
 )الله عليه وآله أن إذا كتب الكتاب قتل الحس� عليه السالم أعلمه رسول الله صىل

الم  -  ا).بأيب من أضحى عسكره يوم االثن� نهب(: قول العقيلة عليها السَّ

الم   اإلمام الُحس� مل يُقتل يوم اإلثن�، فإىل أّي يشٍء تُش� عبارة العقيلة عليها السَّ

 اللُه عليِه وآلِه وأنا مخضوٌب بدمي، وأقول: يا رسول الله قتلني فالن وفالن). إىل هكذا أكون حتّى ألقى جّدي رسوَل الله صىلَّ ( -

 من يُش� الُحس� عليه الّسالم بقولِه : قتلني فُالٌن وفالن..؟

  .. مقتطفات ِمن دعاء صنمي قُريش وهو دعاء سيّد األوصياء يف قُنوت صالته - 

الجزءالثَّامن محتوى هذه الُخطبة كأنّه جاَء شارحاً لعنوان أو  يف كتاب الكايف الّرشيف خطبة يف غاية األهميّة لسيّد األوصياء - 

 .عنوان� من العناوين الواردة يف دعاء الّصنم� بإعطاء مصاديق جزئية

الحس� فوالذي نفس عيل بيده، ال تزال هذه األمة بعد قتل ( مقطع من حديث طويل لسيّد األوصياء مع حذيفة بن الي�ن  -

 .....)وظلمة وعسف وجور واختالف يف الدين، وتغي� وتبديل ملا أنزل الله يف كتابه ابني يف ضاللٍ 

 تحليل اإلمام الُحّجة الّرصيح الواضح يف زيارة النّاحية املُقّدسة - 

 .مقتطفات من دعاء الندبة  -



  زنا).عزي دموعنا، وأذلَّ  جفوننا، وأسبَل  يوم الحس� أقرحَ  إنَّ ( -

الة بْعد نبّيها ال وفقكم الله ألضحى وال فطر( -  ة املُتحّ�ة الضَّ  )أال أيَّتها األمَّ

(ما من عيد للمسلم� أضحى وال فطر إال وهو يتجدد فيه آلل محمد حزن) العيد عيٌد مهدوي.. عيٌد مع إمام زماننا عليه  - 

الم  .السَّ

ما معنى اآلية..؟ ومن هم اآلمرون  قوله تعاىل: (كُنتم خ� أُّمٍة أُخرجْت للنّاس). رواية اإلمام الّصادق يف تفس� الُقّمي .. بشأن  -

 باملعروف..؟

املوايل ألهل إنَّ ِعلْمنا أْهل البيت سيُنْكر ويُبْطَل، وتَُقتُل ُرواته، ويُساُء إىل َمن يتلوه...). القتل قد يكون جسديّاً ك� قُتِل املرجع  - (

.. وقد يكون قتل املؤمن يف ُسمعته، وقتل املؤمن يف سمعته أشّد ك� تُخربنا )وسيأيت تفصيل ذلك يف محلّه( البيت امل�زا اإلخباري

 ..الّروايات

ة َصلح حالها بعد  - ادق مع أيب بص� (يا أبا بص� إنَّ فاطمَة لتبكيه وتشهق فتزفر جهنّم زفرة...) إذا كانْت األُمَّ  حديث اإلمام الصَّ

 فل�ذا تزفُر فاطمة صلوات الله عليها..؟ قتْل الُحس� ..

الم..(أنَّ إبليس يف ذلَك اليوم  - جاد عليه السَّ يط�ُ فرحاً فيجوُل األرض كلها يف  -يوم مقتل الُحس� -حديث العقيلة مع إمامنا السَّ

م الغاية وأورثناهم النار، إال من شياطينه وعفاريته ويقول: يا معرش الّشياط� قد أدركنا ِمن ذرية آدم البغية، وبلغنا يف هالكه

 ..)العصابة اعتصم بهذه

 )وَمن قُتِل مظلوماً فقد جعلْنا لوليّه ُسلطاناً فال يُرسف يف القتل :حديث اإلمام الّصادق يف تفس� قولِه تعاىل - 

  :قد يقول قائل **

هداء إّ�ا خرجُت لطلب اإلصالح)..؟! الجواب س  ..يأيت( إذاً ما معنى قول سيّد الشُّ

 


