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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .هللا . بَِقيَّةَ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ َسََلٌم َعليك م ِإخْ 

 

 أيديكم بني عرضتُ  اضية  لقة امل احليف (،شرقواننُي الطيِّ والن  )تقدِّم مُ ـالعنوان الفسُه والعنواُن هو ن  
 ،كمةٍ ة ح  ل  وعن ق   ،ةٍ بياني  وص   فاهةٍ عن س   ذاجٍة ويف بعض األحيان  ُث عن س  تحد  وٍر ومواقف ت  اذج من صُ ن  
ثُت ُه حتد  نتُ ي  ب ال ذيلُّ كُ و  ،منهاو  ،هاومن ،ومنها بالفيديو ،لمائنا ومراجعناعُ  تب  ورًا منها من كُ لكم صُ  قلتُ ن  و 

 .لكن ذ  مب أكثر ذهأ أن   ريدُ وال أُ  ،سطيحوالس طحية والت   مل  الس ذاجة  لتُه على م  عنه وح  

لمائنا مراجعنا وعُ  اصيب لعقول  ثري من اخرتاق الفكر الن  الك   يءُ املتقدِّمة الش   مر  علينا يف احللقات  
يني ةتنا مؤس سو  شري إىل تفشِّي علينا كذلك ما يُ  ومر   ،هاها ويف أحنائ  ومر  علينا كذلك الفساُد يف أحنائ   ،الدِّ
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ه يوم أمس مع كثرته  ال تُ ضر وما ع ،ة ومراجعها وعلمائها وخطبائهاؤس سالس ذاجة والس طحية يف أركان هذه امل
م لكم قدِّ أُ  يومٍ  يف كلِّ  ،ا أحتاُج إىل شهٍر أو أكثراه فلرّب  سهب يف هذا االجت أُ أن   ين لو أردتُ ألن   ،عدُّ بشيءيُ 

هذه   أن  بنيِّ ا أريد أن أُ إن   ،هديف ليس هو هذا لكن   ،ات من احلديث يف مثل هذه املوضوعاتثالث ساع
 إمامُ ) :كان  متقدِّ مُ ـالعنوان ال !وجٍه من الوجوه نا بأيِّ زمان   ل إمام  ثِّ كن أن تُ ه ال يُ ذة بنقاط ضعفها هؤس سامل

حديث  وهو  (،شروالن   قوانني الطيِّ ) :هنتُ نو  ع   ال ذيواحلديُث يف هذا املوضوع  (،بونغرِّ مُ  وحننُ  ق  شرِّ زماننا مُ 
مة من تقدِّ مُ ـأيضًا يف احللقات ال نتُ بي  و  ،عليه وسالمهُ  الل   سني صلواتُ عميٍق جد ًا يف أجواء احلُ  عن موضوعٍ 

ورى رآن يف سورة الشُّ ا القُ نون  ملٍة ع  جرة إليه بعُ ندفع األُ  ا أن  ن  ريد م  وآله يُ  ى الل عليه   األنبياء صل  أن  أجرينا خات  
 هذه بأن  من شؤونات :ين قلتلكن   ،ر احلديثكرِّ أُ  ال أريد أن  و  عن هذا ثتُ وحتد   (،ىفي القربَ  ة  المودَّ بــ )

ال يت أيضًا بأن  املناسبة الوحيدة  وقلتُ  ،(يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا انّ نا مِ شيعت  ) ،زنة الفرُح واحلُ ملود  ا
ويوُم  ،عليها وسالمهُ  الل   هراء صلواتُ الز   فرحةُ يوُم  ،األّول ربيعمن  اسعُ الت  هي البيت بالفرح   ث عنها أهلُ د  حت  

  .عليه وسالمهُ  الل   نا صلواتُ زمان   إمام   مامة  إ   يوٍم من أي ام   لُ وأو   ،هاقاتل   هالك  

 ؟المناسبة مع هذهالشِّيعة عاملت نا ألرى كيف تَ أقف ه   ريد أنْ أ   

وردت يت ال  واية ن الرِّ ضون عر  عيُ و  ،ملناسبةا ضون عن هذهعر  هاء واملراجع فهم يُ فقسبة للعلماء  والبالنِّ 
 ولون بأن  يق إذ   ،خؤرِّ ربي املالط دونقلِّ ي فهم ،كون بقول الطربيويتمس   ،عن املعصوم صلوات الل وسالمه عليه

 لل  ا صلواتُ  ملعصوما إلماما قولُ يس يف هذا اليوم كما ية كما يقول الطربي ولاين كان يف ذي احلجّ هالك الث  
د م  ُم   آل   حديث   يف ذبح ا دائماً كون هبيتمس  ال يت  قذارات علم الرجالهي ة يف ذلك ج  واحلُ  ،عليه وسالمهُ 
 !!عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   صلواتُ 

  :َلثونالجزء الحادي والثَّ  (بحار األنوار)هذا هو 

منع منعاً شديداً من و  ،هاطباعت   يدالربوجر السيِّد  حر م ال يت و  ،مر  احلديث عنهاال يت من األجزاء وهو 
الثون من حبار احلادي والث  من هذا اجلزء وهو  ،78يف صفحة  ،هات  وم    ت بعد ذلك بعد وفاته  ع  ب  طُ وقد  ،ذلك

  له  قتَ مَ  ر أنَّ كِ ذ  ما ؟: اينث عن مقتل اخلليفة الث  تحد  ي جمللسي وهوا يخماذا يقول الش   ،األنوار طبعة دار الفقه
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حَّت   و منييعين املشهور بني فقهاء اإلمامية املتقدِّ -بين فقهائنا اإلمامية هو المشهور   ةِ جَّ كان في ذي الحِ 
 الل   وخالفًا آلل ُم م د صلواتُ  ،وفاقًا للطربي ،ةج  اين كان يف ذي احل  قتل اخلليفة الث  أن  م   هو ،ناملعاصري
 في األمصارِ الشِّيعة بين  والمشهور  سي: لاجملالش يخ  يقول يضاً فحة أيف نفس الص   .عليهم أمجعني وسالمهُ 

والمشهور  بين -:1110، 1111 سنة تويفاجمللسي الش يخ  ،ث عن زمانه  يتحد  -واألقطار في زماننا
بل - األعيادل وهو أحد  األوَّ  اسع من ربيع  اليوم التَّ  هذا هو أنَّه   في زماننا واألقطارِ  في األمصارِ  الشِّيعةِ 

هالك قاتل  وكذلك يومُ  ،عليه وسالمهُ  الل   نا صلواتُ زمان   إمام   إمامة   من أي ام   ل يومٍ أو   إن هُ  ،هو عيُد األعياد
  :إذاً الكالم واضح ،المالة والس  عليها أفضل الص   هراء  الز  

  !ربيالط   هب إليه  ملشهور بني الفقهاء ما ذ  ا -
  !مجعنيأصلوات الل وسالمه عليهم ما جاء عن املعصومني الشِّيعة واملشهور بني  -

 ،م دًا عن آل  ُم  ون بعيديذهب ئفةلطاا مراجع كيف أن    ،ةلي  ج  و الصورة تكون واضحًة  وهنا أعتقد أن  
 .مراجعنا الكرامذر و عُ ذا هه ،هحاقاتُ و  جال  وأوساخُه وجناساتُه وسفاهاتهُ علم الرِّ  قذاراتُ  وحّجُتهم

أقرأ  ،وما بعدها 79موجودة يف نفس اجلزء صفحة وهي  ،فص لة  وطويلة  عن إمامنا اهلاديواية مُ الرِّ 
ثُنا ال ذيحذيفُة ابن اليمان هو و  ،ال جمال لقراءهتا بتمامها ةايو الرِّ  ،منها عليكم مقطعاً   :ةيفَ ذَ ح   الَ قَ -حيدِّ

 ألن  -وَّليع  األَ بِ رَ  رِ هْ ن شَ مِ  عِ اسِ لتَّ ا وميَ  انَ كَ وم وَ ا اليَ ذَ هَ  اءَ مَ سْ ي أَ نِ عَ مِ سْ ت   ب  أنْ حِ أ   :يننِ مِ ؤْ م   لا ميرا أَ يَ  لت  ق  
مساء يوم عدِّد أ  بدأ أمري املؤمنني يُ و -ا  مَ سْ وم ِاثَنين وَسبِعيَن اِ ا اليَ ذَ هَ لِ  ف  رِ عْ أَلَ  ينِّ إِ وَ -؟:أمري املؤمنني ماذا قال لهُ 

 وم  يَ وَ  ،ةاحَ رَ تِ سْ الِ  وم  ا يَ ذَ هَ  :قَالَ : األوصياءسيِّد ذكرها ال يت أقرأ عليكم األمساء  ،لو  األ اسع من ربيعٍ الت  
-وّ د  ه   وم  اليَ وَ  ،ملَ القَ  عِ فْ رَ  وم  يَ وَ  ،ةرَ ي َ وم  الخِ يَ وَ  ،ارزَ وْ األَ  يطِ طِ حْ تَ  وم  يَ وَ  ،يانِ الثَّ  يرِ دِ الغَ  وم  يَ وَ  ،ةربَ يس الك  فِ نْ ت َ 
 يهِ فِ  اب  جَ تَ سْ ي   ومٌ يَ وَ  ،ربَ كْ األَ  يد اهللِ وم  عِ يَ وَ  ،اتارَ وم  الثَّ يَ وَ  ،ةكَ رَ الب َ  وم  يَ وَ  ،ةيَ افِ لعَ  اوم  يَ وَ -دوءهُ ـيعين ال وّ دُ هُ ـال

الشِّيعة ولذلك الكثري من -ادوَ لسَّ ا عِ زْ وم  ن َ يَ وَ  ،طرْ الشَّ  وم  يَ وَ  ،يافِ وَ الت َّ  وم  يَ وَ  ،مظَّ عْ ف األَ وقِ مَ  وم  اليَ وَ  ،اءعَ الد  
اسع من ربيع م وصفر إىل اليوم الت  ر  بسوه يف مُ ل   ال ذيواد واية أن  يبقوا على لباس الس  لرِّ ا عتادوا التزامًا هبذها  

 ،وعن  وم الق  يَ وَ  ،ومم  ه   ال يِ فْ وم ن َ يَ وَ  ،ةكَ وْ ار الشَّ سَ كِ نْ وم  اِ يَ وَ  ،مالِ الظَّ  ةِ امَ دَ وم  نَ يَ وَ  ،السََّواد َوَيوم  نَ ْزعِ -:األو ل
 ،ىمَ ظْ اة الع  كَ الزَّ  وم  يَ وَ  ،ةابَ نَ اإلِ  وم  يَ وَ  ،ةبَ وْ الت َّ  وم  يَ وَ  ،ةالشِّيعَ ح رَ وم  ف َ يَ وَ  ،حف  صَ التَ  وم  يَ وَ  ،ةرَ دْ الق   رضِ وم  عَ يَ وَ 
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ا يكون  ،الكلمة غري واضحة ،غابسيل النُّ -ابغَ يل الن   سَ  وم  يَ وَ  ،يانِ ر الثَّ طْ الفِ  وم  يَ وَ  اب إشارة غالنُّ  سيلُ رّب 
 ال ذياليوم  عمومًا هوسيل النغاب ف ،ريقهُ  بلع  أي جل ب الرُّ غ  نـ  وتـ   ، يكون عاطشاً بعد أن   اإلنسان   قي  إىل س  

ل هْ أَ  يدِ عِ  وم  يَ وَ  ،اضَ الرِّ  وم  يَ وَ  ،يقَ ع الرِّ ر  جَ تَ  وم  يَ وَ -:هابعد  لذلك يأيت  ،من العطشاملؤمنون  يسقى فيه  
َأْهل  ِعيدِ  َوَيوم   ،َوَيوم  الرَِّضا-هريق   ع اإلنسانُ تجر  جل في  والو   بعد انتهاء اخلوف   ؟يق مَّتلرِّ  اعُ تجر  ا يُ ن  إ  و -يتالبَ 

 وم  يَ وَ  ،ةالشِّيعَ  الَ مَ عْ أَ  اهلل   ل  بَ قْ وٌم ي َ يَ وَ -ظفروا بفرعون ؟ظفروا ّبن-يلائِ رَ سْ إِ  نوبَ  هِ ت بِ رَ فَ ظَ  ومٌ يَ وَ  ،الَبيت
 وم  يَ وَ  ،يتل البَ هْ أَ  رورِ س   وم  يَ وَ  ،ومل  عْ مَ  ال تِ قْ لوَ  اوم  يَ وَ  ،قافِ نَ م   ل التْ ق َ  وم  يَ وَ  ،ةارَ يَ الزِّ  وم  يَ وَ  ،ةقَ دَ يم الصَّ دِ قْ ت َ 

 م  و يَ وَ  ،ةلَ ََل الضَّ  مِ دْ وم  هَ يَ وَ  ،وّ د  ى العَ لَ ِر عَ هْ وم  القَ يَ يه وَ دَ ى يَ لَ عَ  م  الِ  الظَّ عض  وٌم يَ يَ وَ  ،وده  شْ مَ  ال وم  يَ وَ  دِ اهِ الشَّ 
بدأ بالربودة ي   ًا ُث  ديًا شدحار   حينما يكون اجلوّ  ،هو بداية الربد بعد احلر ،التصريد-يدرِ صْ وم  التَّ يَ وَ  ،يهِ بِ نْ الت َّ 

هرُة والز  -ةرَ هْ الزَّ  وم  يَ وَ  ،نْ ينِ مِ ؤْ م   ن العَ  زِ او  جَ التَّ  وم  يَ وَ  ،ةادَ هَ لشَّ  اوم  يَ وَ  ،يدرِ صْ التَّ  وم  يَ وَ -صريدالت   هلذه الفرتةيقال 
 وم  يَ وَ -ة فهي زهرة الوجودر  ه  ها الز  ائ  هرة ومن أمسها الزُّ هراء ومن أمسائها الز  فاطمة من أمسائو  ،فاطمة من أمساء  

ا تسمية حبسب بأن  ال كما يتصّور البعض  ،صحيحةو  فصيحة هرة تسميةفتسمية الفرحة بفرحة الز  -ةرَ هْ الزَّ 
اب طَ تَ سْ م   وم اليَ وَ  ،ةوبَ ذ  لع  ا وم  يَ وَ  ،ةرَ هْ الزَّ  وم  يَ وَ -ةهر  هرة والز  هراء والزُّ هراء الز  مساء الز   من أألن   ،ةي  اللهجة العام  

 وم  يَ وَ  ،ةلَ اهَ بَ م   ال وم  يَ وَ  ،نمِ ؤْ م   لا يهِ يح فِ رِ تَ سْ يَ  ومٌ يَ وَ  ،يددِ سْ التَّ  وم  يَ وَ  ،قافِ نَ م   ال انِ طَ لْ اب س  هَ ذَ  وم  يَ وَ  ،هبِ 
 ،ةارَ يَ الزِّ  وم  يَ وَ  ،ومل  ظْ مَ  ال رِ صْ نَ  وم  يَ وَ  ،رّ ة السِّ اعَ ذَ إِ  وم  يَ وَ  ،يلجِ بْ لتَّ ا وم  يَ وَ  ،المَ عْ األَ  ولِ ب  ق َ  وم  يَ وَ  ،ةرَ خَ افَ م   ال
 ،رائِ بَ ي الكَ د فِ هْ وم  الز  يَ وَ  ،عدَ البِ  فِ شْ كَ   وم  يَ وَ  ،ةيَ كِ ْز الت َّ  وم  يَ وَ  ،ولص  لو  ا وم  يَ وَ  ،بْ ب  حَ التَ  وم  يَ وَ  ،دْ د  وَ الت َ  وم  يَ وَ 
 أمساءُ هي هذه  ،مالتسلي ينيع ،االستسالم-مََل سْ تِ سْ الِ  وم  يَ وَ  ،ةادَ بَ العِ  وم  يَ وَ  ،ةظَ عِ وْ مَ  وم  اليَ وَ  ،راو  زَ وم الت َّ يَ وَ 
الل  هراء صلواتُ الز   دوّ شري إىل مقتل  وهالك  ع  ألمساء ما يُ ا وواضح يف مجلة هذه ،و لاأل ربيعٍ اسع  من الت  

ما  ا قرأتُ ها وإن  واية بكامل  ين ما قرأت عليكم الرِّ لكن   وايةلتفاصيل املوجودة يف الرِّ ا عن فضالً  ،عليها وسالمهُ 
 .ريفالش   هذا اليوم   األوصياء من أمساء   سيِّداية عن و رِّ د  يف الر و 

 إمام   يوم إمامة  من رادي مُ  ،زماننا الصديقة الكربى ويوُم إمامة  إمام   يوم هالٍك لعدوّ هو هذا اليوم 
 ى اللُ صل   م د  ه مُ د  ج   كما أن    ،نياملاء والط بني وآدمُ   فهو إمام  ه وإال  يعت  ه بني ش  ة إلمامت  البداية الفعليّ  أينا زمان  

 ملاء  ا وآدم بني إمام  هو حُلج ة ابن احل سن ا كذاك  ،قبل وجود  آدمأي  نيوآدم بني املاء والط يبي عليه وآله ن  
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قطعاً  ،هذا هو مرادي ،بني شيعته مامته  إل األرضي هنا عن بدايٍة فعليٍة يف العال   ثُ ين أحتد  ولكن   ،والطني
كرب واألمساء األعظم هلذا العيد األ ءامساألتكون  حدٍث آخر ولذلك أكرب من أيُّ هو  اإلمامة   بداية   دثُ ح  
أن نقول يوُم  أو ،ه يوم الرضانقول إنّ  من أن   أهمّ هو هذا العنوان و  ،(اينيوُم الغدير الث  )رتبطة بإمامة إمامنا م

 أو أن   ،يوم هدم الضاللةو يوُم القهر على العدو وهو  ،ال على يديهالظ   نقول هو يوُم يعضُّ  أو أن   ،يقع الرِّ جترُّ 
أهمُّ عنوان ف (اينالث   يوم الغدير  ) :حني نقول ،املعاين األخرىذلك من وأمثال  ،يوم قتل املنافق نقول بأن هُ 

هذه  ،اينهذه التسمية ليست مرتبطة هبالك الث  و  ،اراتيوم الث  و  ،الغدير الثاين وهذا هو يومُ  ،الغديرهو عندنا 
مية ليست ستال هذه ،عيد الل األكرب يومُ  ،اراتيوم الث   ،اراتالث   هو صاحبفتبطة بإمام زماننا ر مالتسمية 

يف هو عيدهم احلقيقي ف ،يوم عيد أهل البيت ،سنة ابن احل  ج  هذه التسمية مرتبطة باحلُ  ،اينرتبطًة هبالك الث  مُ 
ية عيد الغدير غدير عليٍّ ا تسماهد ويوم املشهود إن  الش   ويومُ  ،عليه وسالمهُ  الل   إمامة إمام زماننا صلواتُ 

اسع من الت   ،يومها هو يوم إمام زمانناو  ،هرة الوجود فاطمةهرة ز  ويوم الز   ،ويوم املشهود اهد  ى بيوم الش  يسم  
هو  املطلوب بنفسه   ،مة  قدِّ مُ  الرباءةُ  ،ولكن  الرباءة ليست هي املطلوبة بنفسها ،يوم براءٍة ويوم والية األّول ربيعٍ 

سبة بالنِّ  ضوء  بالنسبة إىل الوالية كالوُ  الرباءةُ ف ،الرباءةهي مُة الوالية قدِّ مُ و  ،مةدِّ ق مإىل الية حتتاجُ لكن  الو   ،الوالية
اية ة على الطهور إىل ن  ظف من احملاد  والبُ  ،طهورب إال   ال صالة  و  ،من الوضوء قبل الصالة البدّ ف ،الةإىل الص  

ليس  قيّ ولكن  الرُّ  ،للوالية الزمةً مُ  لرباءةُ ا أن تبقى هذه د  من حتقيق الرباءة والبُ  د  فقبل الوالية البُ  ،الةالص  
 .نازمان   إمام   ّبعرفة  هو  قيّ الرُّ  ،بالواليةيكون  الرقيّ  ،الرباءةب

ال يت ات صنا عن املساحوتفحّ  ،القول البليغ الكاملوهي الكبرية  اجلامعة   لو ذهبنا إىل الزيارةفإنّنا لذا 
 ،احة الواليةسمهي نا سنجد املساحة األكرب فإن   ،ثت عن الرباءةيت حتد  ل  ا اتوعن املساح ،الوالية ثت عنحتد  
هلا وشرط  يالزمها على طول  مة  قدِّ مُ  ةُ والرباء ،نيا واآلخرةنا يف الدُّ نجات  سببًا ل   تكونُ ال يت الية هي الية أو الو  الو  

 ،اراتوم الث  ي   هُ أن  و  ،اينوهذه األوصاُف أن ه الغدير الث   ،والية براءٍة ويومُ  يومُ األّول هو من ربيٍع  عُ اس  فالت   ،اخلطّ 
 يومُ و  ،الوجود زهرة   هرة  هو يوم الز  و  ،اهد ويوم املشهودهو يوم الش  و  ،أهل البيت عيدُ و الل األكرب  يدُ ع   هُ أن  و 

فمن هنا بدأت اإلمامة  ،حني يظهر نازمان   إمام   على يد   ر املظلومُ نص  يُ  ؟نصر املظلومُ مَّت يُ  ،نصر املظلوم
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 الل   صلواتُ  سين  ح  نتصار ال   ،لومظالكبري النتصار امل ُط واملشروعومن هنا بدأ املخط   ،نازمان   ة إلمام  الفعليّ 
 . عليهوسالمهُ 

هم ل  ب  من ق   هلذا االهتمامتب و رُّ ه الاألوصاف وهلذ ألمساء وهلذه  ا واية هلذه  هذا احلشد يف هذه الرِّ  وبعد  
 ، هلذه املناسبةاالً عطون ب   يُ الم إن  نا ف  رية مراجعنا وعلمائصنا يف س  لو تفح   ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   صلواتُ 

م كوا تس   فقدالشِّيعة  أم ا ،اً د  جطحي ساذج املناسبة بشكٍل س   تعاملون مع هذهي ولو أعطى بعضهم بااًل فإن 
 وميديّ اجلانب الكو  ،اخرلس  ا جلانبُ ى عليها اإقامة برامج يطغ  هو شاطهم ن   وغايةُ  ،كًا عاطفياً باملناسبة تسُّ 

  !ل يكن ذلك يف مجيع احلاالت يف أغلب األحيان إن  

هل ذراً لشيعة أعُ قد أجد و  .يقةقد   معرفةٍ  ث عنتتحد  و  ،ٍة عميقةدي  ث عن ج  بينما هذه األمساء تتحد  
لماء العُ  ن  أل ،ملعرفةا يهمفد دِّ وجيُ  وعي  فيهم ال بعثُ هم ل جيدوا أحدًا ي  ولكن   ،املناسبةب كواتس  قد هم ف تالبي
 ،اصيبجال الن  علم الرِّ  ن  أل ،لوسخر اذ  جال الق  علم الرِّ  ألن   ؟ملاذا ،ملناسبةا م عن هذههبو م وبقلا بوجوههو ضأعر 
، ويظّلون مهله دينًا نعلو جيئمًا و دا به   سكونيُ علماؤنا ُم م د  آل   ح حديث  ب  ذ   ال ذيهذا العلم املسموم  ألن  

 !!حديث  آل  ُم م دبه  يذحبون

و ي الِحجَّة هن في ذقتله  كاذ ِكر أنَّ مَ  ما)-حلقيقةا كشف عن هذهسي ت  لاجملالش يخ لذلك عبارة 
-نا هذاناألقطار في زموا ارِ األمص فيالشِّيعة بين  والمشهور  -الشِّيعةأما -بين فقهائنا اإلمامية المشهور  

 ،وسطحية سذاجةبالعيد ذا وا هبكتس   ةُ يعفالشِّ -م التاسع من ربيع  األوَّلاليو  ه  هو أنَّ -يف زماننا حننُ حَّت  و 
 آل   عداء  أ  من  اءوا به  سبيٍل ج  كوا بفقد تس   ،أيضاً  سطحيةٍ  و أعرضوا عن هذا العيد بسذاجةٍ  واملراجعُ  لماءوالعُ 

 !!ضيعروا احلقائق هبذا العلم الو  جال فدم  لم الرِّ ع   مسوهُ ُم م د أ  

 ،331يف صفحة  ،كتابه املعروف اجمللد التاسع  (قيحنالت)هو  اذه ، عليهالل نا اخلوئي رحةُ سيِّدولذا 
لثاين ا ،ةاألغسال املستحب  د عدِّ يُ  التنقيح يف شرح العروةأّن باعتبار  ،ق على ما جاء يف كتاب العروةعلِّ وهو يُ 

اً يكون يف يوم ستحب  مُ  ذكر غسالً -ولالتاسع من ربيع األ ر يومشالثاني ع-ة الزمانيةعشر األغسال املستحب  
ون كَ   على أنَّ -:اهد هناموطن الش  و  ..د يف ذلك روايةر  ل ي  بقوله ق علِّ اخلوئي يُ السيِّد  ،لالتاسع من ربيع األو  



 

 3وانين الطي والنشر ج ق( 66طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   7 
 

عند عوام -واموإن كان معروفا  عند الع-اينيشري إىل مقتل الث  -فق في هذا اليومسبب هذا العيد اتَّ 
إلَّ أنَّ التأريخ أثَبَت وقوعه  في السَّادِس والعشرين من -!ربيلط  ا تأريخ ؟أي تأريخ-أريخ الت أنَّ إلَّ -ةالشِّيع

وإن كان معروفا   فق في هذا اليومعلى أنَّ َكون سبب هذا العيد اتَّ -أعيد القراءة: .ظذي الِحجَّة فلي َلحَ 
إلَّ أنَّ -اينهالك الث  هو يوم ل ألو   اهذا اليوم وهو التاسع من ربيعٍ  معروف أن  الشِّيعة عند عامة -وامعند الع

ستطيع أنا ال أ ،املراجع هكذا ةُ وبقي  -ظه  في السَّادِس والعشرين من ذي الِحجَّة فلي َلحَ التأريخ أثَبَت وقوعَ 
عليه  الل   السيِّد اخلوئي رحةُ املراجع مجيعًا  أستاذ  و هم هم وكبري  سيِّد  جئت بكتاب  ينلكن   ،الكتب ع كل  تبّ أن أت

ي يف ذ  هو  اينهالك الث   سي من أن  املعروف واملشهور بني فقهاء اإلمامية أن  لاجملالش يخ ق لكالم ادوهو مص
 .الطربي مون قول  قدِّ يُ هلا عندهم و  ة  اجلدار وال قيم رض  م يضربون هبا ع  اإلمام اهلادي فإن   ا روايةُ وأم   ،ةج  احل  

 !!اصيبّ ربي الن  كون بقول الط  ويتمس   ار  اجلد  عرض  نيماملعصو  كالم  بيرمون حني  هنيئاً هلم بذلك

ول والق ،هو قول بشر ،دم  ُم   ه آلل  ظر عن عدائ  الن   بغضِّ  بشريي  قول   هُ ربي قولُ الط   :سؤال بسيط
هو  الطربيّ  أن  ب تُ ضلو افرت حَّت  و  ،%50واب بنسبة الص   تمل فيه  وحيُ  %50ل فيه اخلطأ بنسبة البشري حُيتم  
يها ل فتم  حيُ  أقوالنا يف أحسن  أحواهلاو  ،ثلكمبشر عادي مثلي وم ولكّنهاس إىل أهل البيت من أقرب الن  

آلل  وعداء الطربيّ  ة الطربيّ ظر عن ناصبيّ الن   غضِّ لن ،ليست صحيحةأّنا  %50 و ،صحيحةأّنا  50%
واب بنسبة ل فيه الص  تم  حيُ  آلل ُم م د فقولهُ  من أفضل الن اس ومن أقرب  الن اسهو ولنفرتض أن  الطربي  ،ُم م د
 هذا ل أن  حتم  يُ ف ،االحتمالهذا إمامنا اهلادي أيضًا فيها  ةُ ايورو  ،%50طأ بنسبة وحيتمل فيه اخل ،50%

هذا الكالم ما هو بكالم اإلمام اهلادي بنسبة  وحيتمل أن   ،%50ة ي بنسبدنا اهلاإمام   كالمُ هو  الكالم 
أو مكان حيتمل فيه بنسبة  ،املعصوم كالمُ أنّه    %50ل فيه بنسبة تم  مكان حيُ  ؟حرجِّ أيُّ الطرفني نُ ف ،50%
هنيئاً  اجلواب معروف بالبداهة، ولكيّن أقول !؟من أعداء أهل البيت كالم صحيح لشخص ناصيبّ أنّه   50%

هو  ؟سفاهة وحاقة بتمام املعايري واملعاينو  منهم سذاجة هذه   تأليس ،لعقلا هنيئًا لفقهائنا هبذاو  ،ملراجعنا
ة اللياقة مع أهل ة وظاهرة قلّ فاهة واحلماقالس  و  جةاذظاهرة الس   ،سمأ عنه يوم   ثتُ أنا حتد   ال ذيهذا املصداق 

حينما ونفس الشيء  ،فيما بينهم ةٍ تعاملون بصبيانيّ ي ت احلوادث كيف كانوار  م  و  ،فيما بينهموأيضًا  تيالب
 كالم عن  ؟هذه سفاهة تأليس ،ةالصبيانيّ و  ذاجة  بنفس الس  و  ةعصوم بنفس الطريقيتعاملون مع حديث امل
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قبل نلول فصجال وأوساخ علم األعلم الرِّ فلنقبل قذارات وسفاهات  ،لقُ فلنـ   ،يدينااإلمام اهلادي موجود بني أ
 ،كالم اإلمام اهلادي هو هذا  أنّ  %50ال ممع قبولنا هلذه القذارات يبقى عندنا احتولكن   ،هذه القذارات

 %50نسبة  ل يف كالمه  تم  أيضًا حيُ  ،ة البشرر كبقي  ش  ب   ،ن بنقله  نسيء الظ   اصيب بشر ال نريد أنربي الن  والط  
 ؟ملاذا ،سبةلنِّ ا سبة على هذا الكالم هبذهلنِّ ا لكالم هبذها مون هذالماذا تقدِّ ف ،ربي صحيحكالم الط  أنّ 

 ؟هذه سفاهة تيسأل ؟تُتابعون حديثي ماذا تقولونن ال ذيأنتم  ،أنتم ؟أنتم ماذا تقولون ؟هذه سفاهة تأليس
ولكن   ،كيف أقول هذا الكالم عن علمائنا  ى مينِّ صحيح اآلن بعضكم يتأذّ  ،واضحةسفاهة و  ،هذه سفاهة

 فاهةالس  ما يصدر منهم من ألوان يوم أمس أنا عرضت و  ،ماذا أصنع هلم إذا كانت هذه هي احلقيقة
حلناها لكّننا فاهتم و واحلماقات واضحة يف تصرّ  ةب وعدم اللياقسوء األدوالواقع أّن  ،طحيةذاجة والس  والس  

 ايف فتاواه ذاجةُ ر الس  ظه  ة دينية ت  مؤس س وأن   ،مراجع فال أعتقد أن  وعليه  ،حيةالسطو  ذاجةعلى الس  أيضًا 
 عن قائم آل   ،هليّ م اإل  ائ  عن الق   !ة ابن احلسنج  نائبًة عن احلُ  ها تكونُ ا وسلوك  فاهت  ها وتصرّ  أخالق  يف ذاجةُ والس  
ال  ،يف أحالمي والامي هيل وال يف أو ال يف خياق هذا صدِّ سبة يل ال يكن أن أُ بالنِّ  ،ذلك ال يكن ،ُم م د
البعض طبعاً  ، طويالً وحوافر أربعة ونيقاً عالياً لت هذا التوفيق وذيالً لو امتلكت أذنني طويلتني ون  حَّت   ،يكن
ر تصو  ن  أستطيع أ أحلال لن  ا يف ذلكحَّت  ين فإن   !قت هلذا التوفيق العظيمفِّ وُ لو  ينولكن   ،أسوأ من ذلكهم 
 ق بأن  صدِّ أُ   أن  ينِّ وتريدون م   ،اإلمام اهلادي ويركضون وراء الطربيومراجع يرفضون كالم    ءالمعًة و سمؤس  

ء المالعُ  راضُ عإوهو وهذا احلال  !عليه وسالمهُ  الل   اتُ و لة صج  ة تنوب عن اإلمام احلُ ؤس سملا هذههؤالء، وأّن 
وعلى األموات وعلى  ،على املراجع ال ذين تُقلِّدونم ،اهلادي ينطبق على األحياء ناإمام   واملراجع عن كالم  

هم وهم حيسبون الساعات ئون أمور  هيِّ ون اآلن ويُ ن يستعدّ ال ذيوعلى  ،ن سبقوهمال ذيوعلى  ،أساتذة هؤالء
اعات هم حيسبون الس  لكن   ،الل وأطال الل يف عمره ين حفظهُ السيستا السيِّدصون من مرجعية يتخل  ام مَّت ي  واأل

جف جيري ما اآلن يف كواليس الن   ،ةيعة املرجد  ة مَّت يصلون إىل سُ د  ن العُ و م يعدّ ألن   ،حقيقة هذه  و واأليام  
رات لة عن املؤام عندي معلومات مفص  ملطالب وإال  ا ل يف هذه  ريد التوغُّ ال أُ  ،مؤامرات واستعدادات ،جيري
 ال ناقة يل يف ذلك وال ،السيستاينالسيِّد مسك باألمور بعد سيُ  ال ذين م  حول دات ااك واالستعدحتُ ال يت 

  .لسُت مهتماً بطرح هذا املطلب مجل لذا
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هي  حر  يها فـ  ف  يت ال  ة يداسبة الوحاملنإذ أّن  ،دُأخ  قد  حة  ر الف جانبُ ف ،صارت واضحةأعتقد أن  الصورة 
فوا تستكش نكم أن  ويك !نوب  باحلز اسبات الفرُح فيها مشبقي ة املنو  ،لألوّ ا  سع من ربيعالتا :ملناسبةا هذه

 يف عيدأو  ،الً مثر لفطاعيد  يف ،على سبيل املثال يف األعياد ،يارات واألدعيةذلك من خالل الطقوس والزِّ 
ٍء  وبكازنٍ لى حُ عيشتمل  دبةء النُ دعا ،تعزيةو هدبة دعاء النُ و  ،دعاء الُندبة نقرأ من املندوبات أن   ،الغدير

د نجملناسبات س  ف هذه انستكش ردنا أن  إذا أو  ،ق  لصاحب األمرشوُّ ت   ه  وفي ةيّ رض  للمظلومفيه  ع   ،وقوش  
األّول،  تاسع من ربيع، الةاملناسب هذهف .زنعنوان للحُ هي سني احلُ  زيارةُ و  ،نيسزيارة احلُ هو ل فيها العنوان األو  

هي  ههذ ،ة باألحزانمشوب ،ناألحزابعة شب  ة املناسبات مُ بقي  و  ، الفرحشبعة ّبعاين  مُ ـملناسبة الوحيدة الاهي 
هو هذا  ؟نيأ (حون لفرحنايفر ذاً )إ !ؤنااملنا وعأطفأها مراجعُ وقد د م  فيها آل ُم   فرحُ ي  ال يت ة دياملناسبة الوح

 .أكتفي هبذاو  ،(حزنناحزنون ليفرحون لفرحنا وي) ،وهاعة الفرح هذه قد أطفأش   !؟توهفلماذا أطفأهم فرحُ 

  (:عقائد اإلمامية) بين يديّ  الَّذيالكتاب  

جف الن   ،عديار الس  ع مكتبة كر  يز الطبعة مركز التو  وهذه ،را املظف  ض  د ر  مم  الش يخ ر ملظف  ا يخللش  
د يف م  ُم   لقيُت نظرة على ما يرتبط بفرحة آل  أ بعد أن   ،وما بعدها 78فحة ص   ،ويشسوق احلُ  ،األشرف

وكيف  (عقائد اإلمامية)وأبدأ من هذا الكتاب  ،نم أُلقي نظرة على أحزاريد أن  أُ  ،التاسع من ربيٍع األو ل
جاد ُث عن إمامنا الس  ة وهو يتحد  موي  هلا إىل عقائد أُ ر رحة الل عليه عقائد اإلمامية ليحوّ ملظف  ا يخيشّوه الش  

كم يف وجئتُ  ،مر الكالم املتقدِّ كرِّ أُ  ال أريد أن  و لكالم ا وقد مر  هذا رّ ة يف السِّ مي  وش بين أُ ان يدعو جليُ ك  من أن هُ 
فقد مر   لوقت لاً ختصار ر ا  املظف  الش يخ رأ كالم  أقال أريد أن   ،عاءنا الدُّ أابقة بدعاء أهل الثغور وقر احللقات الس  

عروف بدعاء أهل الثغور يف ملا  دعائهيف جاداإلمام الس   يقول بأن  الش يخ املظف ر  :بالـُمجمل أقول ،ذلك
 ،ظم مثااًل على ذلكاتنا وجاء بإمامنا الكم  أئ   ةُ وكذلك بقي   ،ةجادية كان يدعو جليوش بين أمي  الس   ةفالصحي

ث عن وحتد   ،مظاالك جاد واإلماماإلمام الس   ..اً بوعذاًا م  ل  لوا أم  ن حت  ال ذية م  األئ  نا بأكثر جاء  هي أنّه شكلة امل
 بالنصر ولطُغاة بين العّباس ةمي  غاة بين أُ طُ م كانوا يدعون ل  من أن  م عليه الل   ة أيضًا صلواتُ م  ئة األبقي  

أنا أسألكم  ،هُ ء  فهم  أساوقد  ،م أمجعنيوسالمه عليه يٍث عنهم صلوات الل  ما أورد من حد وأورد   ،جليوشهم
 :ين أقوهلا لكم بصراحةٍ لكن   ،هذه عقيدتكم وهذا دينكم ،نتقبلو  إذا كنتم أنتم أحرار ؟بلون هبذا املنطقتقهل 
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ا هذ يقولُ  ال ذية يعتربون هذا م  األئ   ت أن  دم لوجتهيعدم وأهتاار يز جعتم إىل أحاديث أهل البيت وإىل لو ر 
أنا ال أريد  ،ن يقول هذا الكالمم   ،وا رائحة اجلن ةيشمُّ  ن لن  ال ذيمن و  ،يامةمن اليائسني يف يوم الق  هو الكالم 

وجود يف ين أقول هذا هو امللكن   ،م القيامةكم يف يو ا لست أنا احل ؟من أنافف ر هكذا ظاملالش يخ ف صنِّ أن أُ 
 .أحاديث أهل بيت العصمة

 كتابه    يف (،جاةالن   راطُ ص  ) تابه  كنا اخلوئي يف  سيِّدفيت هذا الوتر يُ  غمة وعلى نفس  لنِّ ا هذه على نفس  
راط الن جاة يف أجوبة االست)ال يت أفَّت هبا  فتاءاتتأقصد جمموعة االس  ،454فحة ص ،اينء الث  اجلز  (،فتاءاتص 

 ماميةقائد اإلعب وما رأيكم بكتا ؟ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم-1554سؤال 
فس ن ة املراجعقي  بوجواب  لتربيزياخلوئي جييب وهو أيضًا جواب املريزا جواد االسيِّد -؟ريخ المظفَّ للشَّ 

 :ون أنا قلتر إذا تتذك  -هفاد من ي ستكتاب  الشَّيِخ المظفَّر كتاٌب نفيس في موضوعِه ل بأس بأنْ -:الش يء
ا جهة م  أ !ب تنفيسكتاهو  ب هذا الكتابل  ،يئو اخل السيِّدهذا الكتاب ما هو بكتاب نفيس كما يقول  بأن  

 سواءً و  .؟!.ةإلماميّ عقائد ابما هو ة و األمويّ  عقائدُ  مسهُ  تنفيس وإفهو كتابُ  ،إليكم ها راجع  تحديدُ فالتنفيس 
  . قناعايتيل أناتكم و اعقنا مأنتم لك ،قاً ل ذلك فار شكِّ  ال يُ سبة يلبالنِّ  ،بلتم بكالمي أم ل تقبلواق

  :نا الخوئيسيِّده لجِّ سؤال أيضا  و   

جود السؤال مو  ،السؤال طويل وأريد أن أختصر ،ةي  نسيقام يف املواكب احلتُ ال يت السؤال عن املراسم 
جواب  ،املواكبيقيمونا يف ال يت ديث عن عرس القاسم بالتفاصيل احلو  ،1579رقم السؤال  ،460صفحة 

لم يثبت لدينا القضية المذكورة واهلل  :الخوئي-قعلِّ ه ل يُ ملريزا جواد التربيزي ألن  ا جواب اخلوئي وهو أيضاً 
عند  ين أقول هذا اجلواب هو نفسهُ ولكن   ،نفس اجلواببأنا لسُت مهتم ًا كثريًا  ،قضية عرس القاسم-العالم

هذه  ي من أن  ئو اخلالسيِّد  ه بلنا ما قال  إذا ق   ،ة التفاصيلخبصوص بقي  اخلوئي وعند العلماء اآلخرين السيِّد 
املراجع ف ،ا اجلميعرّب  بل  ليس الكثريو  ،الكثري من اخلُطباء والُعلماءكذلك ما قاله و  القضية ليست حقيقية

هنا ال أريد  أناو  ،فرتاةوهذه قضية مكذوبة ومُ  ،ة ليست صحيحةرس القاسم هذه القضي  عُ قضّية بأن   يقولون
ولكن  ، نتجاوزهاأن   هذه القضي ة يف حدِّ ذاهتا ُيكنو  ،لكن هذا هو الرأي الش ائع ،عأن أناقش هذا املوضو 
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اخلوئي  ديِّ فهنا الس ،ا ومن املطالب املشاهبةر مع كثري من القضاية اجلواب فيها هو جواب يتكر  ضي  هذه الق
  !امسيّ رس الق  العُ وهو  ،ةقضم شيئاً من نشاطات املواكب احلسينيّ 

ض نبر وبعاء المكرها خطبيذ تي الَّ وايات ل الرِّ هَ -لا ُسئ  ينم  أجاب به  ح   ال ذيوق فس الذ  هو ن  و 
صحيحة  واياتهذه الرِّ  له-؟أيكمَلم صحيحة بر ة فاطمة عليها السَّ سيِّدال عِ لر لضمَ الكتَّاب عن كسر ع  

-:قعلِّ  يُ ل هُ ألن   هُ نفس، اجلواب جواب اخلوئي وهو جواب املريزا جواد 1607رقم السؤال  ،468صفحة 
ذلك -؟:ا هومواب اجل ؟وايات صحيحة برأيكمالسؤال هل الرِّ  !ليس صحيحاً أي -عروفمَ  ذلك مشهورٌ 

 ن هذاما لو  :ل مثالً ل فيقو يسأ ذيال  بط كيعين بالض   !يف جهة ثانيةهو اجلواب -معروف واهلل العالم مشهورٌ 
ديد ش اجلو يكون إن   اجلواب ؟اجلواب ماذا يكون ،أسودأو أحر أو ثوب قد يكون أبيض لون ال ؟الثوب

مشهورة : هي اجلواب ؟رأيكموايات صحيحة بالرِّ  هل هذه   :! السؤال هو هذا؟ما عالقة هذا هبذا !ةدو الرب 
-؟برأيكم ت صحيحة  وايالرِّ اذه هل ه :نا اخلوئيسيِّدالسؤال يا  ،ماس برأيكما عالقة الن   !اسعند الن  

ومصداق  ،يةلبازار تاوى اهذا أيضًا مصداق من مصاديق الف-مواهلل العالِ  فو معر  ذلك مشهور :الجواب
اهرة ظاهرة لظ  ا هذهو  !خرآالسؤال يف جانب واجلواب يف جانب يف  ،يسيمن مصاديق فتاوى التثويل املغناط

ئل ااآلن الس   ينيع ،سيملغناطياالتثويل  واضحة علىمصاديق وهي  ،لماءًا يف أجوبة املراجع والعُ د  واضحة ج  
 ،ةحيحو غري صصحيحة أ يها إم  أن يقول اجلواب يف املفروض  ؟كوايات صحيحة برأيسأل هل الرِّ هكذا ي  

 فالوحدك دك  لإذا كان عن ؟مشهور ومعروف عندك ؟عند من مشهور معروف ،معروف رو ذلك مشهأّما 
ين عند يع ،يعةالشِّ ند عمعروف و  رو مشهإذًا هو  ،عندهُ  رو  هذا الشيء مشهشيٍء أن  يؤمن ب يقال لشخصٍ 

 ،عواقِّ ر  ،اعو دون أن ترقِّ تريأنتم و  ،اضحةق و يمصادوهذه  ،دم  آل ُم   أحزان   لماءُ العُ  مُ قض  هكذا ي   ،الشِّيعةعوام 
  .دون جمامالت منو حقائق واضحة هي هذه ف

أو  رحاينّ  ذا منطقه ؟صحيح لكالما هذافهل  ،ة يدعون لألموينيم  ئ  األ   :يقولحني ر املظف   تـُر ى،
  ؟شيطاينّ 

  ؟شيطاينّ  أو ينّ اهذا املنطق رحهل  ،سيهذا الكتاب نف :يقولحني السيِّد اخلوئي و 
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 أن هُ  م وأنا أعتقدرأ الكالقان قد كإذا   ؟الكالم أم ل يقرأ هذا الكالم اخلوئي قرأ هذاالسيِّد والسؤال: 
اس هبذه على الن  مر ل األهِّ سيف يُ ك  ،ة كربىطام   قرأ الكالم فتلكيكن قد  ل ذاوإ ،راملظف   حالُ  رأه فحالهُ ق

لع يكن قد اط   للعقيدة وهو يف ا بٍ كتا   إىلع الن اس  يُرج   ؟كيف يقود الن اس إىل الضاللة هبذه الطريقة  ؟الطريقة
  ؟شيطاينّ  أو اينّ منطق رحفهل هذا  ،على هذا القولافق و  و أنا أقول إن  السيِّد قرأُه  ،عليه

 ،حلسينيةاعائر  الش  مصاديق القضم يف ق منادمص هولكنّ  ،ق عليهعلِّ ن أُ عرس القاسم ال أريد أ
 :لاالسؤ  ،ناطيسييل املغالتثو  ا بطريقةهيأجاب علبل  ،بصراحة ب عليهاالمة فاطمة ل جيُ  وايات ظُ ة ر  وقضيّ 

يعين  معروف المشهور و  وعبارة ،معروفو مشهور هذا الكالم اجلواب:  ؟رأيكم أو الهل الروايات صحيحة ب
ا أن  لك ذ يعين الفة وفة أو معر ر و حني تكون القضية مشهإذ أنّه  ،هذا تثويل مغناطيسيّ  ،صحيح أن هُ 

  .صحيحة

ة يّ ملا أعف هبعر  تُ ل يت ارق لطُ ا ألةسالة العملية حينما تأيت إىل مسنا اخلوئي يف الرِّ د  سيِّ لذلك أنت يا 
وان شرح هذا العنما تنيحف ،مئنانو املفيد لالطأ ملالشياع املفيد للعهو طرق لا أحد هذه ؟املرجع فماذا تقول

  .أهل اخلربة خرج منه أنّ ي أ ،مفيداً للعلم البُد  أن  يكون ذلك الش ياع ،شياع هو صحيح ما كلّ  :تقول

لكن و  ،حيحاً صيكون  ن اليكن أن يكون صحيحًا ويكن أ ،عامّ معىًن  فهو "ر معروفو شهم"ا أم  
 .هذا مصداقو  ،لز األو  ار من الط هذا هو التثويل املغناطيسي املرجعيّ 

 امحين ،ةيّ احلوزو  ملدارسا اآلن لو تذهب إىل كلِّ  ،الشِّيعةكتاب من أشهر كتب العقائد عند   وكذلك
 يتيأ ةن غري الشِّيعم احدو  أيّ و  ،رملظف  ا يخاإلمامية للش   دئعقاهو  يقّدمونهل كتاب أو   ،سون العقائددرِّ يُ 

 أيّ و  ،ر كتاب املظف  شدونه إىلير م فإنّ  ، عقائد اإلمامية الص حيحةا إىل كتاب خمتصر فيه  ونللعلماء يقول أرشد
ألمويّة اهو عقائد  ذيال  ة ميّ مااإل   رشدونه إىل عقائديُ فإّنم م عقيدهت   واحد يسأل املراجع عن كتاب جيدون فيه

الم أكرب وهذا ك ،شِّيعةالبني  داولةاملت تب العقائدفهذا أبرز كتاب من كُ  ،ةوما هو بعقائد اإلماميّ  احلقيقةيف 
 .عليه الل   اخلوئي رحةُ سيِّد لاوهو الشِّيعة جع مرجع من مرا

  :المقاتل اتل أشهر  المق وهذه 
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 لطبعةاسب هذه حب ،هوفأو امللاللهوف  (ف يف قتلى الطفوفهو اللُّ )ن طاووس السيِّد ابهذا مقتل 
 يف هذا ،ميالدي  1950ة طبعة قدي ،جفاحليدرية يف الن   منشورات املطبعة (،اللهوف يف قتلى الطفوف)

من  عياله  َلم و عليه السَّ  سينِ لح  ا نساء   ا رجعَ مَّ اوي ولَ قال الرَّ -86فحة ص ،من اللقطات خذ لقطةً آاملقتل 
ا جابر و دلمصرع فوجا ى موضعإل او ليق كربَلء فوصبنا على طر  رّ لغوا العراق قالوا للدليل م  ام وبَ الشَّ 

 وس رحةُ ابن طاو لسيِّد اشر  يُ لربعني األ ةُ ص  ق  و  ،األربعني ةُ ص  ق  يف  إىل آخر الكالم-ابن عبد اهلل األنصاري
ألغلب ا نا األعمّ ء  ا وعلمامراجعن جندولذلك  !صفرالعشرين من هم كان يف  ورود  ة أن  ص  الل عليه يف هذه الق  

إذاً  ،من صفر شرينء يف الع   كربالإىل جعوار ة ما يلالعق بأن  و  ،جاداإلمام الس   بأن  و  ،بايابأن  الس   فيهم يقولون
مقتل من  همّ أوهو ف الطفو  لىهذا هو كتاب اللهوف يف قت ؟ةسيني  ثقافتكم احلُ وأين هي ! ؟جيري ال ذيما 

 ،ضوعملو ا ذاهبن طاووس إىل ا لسيِّدافيه  شرل يُ و  ،جعت إىل العراقائلة ر  الع   املذكور فيه أن   ،سينيةاملقاتل احلُ 
 .العشرين من صفرالرجوع كان يف  إىل أن  

  (:إقبال األعمال) أمَّا في كتابهِ  

ل أي ام يف أوائ ح يف كتبه  ر  فه كما هو صكتاب اللهوف أل    ،وهذا الكتاب مؤل ف بعد هذا الكتاب
 بنيال يت هذه الطبعة  ،ابن طاووسسيِّد رة للتب املتأخّ إقبال األعمال فهو من الكُ  باأم ا هذا الكت ،شبابه

أقرأ عليكم ما جاء يف   ،66صفحة  ،ميالدي 1996 ،لبنان ،بريوت ،ة األعلمي للمطبوعاتمؤس س يدي
أي املصباح  يف-سين وصلوا المدينةلح  ا حرم في المصباح أنَّ  ووجدت   :صلٌ فَ -(إقباُل األعمال)كتاب 

َلم وصلوا المدينة مع مولنا عليِّ السَّ  سين عليهِ لح  ا حرم المصباح أنَّ  في ووجدت  -حا بيف كتاب املص
وفي غير المصباح أنَّهم وصلوا كربَلء أيضا  -هذا يف كتاب املصباح-ابن الح سين يوَم العشرين من صفر

زياد لعنه  اهلل كتب إلى بيد اهلل ابن ٌد ألنَّ ع  عبستما م  َله  وكِ  ،ام يوم العشرين من صفرمن الشَّ في عودهم 
تاج إلى نحو هذا يحو  عاد الجواب إليهحتَّى م ولم يحملهم ملهِ ما جرى ويستأذنه  في حَ  فه  رِّ يزيد يع

هم كنِّ هم أقاموا فيها شهرا  في موضع ل ي  ام روي أنَّ إلى الشَّ َلمَّا حملهم  عشرين يوما  أو أكثر منها وألنَّه  
إلى  مَلروا أكثر من أربعين يوما  من يوم ق ِتل عليه السَّ هم تأخّ قتضي أنَّ ول برد وصورة الحال ت من حر  

هو أيضًا ال -ه  ازهم في عودهم على كربَلء فيمكن ذلك ولكنَّ ا جو أمَّ و  ،أن وصلوا العراق أو المدينة
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ما يكون  ه  ذلك ولكنَّ  وأمَّا جوازهم في عودهم على كربَلء فيمكن  -إىل كربالءوا م جاءُ يقطع بأن  
نصاري فإن كان ألجتمعوا على ما روى جابر ابن عبد اهلل اهم اعشرين من صفر ألنَّ لوصولهم إليها يوم ا

ن يكو  ربعين يوما  وعلى أنْ وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أجابر وصل زائرا  من الحجاز فيحتاج 
 :الكالم خالصة ؟خالصة الكالم ما هو-و غيرهاصل من غير الحجاز من الكوفة أجابر وَ 

ن صفر هذا ملعشرين ابالء يف إىل كر  لتصو العائلة ما  إن   :اًل يقولابن طاووس أو   السيِّد ن  أهو 
  .الً أو  

ا جاءت إىل كربالء يف غري ذهناك احتمال  :وثانيًا يقول دًا من متأكّ  ضًا ليسيهو أف ،لك اليومأن 
  .جميء العائلة إىل كربالء

ن لنا علّي ابة مع مو دينصلوا المسين وَ رم الح  حَ  ووجدت  في المصباح أنَّ -ما قالُه من كالمٍ 
ش يخ اليعين أن   ،الطوسي يخد للش  ملتعبِّ ا د وسالحباح املتهجِّ صميقصد باملصباح -شرينالح سين يوم العِ 

رين شع   ملدينة يفالت إىل وص ،رين من صفرشلعائلة احلسينية وصلت إىل املدينة يف الع  ا الطوسي يعتقد بأن  
ين ينة يف العشر دىل املإة وصلت العائلة احلسيني   أن   :الطوسيالش يخ هذه عقيدة  ،وليس إىل كربالءر من صف

من  ء يف العشرين كربالد وصلت إىلق ةالعائلة احلسيني   أن  بال يعتقد  ابن طاووس فهوالسيِّد ا أم   ،من صفر
  .ين من صفر العشر يف ليس كن قطعاً ا وصلت ولتمل أن  يقول حيُ  ؟اقلعر ا نا إىلسيِّد  هل وصلت يا ف ،صفر

  .رين من صفرىل العشإر ش  ل يُ  اق لكن هُ العائلة وصلت إىل العر  بأن   :بابه  قالهو يف بداية ش

 !!له الكثريونوهذا الكالم يقو  ؟ماذا تقولون أنتم

اووس هبذا القول قد هز  ما ذكرُه يف اللهوف يف السيِّد ابن ط ألن   ،ابن طاووس السيِّدسنعود إىل 
 راءهعبد الز  الش يخ عتدنا على مساعها من ا  ال يت ة األربعني ص  يعين املقتل وكذلك ما جاء يف ق   ،قتلى الطفوف

ف هو ابن طاووس نفس املؤلِّ لسيِّد ا  نفسُ نيعربة األفقص   ،الكتابقرأ قصة األربعني من هذا ي الكعيب وهو
ل و  الكتاب األ ،بابعد ذلك الكت ،ف بعد ذلكلِّ د أُ لكتاب ق  ا وهذا لاهذا كتابه إقبال اإلعم ،ك فيهاشكِّ يُ 
 .ابن طاووس سأعود إىل السيِّدو يف أيام شبابه  فهُ أل  
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 (:تسرار الشهاداالعبادات في أإكسير )شهر المقاتل الكتاب هو من أ هذاو  

ث دِّ اً احملصخصو ات يه خرافون فوالكثري من العلماء حيملون عليه يقول ،هادةقتل أسرار الش  املعروف ّب
عه يف ويتب ،هادةش  سرار الكتاب أ  حيمل حلة شعواء على ،باللغة الفارسية وهو (لؤلؤ ومرجان) النوري يف كتابه

ا م  كتاب ول  ريح للجتو  خريةسُ باستهزاء و و  (امللحمة احلسينية)كتاب طهري يف  رتضى املمُ الش يخ ذلك أيضًا 
 باس هذا الكتنف ،األربعني راق يفىل الع  ائلة إنكر جميء الع  هذا الكتاب أيضاً يُ ف ،هذا مع كلِّ و  .رُه املؤلِّفك  ذ  
عة د مجُ مم  ش يخ القيق حت ،قرىبدار ذوي ال ،الثا هو اجلزء الث  ذه (،هاداتسرار الش  ادات يف أبإكسري الع)

 ول يخفى عليك أنَّ -: ؟ياألغا الدربند ماذا يقول ،458 يف صفحة ، عطية اجلمريال  س مُ واألستاذ عبا
 ينما قال لهُ حواهر صاحب اجلستهزأ با   ال ذيوهو دي ناألغا الدرب ذكر ر  م  -عوى ورودهم إلى كربَلءدَ 

ن من عندي إ :جلواهرقال األغا الدربندي لصاحب اف ؟اجلواهرتاب ت على ك  علهل اطّ  :صاحب اجلواهر
دعوى  خفى عليك أنَّ ول ي-فملؤلِّ اهو هذا نفسُه  (اخلزائن)ُيشري إىل كتابه   ،خزائين هذه اجلواهر الكثري يف

ة لجملوبا-:لأن يقو  إىل-ةالعشرين من صفر دعوى غير معقولربعين أو يوم األورودهم إلى كربَلء في 
ن مَّ العجب مِ  مَّ ل ث  عقَّ تَ ي    ل مما ام إلى كربَلء في يوم العشرين من صفرسول من الشَّ ود آل الرَّ ور  فإنَّ 

رين من ربالء يف العشكدت إىل  ور  ةي  نيتعّجب من هذا ال ذي يعتقد بأن  العائلة احلسي-يحتمل هذا الحتمال
هذا  لّ كملاذا   !؟ي ةنسياحل قافةث  المن ندكم ماذا يبقى ع ،أنتم قولوا يل ؟بالل عليكم ماذا يبقى عندنا ،صفر
نا وبأيدي ري عليجيهذا  كلُّ   ،بسبب تسليط قذارات علم الرجالو  ،ذاجة الفكريةبسبب الس  نعم هذا  ؟جيري

 .اداتهسرار الش  أ :من أشهر املقاتلهو هذا و  ،ءاألجاّل  ارعلمائنا ومراجعنا الكب

  ءجف وكربَلفي النَّ سمي المقتل الرَّ  (مالمقرَّ  مقتل  )وهذا:  

خبصوص عرس  ،مرور سريع أوالً  ،معبد الرزاق املقر   سيِّدلل ،ريف الرضيورات الش  نشم (مقتل احلسني)
في عرس  رذكَ كل  ما ي  -ابعةيف احلاشية الر   264يف صفحة  ،اخلوئيالسيِّد ذكرُه  ال ذيم نفس الكالم القاس

فخر الدين الشَّيخ خين و صحيح من المؤرّ  واج ولم يرد به نص  الزَّ  ه سنِّ غو القاسم غير صحيح لعدم بل
موجودة يف كتاب وهي ة عرس القاسم لقضية قضي  ا هذه هو ذكرالشِّيعة لماء ة عُ م من أجل  ـ  الع  -ييحالطر 

هذا الكتاب يشتمل  ،الطرحيي يخ فخر الدينللش  يسّمى الفخري  ،عندُه كتاب ُيسم ى املنتخب ،املنتخب
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ة موجودة قصة عرس القاسم ص  الق   ،الطرحييالش يخ  ،جلالر   اذكان يقيمها هال يت   ي ةناحلسي سعلى اجملال
فَل  عظيم القدر جليٌل في العلم فخر الدين الطريحيالشَّيخ و -:م يقولر  قالسيِّد امل ،لة عند الطرحييفص  مُ 

 ،لكن هي موجودة يف كتابه  و  خلرافةا أن يذكر هذه ينيع-رافةلخ   اه هذهِ ر في حقِّ يتصوَّ  يمكن ألحد أنْ 
سيحاكم -ها في كتابهِ واضعَ  م الط ريحيفثبوتها في كتابِه المنتخب مدسوسٌة في الكتاب وسي حاكِ -:يقول

  ؟قولك ةح  ما هو الدليل على ص  ف ؟شيئًا من كتابه   ك أنكرت  م ألن  ها املقر  ا حياكمك أنت أيُّ لرّب   !؟الطرحيي
 ؟قد تقول كيف ذلك ،الكالم هذا أحداً دس   على أن   ليل  دوال فيه رة و واحلادثة مذك ،ب موجودكتاب املنتخ

الحظوا مستوى  ،الن قد األديبيف عرضوا النصوص على ناس متخصِّصني أقول: املستوى التعبريي، يا مجاعة ا
رحيي إذاً كل  الكتاب مدسوس ألن  ة يف كتاب  الطُّ مدسوس ة عرس القاسمص  إذا كانت ق   ،ةيف الكتاب النُّصوص

صني يف لى ناس متخصّ ذه النصوص عهعرضوا ا ،واحد إىل آخره   له  سلوب من أو  األ ،واحدفيه األسلوب 
ال ذي ذكره بغضِّ الن ظر هذا الن ص  النصّ  ،تعبرييةللبنية اا يفو صوص يف البنية اللغوية يف دراسة النُّ و قد األديب الن  

 ع أي  جيم هو حياول أن ،هذا أيضًا داخل يف التثويل املغناطيسيلكن كالم املقر م  ،صحيح أو غري صحيح
 لكن األفكار ليس ،ماملقر  السيِّد مع جاللة قدر  !؟منا املقر  سيِّديا  ارى األفكقو  ت ما هكذا ،هشيء لتقوية فكرت  

ى ولكن ما هكذا تقو   ، ،ال شك  يف ذلكو  ال ُيشقُّ لُه غبار مؤرِّخ   ُمقِّق   السيِّد املقر م عالـ م   ،ىقو  هكذا تُ 
ص ليس صحيحاً قد يكون الن   ،صيف هذا الن   ُنشكِّك ن  أ اإذا أردن ،احتماالت دجمر  على أساس  ،اراألفك

 ءاما ج ،ره واحدخ إىل آله  من أو  ولكن ال يكون التشكيك هبذه الطريقة ألن  املستوى التعبريي يف الكتاب 
 .بدون دليل ةص  نكر هذه الق  فهو هنا يُ  ،موجود يف قصة القاسم بنفس األسلو بمة مكتوباً يف املقدِّ 

يعقد موضوعاً  ،336فحة يف ص ،ةا ما كانت حي  أن  على أساس  أم البنني نكر حضور   هو يُ وأيضاً 
ا بالء يف املدحداث كر يف أ نية أم البنلشخصيّ  ال وجود   هُ أن  هي  الصةاخلُ و  ،اًل ال جمال لقراءته  مفص   هي ينة وإن 

شخصية لبالنِّسبة   فس الشيءنو  ،رباألك عليٍّ  سبة لشخصية ليلى أمّ يء بالنِّ نفس الش  و  ،ذلك يت قبلفِّ وُ تُـ  قد
 .فاطمة العليلة
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نا على ب رّ للدليل م   قالوا راقا وصلوا العفلمَّ -يقول اقأيضًا حينما يأيت إىل جميء العائلة إىل العر و 
 العشرين ث قد وقع يفحلد  اا ذه ىل أن  إ ر  ش  ل يُ  هُ والتقوا جبابر األنصاري ولكن   ،لكالما إىل آخر-طريق كربَلء

 .من صفر

 العشرين من لعراق يفاع إىل رج   رأس احلسني أُ أن   ،أقواالً ينقل عن خمالفي أهل البيت أنّه الغريب و 
اآلثار )  كتابه  يفخالفني ين من املو ينقل عن أيب رحيان البري حيث  ،هذا موجود يف كتب املخالفنيو  ،صفر

  .ع ج ثَّتهمد ِفن ى حتَّ  تهِ ثَّ سين إلى ج  الح    رأس  دَّ في العشرين من صفر ر   :لحيث يقو  (الباقية

 .يوما  د أربعين ه بعتِ ثَّ ج   إلى الرأس   يدَ عِ أ   :يللشرباو  ( األشرافبُّ حتاف حباال  )ونقل عن كتاب 

 .ما  من قتلهبعين يو عد أر بالحسين  رأس   يدَ عِ أ   :البن حجر (ة البوصرييشرح مهزيّ )عن كتاب  ونقل  

الء يف وصلت إىل كرب ةسيني  ة احلُ ر إىل أن  العائلش  ل يُ  ولكن ه ،نقله من كتب املخالفني هذا الكالم
ا موجودة يف إليه رتُ شأيت ال  قضية التشكيكات ف ،ة ليست عند املقر م فقطوهذه القضي   ،العشرين من صفر
وسائل لا صاحب مستدركو  ،ث النوريللمحدِّ  (لؤلؤ ومرجان)تاب لماء ومنها هذا الك  لعُ ا العديد من كتب

 .العشرين من صفر إىل العراقهو أيضاً يرفض وصول العائلة يف 

  (:ةلملحمة الحسينيَّ ا) هو بين يديّ  الَّذيالكتاب  

 1430 ،طليعة النور ،الثةطبعة الث  الهذه الطبعة  ،رييخ مرتضى املطه  يتألف من ثالثة أجزاء للش  
مر  علينا قبل  ال ذيهذا الكتاب  ،(هادةأسراُر الش  )تاب ث عن ك  تحد  ي بعد أن ،21فحة يف ص   ،هجري

الح سين اإلمام  فإنَّ -:يف كتاب أسرار الشهادة للدربندي-با هذا الكتفي نفسِ  وكما وردَ -يقول ،قليل
ار حلض  عدد ا بأن  لدربندي هو ذكر كالمًا ل ؟قد تقول كم احلضور-فقط ئة ألف شخص بيدهِ ل ثَلثمتَ قد ق َ 

وكما ورد في -اآلن لست بصدد مناقشة اجلزئيات أناو  ،يف جيش عمر ابن سعد كان مليون وستمائة ألف
شيخ الينتقل  ةر مباش-ئة ألف شخص بيده فقطسين قد قتل ثَلثماإلمام الح   نفس هذا الكتاب فإنَّ 

يما ما عالقة هريوش-ستين ألفا  ة في هيروشيما كان عدد قتلى القنبلة الذريَّ -نقلًة فيقول: مرتضى املطهري
 !م إىل لون من ألوان االستهزاءل الكاليتحو  ولكن  أن  ،رفضهذا املوضوع اأنت تريد أن ترفض ه ؟باملوضوع
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في -:!؟يا تُرى ما هذا الكالم ؟ءشهداال سيِّدا وبني ميألقيت على هريوشال يت  لةلقنبا قارن بنيأنت تُ  ينيع
 من طرفي مقدار الوقت الَلزم لقتل هذا وقد حسبت   كان عدد قتلى القنبلة الذريَّة ستين ألفا  هيروشيما  

ثانية  كان يحصد في كلِّ   ه  سيفَ  لسيف وأنَّ شيء سوى الضرب با فلو أنَّ اإلمام لم يكن يعمل أيّ  لعددا
 ذهه-اعة وعشرين دقيقةوثمانين س لعدد الكبير كان سيحتاج إلى ثَلثا قتل هذا شخاص فإنَّ أحد األ

في بعض األحيان تكون ف ،طقياً الكالم من دون هذاقد جتأنتم  ،ذاجةلس  ا ثبت لكم هذهوسأُ  ،هذه الس ذاجة
تنتهي حَّت  بالكامل  ضحهذا املوضوع لن يتّ و  ،سيّتضح األمر لكن شيئًا فشيئاً  ،عة باملنطققن  جة مُ اذالس  
هذا  أنَّ رأوا  وبعد أنْ -:يقول ُث   ،املنطقيالرياضي ذا  احلساب هبحنُن اآلن نقبل و  ،هذا املوضوع تُ احلق

هذا -كان سبعين ساعة  ءار و  يوم عاشإنَّ  :م مع عدد ساعات اليوم قالواى ل يتَلءَ لالعدد الكبير من القت
لكن من أين جاء هذا  ،هادةغري أسرار الش  و  هادةسرار الش  ومنها أ قاتلموجود يف بعض كتب املالقول 

كذلك قالوا عن أبي الفضل -:22يف صفحة  ؟ ال ندري!سبعون ساعة ولهُ من أن  يوم عاشوراء طُ الكالم 
شخصا  في   لَلزم فيما لو كان يقتل  ا ا حسبت مقدار الوقتمَّ ولَ  ،وعشرين ألفا   ل خمسة  تَ ق َ  ه  العباس بأنَّ 

 أنّ  ،ذا الكالمهبنقبل  حننُ -ضعا  من الثوانيب ست ساعات وخمسين دقيقة وبثانية لكان األمر يتطلَّ  كلِّ 
ليس يف  ،ين سأعود إليها بعد ذلكألن   ،حفظوهاهذه املسألة ا ،دجيِّ  ،اً منطقيّ ضيًّا و ريا اً احلساب يكون حساب

 من أن   ،نفي هذا اخلربت   بإمكانك أن   هُ ري هو أن  املطه  الش يخ إشكايل على و  ،كالم منطقي  هحللقة ولكنّ ا هذه
لو ف ،ة اخلربيكن قاطعاً بصحّ ألن الرجل هو نفسه ل  ،ئة ألفوستممليون تعداده جيش عمر ابن سعد كان 

ا قال يوجد مثل هذا ،إىل الدربنديرجعنا    ..الكالم فإن  الدربندي ل يكن قاطعاً بصح ة اخلرب وإن 

بن ا مرة اخلرب خبصوص عدد جيش عُ قطع بصح  فسُه هو ل ي  الدربندي ن   كما قلُت قبل قليل من أن  
 نري أملطه  ا يخلش  ا بإمكان انفك ،الرجل أورد خربًا قال هكذا يوجد ،ئة ألفمتسمليون و وأنّه بلغ عد س  
الكالم ال  ألن   ،جرى يف كربالء امارنة بني هريوشيما وبني قمة يقوم بعمليّ  املعلومة من دون أن   رفض هذهي

 يِّد سسبة لقيقة بالنِّ ساعة وعشرين د   83ب الوقت ووصل إىل س  هو ح   ،هكذا حطر  يُ  حنيبًا مؤد   يكون
وبالنسبة للعب اس أيضًا إذا كان إذا   ،شخاصاأل ثانية أحد   وكان حيصد يف كلِّ  ئة ألفثالمثتل إذا ق   هداءالشُ 

ت وخسني عاا األمر يتطلّب ست سن  يقتل شخصًا فإ كان قـ ت ل خسة وعشرين ألف وكان يف كلِّ ثانية
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 اآلن يوافقونهُ  إذًا يا شيخنا املطّهري وال ذين ،اً منطقيّ رياضيًّا  اً حسبها حساب الشيخ ،دقيقة وبضعًا من الثواين
ري يخ املطه  ش  لستغرب من اأنا ال أ ،يقة يف احلسابلطر ا حنن سنحتاج هذه ،لطريقةا األمور هبذهحتسب 

  ..الطريقة حيسب األمور هبذه

ة بكتة المر جم الجريمة وحَ جر رت مرَّة بدكَّ لقد فَ -يقول ،95مع إليه ماذا يقول يف صفحة تسنلو 
 ى في هذهأدن كحد    بَ كِ ارت   م قدذالة واللؤ وعشرين نوعا  من أنواع الرَّ  واحدا   في عاشوراء فرأيت أنَّ 

 جمحالواقعة في  ثل هذهزي مِ وات   الدنيا يمكن لها أنْ  أخرى في واقعة   هناك لواقعة ول أعتقد أنَّ ا
م يترك فيها للَّتي اة يليبلصتأريخنا الحروب ايوجد هناك في بع بالطَّ -:يستدرك فيقول ُث  -تنوعها

ى يف ن بني ما جر قار ي-اميإلجر اواها من حوادث التأريخ نظر إلى سِ ب عندما ي  األوربيون مجال  للتعج  
وإذا  -:يقول يستمرّ و  ،ائديالعق لالعق ةل  ة وق  ف  وهذه داللة على خ   ،وما جرى يف عاشوراء ةيالصليب وباحلر 

بيه لحادثة  شدم وجود بع ءعادت  في الدِّ إذا كنت  قد تردَّ و -مرتدد! جناب األخ -دت  قد تردَّ  كنت  
لمعارك لغربيون في ااها بكرتاتي الَّ ما يعود لحجم الجريمة بب إنَّ احية حجم الجريمة فالسَّ كربَلء من نَ 

بٌة ة وهي عجيَلميس اإلسألندلاالَّتي ارتكبها هؤلء األوربيون أنفس هم في وكذلك الجرائم  ،الصليبية
 هؤالء ،مراجعناماؤنا و ؤالء عله ؟قولون أنتمت ماذا ؟هذا رحايني  منطق  هل هو  ؟هذا منطق شيعيّ هل -للغاية

ما  ح بأن  أو أن ُيصرِّ  ن يعتقدأد يف جناب األخ يرتد   ؟قولونت ماذا ،هؤالء عرفاؤنا وفقهاؤنا ،ناوقادتُ  شهداؤنا
 سبب ما جرى يفد بد  رت األخ ي جناب ،كرب منهاال يوجد أ  و اثل هلا مُ جلرية ليس ا هذهوأّن جرى يف كربالء 

 ، الفراغاتمأليقة إلى طر ع اً أنا سأضع نقاط ؟ماذا تقولون أنتم ،ب األندلسو الصليبية أو يف حر  وباحلر 
ري املطه   ضىمرت يخالش  و  ،ةي  نيلدِّ ا ةؤس سهو منطق امل اذه ،ريه  رتضى املطيخ مُ الش  املنطق ليس خاصًا ب هذاو 
 .يمّ القُ  ل املنطق  ثِّ يُ 

  :جفيلمنطق النَّ ا عالوا نستمع إلىت 

ب تُ وهذا آخر كُ  ،شر بريوتهراء للطباعة والن  الز   دارُ  ،الوائليلش يخ ل (املنرب جتاريب مع) هذا كتاب
أذكر  -يقول:106 صفحة يف ،م2003كانت الش يخ  وفاة أّن فون ر عت, م1998، ه1419ئلي يخ الواالش  

نا المعاني س  درِّ ي من أساتذتي فقد كان أنِّي اجتمعت في كربَلء بدار الدكتور أحمد ثامر وأبوه رحمه  اهلل



 

 3وانين الطي والنشر ج ق( 66طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   20 
 

وأثناء  ،سين الح  أهل البيت وهي في حيّ  رِ ككها بذ يبرِّ  وقد انتقل إلى دار  جديدة وأراد أنْ  ،والبيان
وهذا الرَّجل سي ر كعلى   لونه  فَلن يحم الشَّيخجيء ب :واالفق ؟الجلوس رأيت حركة غير عادية فسألت

 يخالش  و  ،ئة ألفث عن ثالمثاملطهري حتد  -ل يوم الطف اثني عشر ألفتَ سين ق َ الح   أنَّ  هو الَّذي يروي
وهذا الرَّجل هو الَّذي يروي أنَّ الح سين قَ َتل يوم الطف اثني عشر  -ث عن اثين عشر ألفلوائلي يتحد  ا

نعم  :قال ؟بسؤالالشَّيخ يسمح فضيلة  :له   فقلت   ،اسج النَّ لس وخر جفرغ المحتَّى  تر فانتظ ألف
قلت  ،بل بصورة عادية :قال ؟هل قاتل الح سين يوم الطف بمعجزة أم بصورة عادية :فقلت  له ،لسَ 
 واحدة   ذيأخ رؤوسها بأنْ  ى ذابح ماهر قطعَ ق للذبح ويتولَّ علَّ أ وت  هيَّ دجاجة ت  ألف اثني عشر  لو أنَّ  :له  

لوقت  ابع دقيقة فمعنى ذلك أنَّ ها ر  ض أنَّ تر ولنف ؟لقطع رأسها فكم تحتاج كل واحدة من الوقت واحدة
هذا  ،ستغرق خمسين ساعةم   م على ستين يكون الوقت القسَّ ثَلثة ألف دقيقة ت    قتلهايستغرقه   الَّذي
رجَل  ومن الفرسان فيحتاج   أمَّا لو كان الَقتيل-على الفرض املذكور يعين الدجاج-لفرض المذكورا على

فلماذا  ،اعاتها بضع سعة الطف القتالية ل تتجاوز كل  قامدة و  والحال أنَّ  ،إلى وقت  طويل كّل واحد
سب احل ساب هكذا فنحُن حن   إذا كان ،كالم منطقي أيضاً -اسبين النَّ  تتركنا مهزلة  الَّتي  اتوايه الرِّ ذه

ث د  ولكن لتأكيد املطلب هو أيضًا حت ،يلائلو ا يخالش   كالم  علىض رت لن أع ،وسأعود ،يباحلساب املنطق
 .ليائلو ا يخنستمع اآلن إىل الش   ،عن هذا يف أحد جمالسه  

 :ره()للدكتور الشَّيخ الوائلي مقطع صوتي  

سني يوم لِّف يقول احلُ أكو فرد مؤ  :ذكرت لك قبل سنتني أنا ضربت لك ،واحد يسأل ين] يع 
 :ال يلق ،أدبيةبفد شيخنا  :قلت له ،مات هو توىف ،لقيته رحُه الل ،طيب ،ألف 12م قتل العاشر من احملر  

بس تر اعليها واملوس بيدك  دجاجة كلها أنظفها وأعلكهاألف  12 أرجوك أرد أجيب لك :لت لهق ،نعم
 الق ،قيقةنص دقيقة يعين ست أالف دينراد اهلا  لوحدةنقول ا ؟شكد تاخذ مسافةا تكطع بيها واحد واحد

األلف دقيقة  ؟كم ساعة تطلع  هاه دقيقة فست أال ؟كم ساعة تطلع بالل  ست أالف دقيقة وزعها ، زينيل
مها الستة أالف قسّ  ،عين ستة عبارة عن قريب التسعنيستة أالف ي ،ساعة 15 ،14اهلا حوايل  تقريبًا تطلع
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لدجاج تقطع بيه ا وأنت مار على نعم إذا ،تشوف الوقت اللي فيه ثالث أربعة أيام يريد لك الدقائقهعلى  
 .. [.عيب عليك شيخنا تكتب هالكتابة هذي مو

جل الدق ة ألولكن  ،دقيقة هنا يف املثال نصف الكتاب قال ربع دقيقة هو يف ،تطبعًا األرقام تغريّ 
ويأتي -يقول123 صفحة يففسُه نالش يخ الوائلي هو  ،ليائلو ا يخستغرب من الش  ال أ أنا ،ما قلت فقط أقول

ة ليكونوا مَّ قهاء األ  عة وف  ريلشَّ الوم نة اإلسَلم وحملة  عدَ سَ -!سلفنا الصاحل-تنا سلفنا الصالحأئمَّ  عدِ ب من
 ل لالمثا للى سبي وعسة  مار  وشعرا  وما  هداء كتابي الش  ياء ذكرى أبحادنا في طريق المنبر بإمن رو 

ملنطق فال ا هذا ىلإ ثقافته تتدّ -كذال وهواإلمام أحمد ابن حنبافعي الشَّ  ضي واإلمام  الرَّ  ريف  الحصر الشَّ 
أثبت لكم سك ن بعد ذلولك ،فق معكم إىل هناوأنا أتّ  اً أنتم اآلن جتدون الكالم منطقيّ  ،أستغرب من ذلك

ن اآلن لك ،اذجسمنطق  هذا املنطق ،ق بول  هذه احلقيقة وسأرغمكم على ، هذا املنطق منطق ساذجبأن  
 .عة باملنطقمقن   هذه سذاجة  و  ،منطق مقبولهو حبسب الظ اهر 

 تعرفوا بأن  حَّت  ري املطه  الش يخ كالم   لي معائالو الش يخ أنا جئت بكالم  ،املطهريالش يخ نستمر مع 
يف أو يف العراق  ّدث عن الواقع الشِّيعي إن كانل م ا أقول الواقع الشِّيعي وأحت ،يف كّل مكانوي اساملطر مت

يف اجلزء  (،امللحمة احلسينية) أنا وكتاب ،املطر متساوي هو هو نفسهُ  ،مكان يّ يف أأو  إيرانيف أو لبنان 
ما هي التحريفات  (،حريفات اللفظيةالت) :حتت عنوان ،وما بعدها ،238ري يف صفحة املطه  الش يخ  ،الثالث  

جاءت ال يت ة األسد ص  الكالم عن ق   مر  و  ،ة األسد وفضةحتريف قصّ  أول ،عليه الل   سني صلواتُ ة احلُ ص  يف ق  
ة ص  ق   ،يقيةهذه ليست حق ،ةض  ف  و  األسد ةُ ص  ق   ،ىل من الربنامجيف احللقات األو  ،ريفة يف الكايف الش  مرويّ 

ث عن هذا لي حتد  ائالو الش يخ  الش يء نفس ،طباءعند اخلُ  ل عقدةً ك  هذا عرس القاسم ش   ،عرس القاسم
 هُ رتجم يبدو أن  هنا امل ،ة حضور ليلى يف كربالءص  ق   ،فاطمة العليلة ،ة فاطمة الصغرى يف املدينةص  ق   ،املوضوع

وه برأس أراد رؤية أبيه فجاء ه  ام وكيف أنَّ كان ألبي عبد اهلل في الشَّ   الَّذية الطفل قصَّ -قالو شتبه ا  
 ،اميف الش   ة طفلة قضتص  ا ق  ة عن طفل وإن  ص  د ق  ألن ُه ال توج ،هو احلديث عن رقي ة-وماَت هناك سينالح  

 ،سنية رقية يف مقتل احلُ ص  ما أشار إىل ق  ف ،ا ليست ثابتة عندهة ألن  إىل هذه القص   ر  ش  نفس الشيء املقّرم ل يُ 
هُبا الكثريون ةص  وق    ايخ وهوشأحكي لكم هذه احلكاية عن أحد امل بسرعة ،الوقت جيري سريعاً  ،رُقي ة يكذِّ
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أنا  ،ةن  الصقه مسجد للسُ  هذا البناء اجلديد كان صغرياً ويُ بىن  يُ  ابق قبل أن  ة رقية يف الس  سيِّدم الحر   ،رزقيُ  حيّ 
 تُعق دة وكانت ن  ريف للسُ حلرمها الش   حينما كان احلرُم صغرياً وكان هناك مسجد مالصق الوقت ا يف ذلكرهتُ زُ 

 يخهذا الش   ،قامة أيضاً تُ ني  صالة مجاعة سُ و  ،حلرمها جلسات ذكر صوفية يف ذلك املكان يف املسجد املالصق
 ينِّ ام دلفت إىل املسجد السُ األي  من يقول يف يوم  ،اآلن أيضًا موجود يف لندن  وهوراقي وحيّ ع  هو ل لفاض  ا

فوجدت إمام  وبني هذا املسجد الُسينِّ  رقيةة السيِّدحرم فيما بني  باب مفتوحتصق و الباب موجود والبناء مل
  هل رأيت فسألتُه قلت لهُ  وجلست أحتّدث معهُ  شيعي فاحرتمين رجل دينفهو رآين  ده  لسًا لوحجا اجلماعة

ث به ستطيع أن أحتد  شيئاً ال أ رفُ ع أإينِّ  ،ل واحد يسألين هذا السؤالأو  أنت  :قال يل ؟كرامًة يف هذا املكان
أ  ل مر  أو  وهذه  ،رميعي عن هذا األول يسألين ش   ةن  ىل السُ إ يف هذا  األوقافق ب ل ل م ا ُعيِّنت من  :قال ،لة ُأس 

صحيح هو مسجد ُسينِّ ولكن مالصق  ،يعةللشِّ  جاء يب إىل مكانٍ  ال ذيما وقلُت يُت كثريًا املكان تأذّ 
كنت يف يوم   :يقول ،ريال يوجد فاصل وحاجز كبو  ،بناء واحد هُ ن  كأو  ،سيِّدة رقيةب مفتوح على ضريح الوالبا

 يعة ُث  مكان للشِّ هذا  ،ييا لسوء حظّ  !جاء يب إىل هذا املكان ال ذيما لوحدي وأنا أقول  اً جالس اممن األي  
الكالم فيما وأنا أردِّد هبذا  :! يقول؟ما هي هذه اخلرافات ؟لطفلةا من هي هذه ،رب طفلةق   ؟نهذا القرب قرب م  

 خرجت هذه، خرجت منه طفلةو نفتح االقرب قد  رأيتوفجأًة  ،ما كان يوجد أحد عنديو نفسي  بيين وبني
ا خارجة من بيتها  بكاملها ةً الطفلة حيّ   ،ريحق الض  غل  دخلت يف الضريح وأُ و جعت ر   ُث   جاءت قريبًا مينِّ  ،كأن 

وما عندي عالقة مع  ،ي  ل  سيضحكون ع  فلو حّدثُت الُسن ة ألن ين  :يقول ،أحتّدُث هبا ل مرةأو  هي هذه و 
 وسالمهُ  الل   ة صلواتُ قيّ رُ هي هذه  .الشِّيعةث هبا شخصًا من حدِّ ل مرة أنا أُ هذه أو   ،هُ ث  حدِّ أُ حَّّت شيعي 

 .الل عليها ها صلواتُ نكرون وجود  هم يُ حظِّ  وء  ن سُ م  الشِّيعة لماء عُ و  ،عليها

ء يف يوم سني يف كربالرة األسراء لقرب احلُ ة زيانكر قص  ة رقية وأيضًا يُ سيِّدقصة النكر هو هنا أيضًا يُ 
ا جاء يف هذه أمثلة وناذج م    ،يف هذا الكالم إىل صفحاٍت عديدة ويستمرّ  ،جلابر ربعني ومالقاة الس جاداأل

 ،رض الطفوفألربعني إىل أر جميء العائلة يف اتالحظون هناك إصرار واضح على إنكا ،ةامللحمة احلسيني  
عني املشروع العاشورائي من دون األرب ،ربعنيئي من دون األالعاشور ا ر املشروعنتصو   نستطيع أن   ال حننُ و 

 ،ديث عن هذا املوضوع تباعاً يأيت احلو  ،جاديّ الس   الزينيبّ  حلسيينّ ا عو ر ا املشذهناك صيغة متكاملة هل !ناقص
صلت إىل  و   أنكر أن  العائلة الش يُخ الطوسي حنيهو  أو ل ال ذين فتحوهن فتحوا هذا الباب ال ذي :قولين أولكن  
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جاءنا  ُث   ،الطوسيالش يخ مشاكلنا بدأت من و  ،وصلت إىل املدينةهي ا وإن   ،شرين من صفركربالء يف الع  
 .ابن طاووسالسيِّد 

 .؟!.ابن طاووس السيِّدأن أقف عند هنا أنا أريد  

عن  شيءٍ  أمس بعض   يوم   هُ نا منأقر  ال ذيو  (ة لثمرة املهجةج  كشف احمل) ابن طاووس يف كتابه  السيِّد 
ل اهلل مَّ د كَ مَّ ولدي محم يا لعوا-مها إىل كالعو ماست ،دماذا يقول لولده  مم   ،213يف صفحة  ،ستخارةاال  

في كتاب اهلل  ني لول آيةٌ ك أنَّ تَ اتمك وخنزلتَ ه مَ إرادتِ  سنِ وح   ف ببقائهِ ك وشرَّ جَلله بلقائه سعادتَ جلَّ 
ام ك أيَّ درِ ني أ  أنَّ  قتكثَّ ك وو فتلكنت قد عرَّ  (م الكتابأ   ويثبت وعنده   ما يشاء يمحو اهلل)س المقدَّ 

ك أنَّني فت ك ووثَّقت  د عرَّ قت  لكن-ق ّبا سبقألن الكالم متعلِّ  ةج  احلُ  ث عن اإلماميتحد  -هورِه الكاملظ
 رِّ وال الض  زَ موس و لك الش  ت هورِ ظ  ان  و هذا أامل فَ الشَّ  هِ لِّ حت ظِ دخل  تَ لكامل وأَ ا ظهورهِ أ دِرك  أيَّام 
 رفِ ف الشَّ حَ ي ت  مَّل لِ د كَ قَ آلمال ف َ ا هذهِ  من هل  ؤمِّ ي ما أ  لِ  لَّ جَلله  جَ  م اهلل  مَّ تَ  شاء اهلل فإنْ  والبؤس إنْ 

 يف كالمه  مرّ ويست-ر آماليي تدبيه فجلَّ جَلل ه  ه ولَ جلَّ جَلل   إليهِ  واإلقبال وإن أراد انتقالي فاألمر  
ك ستدركه إن  ف   ،ه أناك  در  أُ  ذا لكذا إو انية فقل كذا ة الربّ داف بتلك السعيقول له من أن ك سرتى اإلمام وتتشر  ف

 أيَّام ظهوره نَّني أ دِرك  قت ك أوثَّ و لكنت  قد عرَّفت ك ):-هذا اللون من احلديث .مالكال ي إىل آخرغه سالمفبلِّ 
 علىصعب يل يت القضية اهذه  ؟هذه القضية ابن طاووس مثل  السيِّد  على أيِّ أساٍس بىن  .؟! .(الكامل

 !.؟.هاثبت  أن يُ اإلنسان 

ا مَّ فيما نذكره  مِ -:78ة يف صفحة من نفس الطبع (ال األعمالبإق) من كتابه    أقرأ لكم شيئاً دعوين
ني  تي أنَّ تي وذوو مودّ ريَّ يعلم ذ  ل لِ قبل أن أتوصَّ  ل من فضل  شملني فيهِ بيوم ثالث عشر ربيع األوَّ  يختصّ 

ي قد ننَّ أ-بات احلقائق بالنسبة لهابن طاووس إلث السيِّدل فيها يتوص  ال يت انتبهوا للطريقة -كنت  قد صمت  
فطار يوم ثالث  على إه وعزمت  وشرف محلِّ  ل كما ذكرناه من فضلهِ ربيع األوَّ صمت  يوم ثاني عشر 

تين وستين وذلك في سنة اثن على إفطار يوم ثالث عشر مت  ز وع-هو كان صائم يوم ثاين عشر-عشر
يف  هو يعين السيِّد هنا  ،664السيِّد ابن طاووس تويف سنة  ،ئة يعين قبل وفاته  تني وستني وستماثن-ئةمتسو 



 

 3وانين الطي والنشر ج ق( 66طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

   24 
 

السيِّد الستني و  نّ به وهو يف س  ت  ألن هذا الكتاب ك   ،ُه بعد هذا الكتابب  وهذا الكالم قد كت   ،ضجه  كمال نُ 
مطلب يف غاية فهو هوا هلذا املطلب ، انتب664 متوىف سنة وهو, 662ث عن تحد  ي جتاوز الستني فهو

السيِّد ابن طاووس يف قم ة و  ، من أصحاب السلوكى به  الكثريل  بتـ  ويُ  ى به العرفاءل  بتـ  هذا املطلب يُ و .؟! .ةاألمهي  
بتهيئة أمرت  ئة وقدستين وستميوم ثالث عشر وذلك في سنة اثنتين و  راطوعزمت على إف-:الس الكني

جل من ن وجود الرَّ َلم يتضمّ السَّ  ادق عليهِ المَلحم للبطائني عن الصَّ  بافوجدت حديثا  في كت ءالغذا
 كره  علينا وهذا ما ذَ  نعام  إلينا واإلِ  كون اإلشارة  ي لك بني العباس يحتمل أنم   ة بعد زوالأهل بيت النبوّ 

َعن أَبي بصير عن أبي )ورأينا  يناهرو َلم وهذا ما السَّ م عليه ظاخزانة مشهد الكسخة  عتيقة ب  بلفظِه من ن  
 :هلت لَ ق   :الَ قَ  ،لادِ عَ  ام  مَ  إِ ك األرض بَلتر   ين أنْ م مِ م وأعظَ وأكرَ  لّ أجَ  اهلل   :عبِد اهلل عليه السََّلم قال

هذه كنية أيب -قَاَل يَا أبا م َحمَّد-اخلرب يعين أسرتيح إىل هذا-؟إليه أستريح  بخبر   فأخبرني  ِفَداكلت  عِ ج  
ض رِ نقَ يَ  ىتَّ ك حَ لْ م  -اسلولد بين العب   ينيع-َلني ف  نِ بَ  دِ ولْ ام لِ ا دَ دا  مَ ا  أبَ جَ رَ ف َ  د  مَّ حَ م  لَيَس يَرى أ مَّة  -بصري

والسيِّد ابن  ،على يد  املغول يف زمان السيِّد ابن طاووس ؟مَّت انقرض ملكهم-م فإذا انقرض ملكهمه  لك  م  
وقد بني  هذا األمر يف   اً ري ثون عليه كم كانوا يلحّ يف زمان العباسيني مع أن   طاووس كان يرفض نقابة الطالبيني

 ،يعةلشِّ ا باحلسىن معوا املغول تعامل ألن   ،ملغولا بة الطالبيني يف زماننقاتوىل   كتابه  كشف احملّجة إال  أن هُ 
اآلن ال أريد الدخول يف هذه  ،على أيِّ حال ،استشيع هوالكوحَّت   واوهناك العديد من رجاالهتم استشيع

ويعمل بالهدى  قىبالت  ت يشير يا أهل البنَّ رجَل  مِ أل مَّة م َحمَّد   فإذا انقرَض م لكهم أتاَح اهلل  -:التفاصيل
 ينرة يعص  الق  -ةرَ صَ القَ  الغليظ   واهلِل إنِّي ألعرفه باسمِه واسِم أبيه ث مَّ يأتينا شاالر  كمه ول يأخذ في ح  

الغليظ  الَقَصرة ذو الخالِّ والشَّامتين القائم  -ةج  وصاف اإلمام احلُ هذه أ-تينامَ ذو الخال والشَّ -ةالرقب
 ،ر تام احلديثك  ذ   ُث  -جورا  وظلما ها قسطا  وعدل  كما ملها الف جَّاراست ودِع يمل  ادل  الحافظ  ِلَما الع

الوصف ال ذي يف الر جل ال ذي يسبق ظهور اإلمام عليه  ،فيههو هذا الوصف  ابن طاووس يفرتض أن  السيِّد ف
بالهدى ول يأخذ قى ويعمل البيت يشير بالت   ِمنَّا أهل أتاح اهلل أل مَّة م َحمَّد رجَل  -اإلمام ما قالهُ  ،المالسّ 

 فابن-تينامَ ة ذو الخال والشَّ رَ صَ واهلِل إنِّي ألعرفه باسمِه واسِم أبيه ث مَّ يأتينا الغليظ  القَ  في ح كمه الر شا
 رت أن أفطرل وقر  من شهر ربيع األو   مستحبّ  اين عشر فصيامهُ نت صائمًا يف اليوم الث  أنا كُ  :طاووس يقول
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ث يدفلم ا قرأ هذا احل ،ينهذا احلديث يف كتاب املالحم للبطائ ين قرأتُ ة الطعام ولكن  ئيحبيث أمرت بته
لك بني العباس لم أجد فترض م  ي   ومن حيث-:أقول ؟كيف  ،هذا احلديث ينطبق عليه   ع أن  توق  و استشعر 

إذا فاإلمام قال  ألن   ،ومن حيث ينقرض يعين ،ومن حيث يفرتض يبدو هناك خطأ مطبعي-ولم أسمع
نقرض ملك بني العباس لم ومن حيث ي-وإن  كان يُفرتض يكن أن  تعطي هذا املعىن أيضاً  انقرض ملكهم

كما قد   شاالر   في حكمهِ  ول يأخذ   شير بالتقى ويعمل بالهدىمن أهل البيت ي   سمع برجل  أجد ولم أ
من هو ذا كيعين ه-وإنعام شارة إلينات أنَّ ذلك إوظاهرا  وغلب ظَنَّي وعرف علينا باطنا   هبل اهلل تفضّ 
ابن طاووس  السيِّدشا مَّت كان الرُّ  كمه  وال يأخذ يف حُ  ُث   ،هو تصّور أن  هذه الرِّواية تنطبق عليه ،عنده  

ا اعترب نقابة الطالبيني ،ال أدري ؟حاكماً  عبارة هي  ،ال هي باحلكومة وال باإلمارةالنقابة هي مشيخة ف ،رّب 
إْن  فقلت ما معناه يا اهلل -:النقابة هي هذه ،ة للطالبينيشيخ عشري  أوخمتار عن عبارة فهو  ،ن مشيخةع

يعين هو نوى -لكان هذا الرَّج ل ال م شار إليِه أنا فَل تمنعني من صوِم هذا يوم ثالث عشر ربيع األوَّ 
! مثل هذا الكالم موجود يف ؟أين وجه االستدالل يف هذه القضية أنا ال أدري ؟الل نعهُ يلماذا ف ،وملص  ا على

هذا  منعي من صومأنا المشار إليه ل تَ  نت   كهلل إنْ ا معناه يا في وقلت  -ويف اجلو السلوكياجلوِّ العرفاين 
ما تريد فيوإطَلقي منه ا تريد منعي مَّ دتك ورحمتك في المنع مِ يوم ثالث عشر ربيع األول على عا

يا اهلل إْن   وصمته وقلت في معناه ره  اهإذنا  وأمرا  بصوم هذا اليوم وقد تضاحى ن منه فوجدت تمكيني
مأمور  منع بل وجدت  لشيء  فَل تمنعني من صَلة الشكر وأدعيتها فقمت فلم أ  كنت  أنا ال م شار إليه 

تب ري في الك  فني بذكبرحمته قد شرَّ  تعالى يكون اهلل أنْ  تها وقد رجوت  يعيتها ودعوت بأدفصلّ 
 مجتهدين وبعدالعلويين كنا في تلك الصفات على  ةينا قبل الولفإنَّ  ،ادقينن الصَّ اسالفة على لالسَّ 

بهم والعمل  في الجتهاد في هذه الصفات والسيرة فيهم بالتقوى والمشورة دناية على العلويين زِ لولا
لدولة ا في هذه ن أحدٌ فنا ولم يتمكَّ رَ قديما  وحديثا  ل يخفى ذلك على من عَ  شامعهم بالهدى وترك الر  

من العترِة الطاهرة كما تمكَّنا نحن  من صدقاتها المتواترة واستجَلب -غوليةلدولة املا يعين-:القاهرة
 ظاهرة وقدالمت المتضمِّنة لعدلها ورحمتها-األمر ينالفرامني مجع فرمان يع-الباهرة والفراميناألدعية 

اهلل إليه من الشكر  هدينيل فيه ما يَ ي أعمتعبادنا  على عادتي من أكون متمكّ  سنة   لَّ ك    عدت  أنَّ و 
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ووجدت  نته كرامتي مَّ ما تضيهم مشاركون في فإنَّ ذريت تعمله   ي وآخرتي وكذلك ينبغي أنوسعادة دنيا
-لمراحم والمكارما المراد نحن بهذه بشارتين فيما ذكرته  في كتاِب البشارات في المَلحم تصديق أنَّ 

واية لرِّ ا هذه إذاً ين تع أصوم هذا اليوم فإذا أنت ما منيا ريب أريد أن   وجد رواية وقال ؟رو األم هكذا تثبت
إذا  أدعيتها ف يا ريبِّ أنا سأصلي صالة الشكر وأقرأ :! ُث  قال؟كيف ينعه الل  ،وم وصامفنوى الص   !ي  ل  نطبق ع  ت

الل سبحانه  ؟كيف ينعُه الل  ،هافصاّل  ي صالة الشكرصلِّ يُ  هو يريد أن   !تنعينفال  اية تنطبق عليّ كانت الرو 
ها مردُّ  هذه قضايا ،ي ال ينعهنوى املؤمن أن يصلّ لو و  ،ي ال ينعهُ الكافر ان يصلّ حَّت  لو نوى إذا نوى  وتعاىل

هذه  ا من نفس! فلرّبّ ؟أو ليست سذاجةة هذه سذاج !؟هذه سذاجة عرفانية تأليس ،إىل نفس اإلنسان
رك سُيد هُ األمر من أن   ق لهُ وأن يوثِّ  فهُ لكان أن يعرِّ  هُ ته من أن  لولده يف وصي   قالهُ  ال ذيذاجة قال الكالم الس  

ذكر جميء ي ةً وكيف مر   ؟لطريقة كيف تثبت احلقائقا هبذهولكن   ،عليه وسالمهُ  الل   ة صلواتُ ج  اإلمام احلُ 
ك يف املوضوع شكِّ وبعد ذلك يُ  ،بداية شبابه يف ائلة بشكل واضح وصريح يف اللهوف يف قتلى الطفوفالع

وتالحظون أثناء تأليف الكتاب  ،664سنة  يفّ و هو ت ،مره  اية عُ يف ن   فهُ هذا الكتاب أل   ،يف ناية عمره  
هو أحدثها أو  دثة حدثت لهُ فهذه احلا ،ف الكتابهو قد أل   ،662، يعين بعد سنة 662ث عن سنة حد  تي

 يعين آخر عمر السيِّد ابن طاووس ،664 سنة وهو متوىفّ  ،662ف بعد والكتاب مؤلّ  ،662ه يف سنة لنفس
 .هو حديثهُ  اذهذا كتابه وه !؟ليس هذا أمر عجيبأ ،الطريقة ر هبذه  فكِّ وهو يُ 

  (:عزاءومراسيم ال يَّةنعائر الحسيالشَّ ) بين يديّ  الَّذيالكتاب 

 ،ميالدي 2010 ،املطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم ،جفييخ بشري الن  ش  الاملعاصر  فتاوى املرجع
َلم السَّ  عليهِ  سينما معنى كلمة اإلمام الح  -:جفيبشري الن  الش يخ ه سؤال إىل املرجع وج  يُ  ،214يف صفحة 

 وإْن ن هَزم ِقدما   فَإن نَهزِم فهزَّامون-:والصحيح هو، التحريك خاطئ-مهزِ دما  وإْن نَ م فهزَّامون قِ هزَ إن ن  فَ )
 ،سبحانه باسمهِ -:لاملرجع يقو  ،سني ويورد هذا البيتما معىن كلمة اإلمام احلُ  الس ائل يقول-(؟افغير مهزَّمين

 لإلمام ليسهو هذا البيت  ،إىل آخره  -بة في هذه الحربلَ الغَ  يقول عليه السََّلم واهلل  العالِ م إن كانت
 ةً سيني  حُ حقيقي ًة  ولكن مراجعنا ال يتلكون ثقافةً  ،ةي  نسيقافة احلرجع يكون عارفًا بالث   املاملفروض أن  و  ،سنياحلُ 

فإن  الّشيخ عبد الز هراء الكعيب حني  اء الكعيبر هعبد الز  الش يخ تمع إىل ساهو لو  ،هذا أدل  األدل ةو  ،مهدوية
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لو و  ،ألبيات معروفةا هذهو سيك املرادي بأن  اإلمام احلسني أنشد أبيات فروة ابن مُ يقول يُورد هذه األبيات 
 الط لبة ر يف مكتباتوهذا متوفّ مقتل السيِّد ابن طاووس هو هذا املقتل  ،فتح كتاب اللهوف يف قتلى الطفوف

ألبيات هي ا هذهب سيجد أن ايف بدايات الكت فتحإذا ما  ،ميالدي 1950طبعة النجف  هذه ،جفالن  يف 
هذه األبيات أبيات فروة ابن مسيك  أن   إذا قرأ مقتل املقر م سيجد كذلكو  ،سيك املراديبن مُ اأبيات فروة 

شيخ عبد الز هراء الكعيب ال ال من جمالس ؟عند مراجعنا ةقافة احلسيني  ل الث  ي من أين تتشك  ر دال أ ،املرادي
ومن أين يستمّدون ون  كتاب يقرأمن أيّ ال أدري  ،ممقتل املقر   ال منو  ،ال من مقتل اللهوفو  ،وأمثاله  

جيهل يف فهو  الشهداء سيِّدكالم   املرجع جيهلأّن فمثل ما  ،إىل الكتب األخرىلو رجع حَّت  و  !؟معلوماهتم
 باسمهِ -:وكّل ذلك قائم على اجلهل ،واياتحون الرِّ صحِّ ويُ  ،واياتفون الرِّ يضعِّ هكذا تراهم و  ،واياتالرِّ 
على املفروض  ،هذه أبيات فروة ابن ُمسيك املرادي ،والل ما قال ،هو ما قال-يقول عليه السََّلم ،بحانهس  

أنا هناك بيت  ،هذه أبيات فروة ابن مسيك املرادي ،هداءالشُ سيِّد ل ات ما هيبياأل هذه أن  ب املرجع أن يقول
خيطر  ألحيانا ا نعتقد ذلك وإىل اآلن يف بعضن  ا شبابًا كُ ن  كُ   امحين ،سنيلإلمام احلُ  أنّه كنُت أعتقدشخصيًا  

 ه يف الكتب من أن  ولكثرة ما قرأتُ  ه من اخلطباءعتُ قيقة لكثرة ما مسأغفل عن احل حني هذا املعىن يف بايل
 :البيت املشهور ،سني قد قالهاحلُ 

  إْن ك      ان دي      ن  م َحمَّ      د ل      م يس      َتِقم
 

 ي          ا س          يوف خ           ذيني  إلَّ بقتل          ي 
 ،هذا البيت يكتبون لماءوحَّت  يف بعض البيانات ال يت تصدر من مكاتب الع ةد على األلسنيرتدّ  

 احلسني هو ال ذي ثقافتنا أن   زءاً منكان ج  ،ذكروُه يف الكتب فنيبعض املؤلِّ و  ،هدردِّ اس تالن  و  ،دونهُ ردِّ اخلطباء يُ 
 :قال هذا البيت

  إْن ك      ان دي      ن  م َحمَّ      د ل      م يس      َتِقم
 

 ي          ا س          يوف خ           ذيني  لَّ بقتل          يإ 
 سنة تويفّ  ل ذيا احلبّ  أبو سنمُ الش يخ اعر للش   ،املتأخرينة الشِّيعلشاعر من شعراء هو  تيهذا البو   

هي لكن هذه و  ،لبيتاو هذا هذه القصيدة ه أحد أبياتو قصيدة نونية معروفة يف ديوانه  للهجرة ولهُ  1305
 .إىل أهل البيت بصلة ال تتُّ ال يت و قافة اخلاطئة املوجودة الث  

 :عاصر أيضا  لمرجع م   (ةالحسينيَّ  رئعاالشَّ ) هذا كتاب 
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 شرتُ أ ،ّمد الس ندملش يخ عاصر اجلزء الث اين للمرجع املا هذا هو (،وغايات ة فقه  ي  ئر احلسيناالشع)
 ،لبنان ،بريوت ،ريةاألمبعة ط ،1432 ،2011لطبعة طبعة ا هذه ،329 هذه القضية فيما سلف صفحة إىل

ما  أنَّ -ليقو  (عظيم بحٍ ناه بذيدوف) هداء يف معىنالشُ  دث عن مقتل سيِّ د  حت   هُ طيل الوقوف لكن  أُ  ال أريد أن  
رت يف الطبعة أنا تصو  -نانيةاأل بحا  لذفس البهيمية ورمز عتبر رمزا  لذبح النَّ ي   ءاهدالش   سيِّد يب بهِ صِ أ  

 1436 ،كتابديدة لنفس الهذه الطبعة اجل ،ا الكالمذهيحذف سالش يخ  الطبعة أن  هذه وهي  رةاملتأخّ 
اين يف لث  جلزء ام موجود يف انفس الكالولكن   ،شرادق للطباعة والن  ة الص  مؤس س ،1432هذه  ،هجري قمري

ذبح ية ورمزا  لمس البهيح النَّفأنَّ ما أ ِصيب به سيِّد الش هداء ي عتبر رمزا  لذب-:413 ،412صفحة 
سيِّد ل عن قااسبًا أن يُ ليس من لكالمهذا ا-ات في مقابل أصالة اإللها يعرف بأصالة الذَّ مَ وذبح لِ األنانية 

نا يا شيخ  -ح األنانيةة ورمزا  لذبلبهيميافس سيِّد الش هداء ي عتبر رمزا  لذبح النَّ  أنَّ ما أ ِصيب بهِ -هداءالشُّ 
 د سيِّ ل عن قاالم ال يُ هذا الك ،عندكو  عنديهي األنانية و  ،عندكو  ديعنهي البهيمية  ،يا شيخ مم د

  آلوَل لَ ) :يعةالشِّ ب ي خياطالعسكر  اطبنا اإلمامأنا وأنت خيُ  .!!.ة جداً ساءة أدب قويّ إهذه  ،هداءالشُّ 
من أدعية  ل دعاءو  أفتح ا ،جاديةيفة الس  حلص  ال دعاء من أدعية هذا املعىن يف أو   (،مائِ هَ الب َ م كَ ت  نْ ك  د لَ مَّ حَ م  

 غَ بَ سْ أَ وَ  ال م َتَتاِبَعة هِ نِ نَ ن مِ م مِ ه  ََل بْ ا أَ ى مَ لَ ه عَ دِ مْ حَ  ةَ فَ رِ عْ مَ  َلو َحَبَس َعن ِعَبادهِ و  ) :الص حيفة الس جادية
وا  ان  و كَ لَ وه وَ ر  ك  شْ م يَ لَ ه ف َ قِ زْ رِ  يوا فَ ع  وسَّ تَ وه وَ د  مَ حْ م يَ لَ ه ف َ نِ نَ ي مِ وا فِ ف  رَّ صَ تَ ة لَ رَ اهِ ظَ تَ م   لا همِ عَ نِ  نم مِ يهِ لَ عَ 
 نْ ه إِ ابِ تَ كِ   مِ كَ حْ في م   فَ صَ ا وَ مَ وا كَ ان  كَ فَ  ةيَّ يمِ هِ بَ ال دِّ لى حَ ة إِ يَّ انِ سِ نْ اإلِ  ودِ د  ن حِ وا مِ ج  رَ خَ لَ -حنن أي-كلِ ذَ كَ 
هذه األوصاف  ،م ديا شيخ م عليكو  ي  ل  ع  نطبق تألوصاف ا هذه-(ََل يبسَ  ل  ضَ أَ  ه م لْ بَ  امِ عَ ن ْ اأْلَ  كَ لَّ إِ  مْ ه  

 سيِّد لى عطبق ال ين هُ لكن   ،اق علينينطب وصف البهيمية ،الشِّيعةسائر و  وعلى سائر املراجع تنطبُق عل ي  وعليك
نتقلوا إىل اراجع قد مو  ،اءتالحظون ناذج من مراجع أحي ،ماذا نصنعفهكذا هي ثقافة مراجعنا  ،هداءالشُ 

 .ال أدري من مجيع األصناف ُخطباء، ،فاءعر  ،ثنيمدِّ  ،دار اآلخرة

  :د باقر البهبوديل محمَّ الجزء األوَّ  (لكافيا صحيح)هذا هو  

السيِّد و  ،يردحسني الربوجالسيِّد و  ،درد باقر الص  مم  السيِّد و  ،اخلوئيالسيِّد ووفقًا ملنهجية 
 ،لاجلزء األو   ،الكايف باهذا هو كت ،ى قذارات علم الرجالاالعتماد علوهي  ،ملراجعا مجيعو  ،السيستاين
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 ماذا صنعف ،ةهم  روايات مُ هي وايات و يف الكايف هناك جمموعة من الرِّ  ،سني ابن عليّ ولد احلُ باب م  
هر وكان بينهما في ين ط  سَ والح   نِ سَ ين الحَ بَ  نكا) :رواية واحدة إال   بق  ل يُ و  ،واياتس الرِّ ل  ع   ؟البهبودي

وماذا   ،حذفها الباب لة يفخرى املفص  ألت ااوايالرِّ  كل  و فقط هذه الرواية أبقاها  (،وعشرا   شهرة أَ تَّ الميَلد سِ 
قوا كالمي صدِّ إذا ل تُ و  ،اً يحفقط ويعتربونه صحالشِّيعة فق عليه علماء يتّ  ال ذيهذا كتب   ؟نيسكتب عن احلُ 
ما  ،مقاماهتم مجيعاً  عند مراجعنا وعلمائنا أعلى الل تعاىل نيسعن احلشيء  ل يثُبت غري هذا ،فاذهبوا واحبثوا

م من سنة ض في شهر المحرَّ بِ علّي في سنة ثَلث وق   سين ابن  د الح  لِ و  )-مسعواا ؟ثبت عندهم ال ذي
َلفة اهلل في خِ  عنه  زياد لَ  بيد اهلل ابن  له ع  تَ ق َ  ،سبع وخمسون سنة وأشهر له  و  ستين من الهجرةو  إحدى

 عمر ابن سعد لعنه اهلل وقتلته  وكان على الخيِل الَّتي حاربته   فةو اهلل وهو على الك معاوية لعنه   يزيد ابن
 دثقوا غري هذا ل يثبت عن (،ه فاطمة بنت رسول اهللم  م وأ  لون من المحرَّ خَ  بَلء يوم الثنين لعشر  ر كب

كالم   هذا ،هذا هو ال ذي ثب تُه هنا وهذا ما هو برواية ،فقط هذا ،ةة احلسيني  القضي   ن كلِّ نا ممراجعنا وعلمائ
راجعنا الكرام أعلى الل تعاىل قة مريطعلى هو البهبودي ف ،فهاذ  وايات ح  ته والرِّ ثب   ينكالم الكلي  ،لكليينا
 .ماهتماقم

 (:ارمشرعة بحار األنو )ا أمَّ  

إىل  نرّ  وحننُ  ،هذا هو اجلزء الثاين ،اخلوئيالسيِّد من تالمذة وهو د آصف مسين مم  الش يخ للمرجع 
وهذا هو -عتبرسند  م  م بِ السَّ ن بِ سَ ت شهادة الحَ ثب  يَ  لم-على ما قاله عن اإلمام احلسن رّ اء نهدالشُ سيِّد 
م الكال ثري ما أُثري حوله هو قال نفسأُ ما قالُه السيِّد مم د حسني فضُل الل و  ،نالماؤ عو  ده مراجعناردِّ يُ  ال ذي
سني والبقية ل يثبت إلمام احلُ ن قتلوا فقط أمري املؤمنني واال ذية م  األئ   بأن   :يعة حني قاللشِّ ا يقوله مراجع ال ذي

ارات علم ما تقتضيه قذهو وهذا قتلهم، ت ثبُ لم ي  فا البقية أم   ،مشكوكاً قتله سن كان اإلمام احل   ،مقتلهم بالس  
هرة بين ش  وال لم يَثب ت شهادة الَحَسن بِالسَّم ِبسند  م عتبر-:151 يف صفحة ،النتيجة هي هذهو الرجال 

اليت تتحّدث عن مظلومّية وايات الرِّ هل حني سألوه  اخلوئيالسيِّد نفس جواب  ،هراءمثل قضية الز  -ساالنَّ 
والش هرة بين -(:مشهور  معروف والل العالـ م)مشهور بني الن اس ذلك قال و  ما أجاب ؟صحيحةفاطمة 
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ا أم  -واياتد تلك الرِّ معاوية تؤيِّ  ةر  المعتبرة لكن قرينة الحال وسيالباب غيرِ  النَّاس حاصلٌة من روايات
 !ق بشهادة إمامنا احلسنهذا ما يتعل   ،ت غري معتربةاوايالرِّ 

 ،299 ص لبحارب يف اد باربعون موجو واأل د الرابعهذا هو اجملل   ،موجود يف البحار باهناك ب
 البابا هذموجودة يف  ة عديدةم  ئ  ألا روايات عن ،سنيكفر قتلة احلُ   (،المه عليه الس  لت  ت  قـ   كفرُ )عنوان الباب 

د شيخ مم  ال جعنا العزيزماذا يقول مر  ،روايات يف كفر قتلة احلسني ،309إىل صفحة  299تبدأ من صفحة 
 لو قتال يت وايات الرِّ -روايات الباب غير معتبرة-154يقول يف صفحة  !؟ريفآصف مسين دام ظله الش  

لنتقام ا اللعن و إنَّ فلته قتَ و بيه على كفر محار  بعة عشرتها ل تدلّ سوى أولها والرا-سنيلة احلُ ت  بكفر قـ  
ية وانعم الرِّ  ،إلسَلمبل افر المصطلح في الفقه مقالك  ا وعذاب جهنم وعدم نيل الشفاعة ل تدل على

 ديد ول تبعلك األسانع تِ ى مجمو تماد علل يبعد العالَّتي الثَلثة  ون بأسانيدهِ يعالمنقولة عن الالثَّانية 
 إىللكالم حيتاج اثل هذا ألن م ،أنا أترك التعليق لكم-وهو عَلمة الكفر ارهم في النَّ دو لخدللتها على 

 !!مناسب على الشاشة غري وهذانة وات معي  أص

هو  ذا هثقوا  ،ًا بهاص  قطعًا هذا الكالم ليس خ-وأعلم-؟عنا الكرميماذا يقول مرج, 155صفحة 
  على خلقهِ  ل اهلل تعالىن ِقبَ وب مهو أنَّ قتل ح جَّة  منص صل الكَلم في المقام أنَّ وأعلم إ-جلميعكالم ا

مسلما   تل  االق كانا  فإذ ،طلقا  ر مفوجب الك  فر مطلقا  أو ل ي  وجب الك  هل ي   مسول واإلمارَّ بي والكالنَّ 
-!؟ق هذانطمهذا عليكم  بالل سلماً مفإذا كان القاتل -بي أو الوصيبي فقتل النَّ لنَّ ا قا  بما جاء بهِ مصدّ 

-اسقفنيوي فهو د   ض  لغر  يّ لوصبي أو ابي فقتل النَّ قا  بما جاء به النَّ فإذا كان القاتل مسلما  مصدّ 
عد ب ه  لَ ت َ كون ق َ ل بأن يفصيت هِ مسلم محكوم باإلسَلم أو في ه  لكنَّ  له   رو فهو فاسق غير مغف-!أحسنت
 كفرى كل  هل الوعل ،مقامهِ بالجهل  ول يكون كذلك مع اتلهِ من اهلل موجبا  لكفر ق نصبه  معرفتِه مَ 

مَّا قوله  وأ هلل لقتلوهاة جَّ قتل ح   ن لو قدروا علىالَّذيوالمحاربين ين لاتق جميع المعمّ ي خاص بالقاتل أو

 تنفع من اآليات ل ه  بهوما يش {ينَ  النَِّبيِّ ت  ل ونَ يَ قْ َذِلَك بِأَن َّه ْم َكان وْا َيْكف ر وَن ِبآيَاِت اللَِّه وَ } :الىتع

 .احتمالت المقام
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 ال ذيلكالم ا ،ثلااجلزء الث   (،الشِّيعةفقه )اخلوئي يف السيِّد نفس كالم يف الواقع هو هذا الكالم و 
 يعِ د  تهم بل اي نجاسفَلف ل خ-واصبجناسة الن  و واصب ث عن الن  د  يتح ،ة احلسنيل  تـ  ث فيه عن قـ  حتد  

معاوية لبيت كا هلألصب العداوة ن نَ اب والمراد بهم مَ صحألجمع من ا عليها في كلماتاإلجماع 
نا ومن ه  -فس الكالمن وه !!ميعليس اجلو كثري -سينر لمقاتلة الح  ضَ ن حَ مَّ مِ  اهلل وكثيرٌ  ماويزيد لعنه  

 عداوة أهل صِبِهم ظاهرا  عَدم نا  ل أمير المؤمنين إسَلما  ظاهريالغاصبين لحقِّ  ي حَكم بإسَلم األوَّلين
-زلةن والمنن الشأما لهم بم العتراف العامة مع ةياسام والرِّ قمالبيت وإنَّما نازعوهم في تحصيل ال

لع من خلرط طاوها ،رطهاخلرط أخو هاخل) وباللهجة ،املوجود هنا اهل ذ رنفس هذا الكالم ونفس هذا 
قا  ِبَما جاَء بهِ  :هاخلرط!( ماً سل  مُ يكون كيف -بي أو الوصيّ النَّ  تلقَ ف َ بي النَّ  فإذا كان القاتل م سلما  م صدِّ

 .(لد  وا ع  حچج واعو  عدوا أ  گا )! يا مجاعة ؟يبقاً ويقتل الن  صدِّ مُ 

بدأ من صفحة ي ،44هذا الباب موجود يف جزء  ،، هناك باب يف البحار باب كبري156الصفحة 
ب قرُ ما ي   ،310من صفحة  ،394آخر اجلزء قبل الفهرست  ،صفحة 100حدود  ،جلزءا إىل آخر ،310

 نهذا موجود م ،سنيحلُ االمة ظُ كالم حول   (،ليزيد ابن معاوية اسبعد بيعة الن   ما جرى عليه  )من مئة صفحة 
 .إىل آخر اجلزء 310صفحة 

 سيِّد على  ما جرى ،صفحة 200ما يقرب من , 100من أول الكتاب إىل صفحة  ،45ء ويف جز 
فيه مقتل -يقول ،156ة فحماذا يقول يف ص نقرأ ،سنيأخرى مقتل احلُ  ارةبعبو سني احلُ  المةظُ  ،اءالشهد

يه ف كبير واسع هو بابٌ ئهم و ولعنة  اهلِل على أعدان يع وأصحابه سَلم اهلل عليهم أجمهلهِ الحسين وأ
طبعاً -27و  24و  ،23 ،20 ،17 ،14 ،7بأرقام  ركمراسيل وقصص والمعتبر سندا  ما ذ  روايات و 

 مُ م هذا كالالكمسعوا هذا الا-لجملة أكثر تفاصيل حوادث كربَلءوبا-وايات فيها تفاصيل مدودةهذه الرِّ 
اظ عَّو  وكثير من ال يهمبكِ ا ي  اس يطلبون موبالجملة أكثر تفاصيل حوادث كربَلء مجهولة والنَّ -!العلماء

وايات يف ث والرِّ حداواأل يعين هذه القصص-رىما ي  القصص إلى أمر  محتاجون إلى الجاه والمال فآلَ 
 !!ذيب يف أكاذيبأكاهي  املقتل
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 ،107بدأ من صفحة ي ،45زء اجل هذا هو ،باياالس   ةما يتعل ق ّبسري  (،تلهِ عن قَ  الوقائع المتأخرة)
نا يعمل ه هو ؟مسري السبايا ماذا يقول عنها ،200إىل صفحة  107من صفحة  ،200إىل صفحة 

 ،لقضي ةكثريًا يف ا  كثري  لتقد تساه وأنايقول  ؟ناسبة ماذا يقولملوبا ،فةئاالط يعمل هبا مراجعال يت بالقواعد 
 رو م كثري من األيفتساهل  هُ أن   بةاوأثناء الكت مةدِّ قهو يقول يف امل ،يعين كثري من األمور تساهلت فيها

مرسلة يعين -رواية م رسلة 48فيه  ةإلى المدين تيرَّة عن قتله إلى رجوع أهل البخالمتأ الوقائع-:لهاب  وق  
حفوفة ا هي مَ مب وايات أولك الرِّ تين بفق عليها بالمتَّ  من األخذِ  دَّ عتبرة فَلب  سندة غير م  أو م  -غري معتربة
م رجعوا إىل املدينة ،موجودهو ما و -رةبتبقرينة مع  ،الُعلماء فق عليه  ات   ذيال  و هذا ه ،يعين املوجود فقط أن 

حَّت   ،فيه قتله اختلفوا منحَّت  و  ،اءر و ل يف عاشت  سني ق  احلُ هو أّن نا الكرام ؤ المعراجعنا و مال ذي ات فق  عليه 
 !!هذه يف اختلفوا حَّت   ،البعض يقول شرو نان فالبعض يقول س   لهُ ت  من قـ  

 ،قافتكمثت ا نشأن هنمو  ،هكذا جتري األمور ،نااملوجود يف كتب مراجعنا وعلمائ اقعو هذا هو ال
ال ذين و  تيلى أهل البعنفسهم سبون أحين ال ذيبأّن  قلت ينرون بأن  أال تتذك   ،جةاذة على الس  ثقافة مبنيّ وهي 

إذا  ،نيةافر املدرسة الع وجود يفموق الذ   هذابأّن لت وقُ  ،سنياحلُ  آلم  ر أنك  ن يُ م  منهم هناك  تشب هوا بالنُّصريية
رح ف يومُ هو وراء عاش وم  ي ن  أمن  ،وقنية سنجد هذا الذ  افلعر أردنا أن نبحث يف جتاويف ودهاليز املدرسة ا

ن م    ك  وهنا ،ملخالفنيامن و ئة ملرجان ن أخذ مم    وهناك ، السيوف ما وصلت إليهأن  و  ني ل يتألّ س احلُ وأن  
ذ ت ةي  ينسافة احلالث ق حوالألأحسن اويف  ،م ألعن من شريصفونم بأن   ةُ م  ئ  األ   أخذ من مراجع تقليدٍ  من  ُأخ 

 لقو فس العنالحظون تأال  ،اضحة فيهاو  جةاذالحظون الس  أال تُ  ،األقوال تالحظونا وهذه   ،منابر ساذجة
كم ثُ دِّ حتُ ل يت العقول فس تلك اطحية هي نوالس   جة والتفاهةاذبتلك الس  وهي س معنها يوم أ ثتُ حتدّ ال يت 
 حسنسينية يف أحلُ اقافتكم ث ن أن  عنها م ثتُ حتد  ال يت جة اذلس  ا هذه هي ،ةنفس النتيجو  ،نفس العقول ،اآلن

 .كم من مصادر ساذجةأحواهلا جاءت

 .بقية احلديث يأتينا يف يوم غٍد إن شاء الل تعاىل

  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ فِ م ك  أترك  
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َعَلى  َتاِبِعيَنااِهِديَنا َوم  و ج وِه م شَ و وِهنا و ج   ْكِشف الَكرَب َعنإ َعن َوْجِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسيناإل

 .الف ضائي ة رُ موعدنا غداً على نفس الش اشة الق م  

  .في أماِن اهلل. .جميعا  عاء أسألكم الد   
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