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تحليل شائع يف وسط الثّقافة الّشيعيّة بشكٍل عام مرَّ الكالم عنُه يف الحلقة املاضية.. الأعيد الحديث عنه، فقط أُذكّركم بتحليل  ✤ (

ى تحليالً .. متاشياً مع املُصطلحات الّشائعة يف العامل اإلسالمي النَّاحيّة املُقّدسة ُمقتطفات ِمن زيارة  .إمام زماننا (إذا كاَن هذا يُسمَّ

 (...(فالويُل للُعصاِة الُفّساق، لقد قتلوا بقتلَك اإلسالم

يف زيارة النَّاحية املُقّدسة هو هذا الّذي حدث بعد مقتل سيّد الّشهداء، واستمّر  هالَّذي تحّدث عنُه إمام زماننا صلواُت الله علي ✤

ا التَّحليل ا ائع يف الثّقافة الّشيعية فهو تحليٌل خاطىء مئة باملئةالحاُل هكذا حتَّى هذه الَّلحظة .. أمَّ  .لشَّ

الم عىل وعّي أكرث ِمن الوعي الشيعي مبا جرى بعد قتل  ✤ الّداهية الّده�ء واملُشكلة األكرب هي: أنَّ أعداء أهل البيت عليهم السَّ

فوا عىل أنَّ زوال ُملْكهم وُملْك األمراء، والجبابرة منْهم وكذلك بنو أمية وبنو العباس ملَّا وق( ..الُحس�، ويتّضح ذلك يف كل�ت العرتة

وإبادة نْسله طََمعاً منْهم يف الوصول إىل  عىل يِد القائم منّا ناصبونا الَعداوة، ووضعوا سيوفهم يف قتْل آِل الرَّسول صىلَّ اللُه عليِه وآله
 )قتْل القائم

الم "فهم "املرشوع املهدويهذا هو تفك� األمويّ� وتفك� العبّاسي� .. هد ✤ ، وربطوا كُل يشء لُه ُعلقة بأهل البيت عليهم السَّ

الم هو املرشوع املهدوي، وأنَّ ُهناك ُعل قة باملرشوع املهدوي .. ألنّهم َيروَن أنَّ املرشوع األّول واألهم عند أهل البيت عليهم السَّ

 لوعي ِمن الثّقافة الّشيعية..؟فأين هذا ا ..ُمبارشة بَ� قتل الُحس� واملرشوع املهدوي

أعني ربطاً  .. نادراً ما نِجد يف الثّقافة الّشيعيّة ربْطاً واضحاً رصيحاً ب� الَّذي جرى يف عاشوراء، يف كربالء وب� املرشوع املهدوي ✤

ال   (!..م وكأنُّه ثأٌر عشائري(سرتاتيجيّـاً) .. ال ربطاً بشكل عاطفي (أنَّ املرشوع املهدوي هو ألخِذ ثأِر الُحس� عليه السَّ

ة بعد مقتل الُحس�  ✤ الم، وأنّهم يعتقدون أن ال صالح لهذِه األُمَّ ذكر ِمصداق آخر ِمن مصاديق الوعي عند قَتَلة الُحس� عليه السَّ

الم [ُمقتطفات ِمن كالم شبث بن ربعي يوم عاشوراء أثناء املعركة ح� احتدَم الِقتال  .]عليه السَّ

الم تُبّ� أّن األكرثيّة ِمن ُمقتطفات مِ  ✤ الم املوجودة يف تفس� اإلمام العسكري عليه السَّ ادق عليه السَّ ن رواية "التّقليد" إلمامنا الصَّ

 فُقهاء الّشيعة ُهم أّرض عىل الّشيعة ِمن جيش يزيد بن معاوية وأتباعه (ملاذا هم أّرض من جيش يزيد)..؟

 ما معنى دعوة "اإلصالح" الَّتي رفعها سيّد الّشهداء ِشعاراً لِمرشوع ونهضتِه املُباركة..؟  ✤
ً صالحاً وسلي�ً هو مرشوع الغدير، ولكن األُمَّة غدرْت بِه وخانْت املواثي ● ق املرشوع املُحّمدي لِصالح األُّمة ولبقاء اإلسالم منهجا

 والبيعة

يف ليلة الحادي  فجاء املرشوع البديل ِمن عيلّ  ●  وآل عّيل وهو مرشوع "الُقربان" الَّذي وضعْت بنت عّيل يديها تحت ظهرِه الرشَّ

 ."عرش ِمن املُحرّم وقالْت : "الَّلهم تقبّل ِمنّا هذا الُقربان

الم عن الّشيعة بكّل تفاصي ●  (لو مل يبَق ِمن الّدنيا  لهاوهناك مرشوع اليوم األخ� .. وهذا املرشوع يستغني فيِه إماُم زماننا عليه السَّ

 .إّال يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم.....) وهذا املرشوع يأيت إذا غدرْت الشيعة مبرشوع الُقربان

 )وهدف بعيد -وهدف متوسط  -مرشوع "القربان" مرشوع سرتاتيجي له (هدف قريب   ●

 لمرشوع املهدويالهدف األّول واألسمى والبعيد للمرشوع الحسيني: هو التّمهيد ل  ●

  "أّما الهدف املتوسط : الحفاظ عىل منهج الكتاب والعرتة "حفاظ كُّل إمام عىل اإلمام الّذي يليه  ●
وإّ�ا خرجُت لطلب اإلصالح يف أّة جّدي، أُريُد أن آُمَر باملعروف ) .الهدف القريب : فْضح الّسقيفة، وما جرّت عىل األُّمة ِمن ويالتها ● 

) هذه رصخة يف وجه الّسقيفة، كرصخة عّيل  صىلًّ الله عليه� وآله� كر، وأس� بس�ة جّدي وأيب عيل بن أيب طالبوأنهى عن املُن

 .وموقف عّيل يف الّشورى الُعمريّة، ِح� رفَض أم� املؤمن� أن ينصاع ويعمل بس�ة الّشيخ�

. هو الَّذي يبعث الحياة يف املرشوع املهدوي عرب حاضنٍة ينشأ الّدم الُحسيني هو املُحرّك وهو زيُت الَوقود للمرشوع املهدوي  ●

 .ويرتىّب فيها أجيال يخرج منهم أنصاُر اإلمام الُحّجة صلوات الله عليه

  .املُعسكر الحقيقي للُحس� هو يف تِلَك القلوب الَّتي تتقد بحرارة ال تربد أبداً   ●



اللة يف  ● املجموعة الَّتي يستنقذها الُحس� هم  .(زيارة سيّد الّشهداء: (وبذَل ُمهجتُه فيَك ليستنقَذ عبادَك ِمن الجهالة وح�ِة الضَّ

املجموعة الَّتي يف ُمعسكر الُحس�، وهم املجموعة األقل، فليس الحديث عن جميع النّاس وجميع األُّمة الّذين تقّدم الحديث عنهم 

 ..لنّاحية املُقّدسة، وبقيّة روايات أهل البيت وكل�تهميف زيارة ا

 )واملُتوسط والبعيد -اإلصالح الَّذي رفعُه الُحس� شعاراً هو إصالح يتحّقق عىل ُمستوى األهداف الثَّالثة ملرشوعه(الهدف القريب  ●

 .."استعراض ملجموعة من آيات الكتاب الكريم لتقريب معنى "اإلصالح ✤

عرض للقطات مأخوذة من كل�ت العرتة الطَّاهرة صلوات الله عليهم هذه الَّلقطات تُقرّب لنا مفهوم قانون  ختام الحلقة ✤

 .."األصالب" ، وسيأيت يف الحلقات القادمة ما يُقرّب هذا القانون أكرث فأكرث
 


