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 1437شهر رمضان  4م ــ 10/6/2016الجمعة: 

 فرحة الزهراء ... واقعة الطف واملقتل

يف الحلقة املاضية عرضت عليكم �اذج من صور ومواقف تتحّدث عن سذاجة ويف بعض األحيان عن سفاهة وصبيانية وقلّة  ✤

حكمة عند مراجعنا وفقهائنا .. منها من كُتب عل�ئنا ومراجعنا، ومنها فيديو، ومنها ومنها .. كّل الذي بيّنته تحّدثت عنه، وحملته 

 التسطيح.عىل محمل السذاجة والسطحية و 

مّر علينا يف الحلقات املُتقّدمة اليشء الكث� من اخرتاق الفكر الناصبي لعل�ئنا ومراجعنا ومؤسستنا الدينية، ومّر علينا الفساد  ✤

، يف أنحائها وأحنائها، ومّر علينا أيضاً ما يُش� إىل تفّيش السذاجة والسطحيّة يف أركان هذه املؤسسة ومراجعها وعل�ئها وخطبائها

وجه  هديف هو أّ� أريد أن أُبّ� من كّل ما تقّدم أّن هذه املؤسسة بنقاط ضعفها هذه ال ُ�كن أن مُتثّل اإلمام الحّجة عليه السالم بأيّ 

 من الوجوه.

 الحديث يف هذا العنوان (قوان� الطي والنرش) هو حديث عن موضوع عميق جّداً يف أجواء الحس� عليه السالم. ✤

اً يف الحلقات املاضية أّن أج�نا يُريدنا أن ندفع األجرة إليه بعملة عنونها القرآن يف سورة الشورى بعنوان (املوّدة يف بيّنت أيض ✤

القرىب). وقلت أّن ِمن شؤونات هذِه املوّدة (الفرح والحزن) .. وقلُت بأّن املناسبة الوحيدة التي تحّدث عنها أهل البيت عليهم 

ة الزهراء يف التاسع من ربيع) . وهو يوم هالك قاتلها، وأيضاً أّول يوم من أيّام إمامة إمام زماننا صلوات الله السالم بالفرح هي (فرح

 وسالمه عليه�.

عليها السالم ل�ى كيف تعامل العل�ء مع هذه املناسبة ؟ وكيف تعاملت الشيعة مع (فرحة الزهراء) وقفة عند هذا العنوان  ✤

 ي أتحّدث هنا عن بداية فعليّة يف العامل األريض إلمامته ب� شيعيه.هذه املناسبة ؟ ولكنّن

(كيف تعامل العل�ء مع مناسبة التاسع من ربيع األّول املعروف بـ فرحة الزهراء عليها السالم). بالنسبة للعل�ء واملراجع  1الوقفة  ■

صوم عليه السالم، ويتمّسكون بقول الطربي، فهم يُقلّدون فهم يُعرضون عن هذه املناسبة ويُعرضون عن الرواية التي وردت عن املع

الطربي املؤرّخ إذ يقولون بأّن هالك الثا� كان يف ذي الحّجة ك� يقول الطربي، وليس يف التاسع من ربيع األّول ك� يقول املعصوم 

 ث آل محّمد عليهم السالم.عليه السالم والحّجة يف ذلك قذارات علم الرجال التي يتمّسكون بها دامئاً يف ذبح حدي

] يقول الشيخ املجليس وهو يتحّدث عن مقتل الثا� (ما ذُكر أّن مقتله كان يف ذي الحّجة  31* وقفة عند كتاب [ بحار األنوار : ج

 هو املشهور ب� فقهائنا اإلمامية) !!

نا هذا هو أنّه اليوم التاسع من ربيع األّول وهو أحد يف نفس الصفحة أيضاً يقول : (واملشهور ب� الشيعة يف األمصار واألقطار يف زمان

 األعياد) بل هو عيد األعياد، فهو أّول يوم من أيّام إمامة إمام زماننا عليه السالم، وكذلك يوم هالك قاتل الزهراء عليها السالم.

عصوم� عليهم السالم. وهنا الصورة تبدو إذن املشهور ب� الفقهاء هو ما ذهب إليه الطربي. واملشهور ب� الشيعة هو ما جاء عن امل

واضحة وجليّة كيف أّن عل�ء الشيعة يذهبون بعيداً عن آل محّمد عليهم السالم !! والُعذر هو قذارات وسفاهات ونجاسات علم 

 الرجال !!

] يتحّدث هذا املقطع عن أس�ء يوم التاسع من  31وقفة عند مقطع ِمن رواية اإلمام الهادي عليه السالم يف [ بحار األنوار : ج ■

 ربيع األّول يف كل�ت سيّد األوصياء عليه السالم :

 من شهر ربيع األّول . (قال حذيفة : قلت : يا أم� املؤمن� .. أُحبُّ أن تُسمعني أس�ء هذا اليوم، وكان يوم التاسع

ة ، فقال أم� املؤمن� عليه السالم : هذا يوم االسرتاحة، ويوم تنفيس الكُربة، ويوم الغدير الثا�، ويوم تحطيط األوزار، ويوم الِخَ�َ 

ويوٌم يُستجاُب فيه الدعاء،  ويوم العافية، ويوم الربكة، ويوم الثارات، ويوم عيد الله األكرب، -أي الهدوء  -ويوم رفع القلم، ويوم الهُدّو 

ويوم املوقف األعظم، ويوم التوايف، ويوم الرشط، ويوم نزع السواد، ويوم ندامة الظامل، ويوم انكسار الشوكة، ويوم نفي الهموم، 

ويوم الفطر ويوم القنوع، ويوم عرض القدرة، ويوم التصفُّح، ويوم فرح الشيعة، ويوم التوبة، ويوم اإلنابة، ويوم الزكاة العظمى، 

إّ�ا يتجّرع  -ويوم تجّرع الريق  -وهذه إشارة إىل السقي حين� يُسقى اإلنسان بعد أن يكون عاطشاً  -الثا�، ويوم سيل النغاب 

ويوم الرضا، ويوم عيد أهل البيت، ويوم ظفرت به بنو إرسائيل، ويوٌم يْقبل الله أع�ل  -اإلنسان ريقه بعد ذهاب الخوف والوجل 



ويوم تقديم الصدقة، ويوم الزيارة، ويوم قتل املنافق، ويوم الوقت املعلوم، ويوم رسور أهل البيت، ويوم الشاهد ويوم  الشيعة،

الترصيد هو بداية  -املشهود ، ويوَم يعضُّ الظَاملُ عىل يديه، ويوم القهر عىل العدو، ويوم هدم الضاللة، ويوم التنبيه، ويوم الترصيد 

والزهرة من أس�ء الزهراء عليها السالم فهي زهرة الوجود  -يوم الشهادة، ويوم التجاوز عن املؤمن�، ويوم الزهرة و -الربد بعد الحّر 

ويوم العذوبة، ويوم املُستطاب به، ويوم ذهاب سلطان املنافق، ويوم التسديد، ويوٌم يسرتيح فيه املؤمن، ويوم املباهلة، ويوم  -

يوم التبجيل، ويوم إذاعة الرس، ويوم نرص املظلوم، ويوم الزيارة ، ويوم التوّدد، ويوم التحبُّب، ويوم املفاخرة، ويوم قبول األع�ل، و

يعني  -الوصول، ويوم التزكية، ويوم كشف البدع، ويوم الزهد يف الكبائر، ويوم التزاور، ويوم املوعظة، ويوم العبادة، ويوم االستسالم 

 التسليم).

يع األّول وواضح يف جملة هذه األس�ء ما يُش� إىل مقتل عدّو الزهراء عليها السالم، فضالً عن التفاصيل هذه أس�ء التاسع من رب ●

م. األخرى يف الرواية التي تُش� إىل أّن هذا اليوم يوم هالك عدّو الصديقة الكربى عليها السالم .. ويوم إمامة إمام زماننا عليه السال 

 هو ب� شيعته عليه السالم).(أي البداية الفعلية إلمامته و 

قول اإلمام عليه السالم (ويوم نزع السواد) من هنا اعتاد الكث� من الشيعة إلتزاماً بهذه الرواية أن يبقوا عىل لباس السواد الذي  ●

 لبسوه يف محرّم وصفر إىل اليوم التاسع من ربيع األّول .

 ك األس�ء األكرب واألس�ء األعظم لهذا العيد مرتبطة بإمامة إمامنا.قطعاً حدث بداية اإلمامة أعظم من أي حدث آخر، ولذل ●

يوم الغدير الثا� هذا العنوان أهم من أن نقول (يوم الرضا) أو (يوم تجّرع الريق) أو (يوم قتل املُنافق) وأمثال هذه العناوين. ح� 

 �.نقول (يوم الغدير الثا�) أهم عنوان عندنا، وهذا هو يوم الغدير الثا

يوم عيد أهل البيت عليهم السالم) هذه العناوين ليست ُمرتبطة بهالك الثا�، وإّ�ا مرتبطة  -يوم عيد الله األكرب  -(يوم الثارات  ●

 بإمام زماننا عليه السالم فهو عليه السالم صاحب الثارات، وعيد أهل البيت الحقيقي يف إمامة إمام زماننا عليه السالم.

 املشهود) إنّها تسمية عيد الغدير.(يوم الشاهد و  ●

(يوم الزهرة) يوم فاطمة، فالزهرة اسٌم من أس�ئها .. وهو يوُم براءة ووالية .. ولكن الرباءة ليست مطلوبة بنفسها .. املطلوب  ●

حافظة عىل صّحة واستدامة هو الوالية، والرباءة هي مقّدمة للوالية . الرباءة بالنسبة للوالية كالوضوء بالنسبة للصالة، والبّد من امل

 الوضوء إىل نهاية الصالة.

يف الزيارة الجامعة الكب�ة : نجد أّن املساحة األكرب فيها تحّدثت عن الوالية وليس الرباءة . (يوم نرص املظلوم) نرص املظلوم يكون  ●

عىل يد إمام زماننا عليه السالم. من هنا بدأت اإلمامة الفعلية إلمامة إمام زماننا، ومن هنا بدأ املخطط واملرشوع الكب� النتصار 

 (النتصار حس�) صلوات الله عليه. املظلوم

من خالل هذا الحشد يف هذه الرواية لهذه األس�ء ولهذه األوصاف ولهذه الرتب ولهذا االهت�م من قِبَلهم عليهم السالم، لو  ✤

مع هذه املناسبة بشكل تفّحصنا يف س�ة عل�ئنا ومراجعنا فإنّهم ال يُعطون باالً لهذه املناسبة.. ولو أعطى بعضهم باالً فإنّه يتعامل 

 سطحي ساذج جّداً .

أّما الشيعة متسكّوا بهذه املناسبة متّسكاً عاطفيّاً .. وغاية نشاطهم إقامة برامج يطغى عليها الجانب الساخر، الجانب الكوميدي  ✤

 معرفة دقيقة.يف أغلب األحيان، إن مل يكن ذلك يف جميع الحاالت.. بين� هذه األس�ء تتحّدث عن جّدية عميقة، وعن 

 قد أجد ُعذراً للشيعة أنّهم متّسكوا باملناسبة ومل يجدوا أحداً يبعث فيهم الوعي، ويجّدد فيهم املعرفة ألّن العل�ء أعرضوا بوجوههم

ة وقلوبهم عن هذه املناسبة بسبب علم الرجال القذر الذين ُ�سكون به دامئاً وجعلوه ديناً لهم وهو يذبح حديث العرتة !! فالشيع

 متسكّوا بهذا العيد بسذاجة وسطحية !!

 والعل�ء أعرضوا عن هذا العيد أيضاً بسذاجة وسطحية ح� متّسكوا بعلم الرجال !!

] وما ذكره السيد الخويئ ِمن تعليق عىل كالم صاحب العروة الوثقى  9وقفة عند كتاب [ التنقيح يف رشح العروة الوثقى : ج ✤

غسال املستحبّة وذكر من بينها غسل يوم التاسع من ربيع األّول .. فالسيّد الخويئ يعلّق عىل كالم ح� تحّدث صاحب العروة عن األ 

صاحب العروة فيقول : (مل يرد يف ذلك رواية .... عىل أن كون سبب هذا العيد اتّفق يف هذا اليوم وان كان معروفاً عند العوام، إّال 

 من ذي الحجة فليُالحظ) عل�ً أّن بقية املراجع هم أيضاً عىل هذا الرأي.أن التأريخ أثبت وقوعه يف السادس والعرشين 



فهو قول برشي.. والقول البرشي يُحتمل فيه الصواب  -بغّض النظر عن عدائه آلل محّمد عليهم السالم  -سؤال بسيط : الطربي  ✤

الناس إىل أهل البيت، فيبقى برش عادي ليس  % .. حتّى لو افرتضنا أّن الطربي أقرب50% ويُحتمل فيه الخطأ بنسبة 50بنسبة 

% 50% كالم املعصوم، و 50معصوم، فيُحتمل يف كالمه الصواب والخطأ .. ورواية اإلمام الهادي أيضاً يُحتمل فيها نفس االحت�ل : أنّها 

 ليست كالم املعصوم

 % كالم شخص عادي ؟!50كالم يُحتمل فيه أنّه  %، أم 50فأّي االحت�ل� نُرّجح ؟ كالم يحتمل فيه أنّه كالم املعصوم بنسبة 

 العل�ء يتعاملون مع أهل البيت بنفس السذاجة والسفاهة والصبيانية التي يتاملون بها مع بعضهم البعض !! ●

سالم، املناسبة الوحيدة التي فيها فرح عند أهل البيت عليهم السالم هي فرحة التاسع من ربيع األّول (فرحة الزهراء) عليها ال ✤

 وهذه املناسبة أُخمدت !!

بقية أفراح أهل البيت عليهم السالم ممزوجة بالحزن ! وُ�كنكم أن تستكشفوا ذلك من خالل الطقوس والزيارات واألدعية،  ✤

كاء وشوق) عىل سبيل املثال يف األعياد : من املندوبات أن نقرأ دعاء (الندبة) ودعاء الندبة تعزية. فدعاء الندبة يشتمل عىل (حزن وب

.. فيه عرض للمظلومية، وفيه تشّوق لصاحب األمر.. وإذا أردنا أن نستكشف هذه املناسبات فإنّنا نجد أّن العنوان األّول فيها هو 

(زيارة الحس�) عليه السالم .. وزيارة الحس� هي عنوان للحزن. ففرحة الزهراء عليها السالم هي املناسبة الوحيدة التي يفرح فيها 

 حّمد عليهم السالم .. وهذه الفرحة أطفأها عل�ؤنا ومراجعنا بعلم الرجال الناصبي القذر.آل م

 (نظرة عىل أحزان آل محّمد عليهم السالم). ✤

يقول .. وكيف يُشّوه الشيخ املُظّفر عقائد اإلمامية ويُحوّلها إىل عقائد أمويّة !! وقفة عند كتاب [ عقائد اإلمامية ] للشيخ املُظّفر  ■

يف كتابه باملُجمل وهو يتحّدث عن اإلمام السجاد عليه السالم : أّن اإلمام السجاد كان يدعو يف دعائه (املعروف بدعاء أهل الثغور) 

كان يدعو فيه لجيوش بني أمية يف الرس !! وكذلك بقية األمئة عليهم السالم .. واستشهد باإلمام الكاظم عليه السالم بأنّه واألمئة 

 السالم كانوا يدعون لطغاة بني أمية وبني العباس !! هل تقبلون بهذا املنطق ؟!عليهم 

 لكنّني أقولها لكم بكّل رصاحة : ●

لو رجعتم إىل روايات أهل البيت وإىل أدعيتهم وزياراتهم لوجدتم أّن األمئة يعتربون أّن الذي يقول هذا الكالم هو ِمن اليائس� يوم 

ّموا رائحة الجنّة يوم القيامة .. عل�ً أنّني ال أريد أن أصف الشيخ املُظّفر هكذا .. فلسُت أنا الحاكم يوم القيامة، وِمن الذين لن يش

 القيامة، ولكن فقط أقول هذا هو املوجود يف أحاديث أهل البيت عليهم السالم.

] يسألونه فيه عن 2أجوبة االستفتاءات : ج عىل نفس هذه النغمة .. ُسؤال يُوّجه إىل السيّد الخويئ يف كتابه [ رصاط النجاة يف ■

 رأيه يف كتاب [ عقائد اإلمامية ] للشيخ املُظّفر.

 ما هو أفضل كتاب يف أصول الّدين حسب رأيكم ؟وما رأيكم بكتاب (عقائد اإلماميّة) للّشيخ املُظّفر؟نّص الّسؤال:  -

 أس بأن يُستفاد منه.، ال بكتاب نفيس يف موضوعهجواب الّسؤال: كتاب الّشيخ املظفر  -

 و امل�زا جواد التّربيزي مل يعلّق عىل جواب الّسيد الخويئ بشأن كتاب (عقائد اإلماميّة) وهذا يعني أّن رأيه يف هذا الكتاب نفس رأي

 الّسيد الخويئ !!

 ة، وليس اإلمامية.: أنّه كتاب تنفيس، وليس نفيس .. وهو عقائد األمويّ رأي الشيخ الغزي يف كتاب [ عقائد اإلمامية ]  ●

سؤال آخر أيضاً وّجه للسيّد الخويئ عن املراسم التي تُقام يف املواكب الحسينية عن عرس القاسم عليه السالم بالتفاصيل التي  ■

 )1579رقم السؤال  -يُقيمونها يف املواكب (السؤال طويل 

 جواب السيد الخويئ : مل يثبت لدينا القضية املذكورة، والله العامل .

 هنا السيّد الخويئ بجوابه هذا قضم شيئاً من نشاطات املواكب الحسينية (العرس القاسمي) !!

وهذا الذوق الذي أجاب به عن مسألة (عرس القاسم) هو نفس الذوق الذي أجاب به عن سؤال وّجه إليه عن ظالمة الزهراء  ■

 عليها السالم وعن كرس عمر لضلع الزهراء عليها السالم ..

ؤال .. يقول: (هل الروايات التي يذكرها خطباء املنرب، وبعض الكتّاب عن كرس (عمر) لضلع السيدة فاطمة عليها السالم نّص الس

 صحيحة برأيكم؟



لو كانت الروايات صحيحة بنظرِه، كان يُفرتض أن يقول : نعم صحيحة، ال جواب الّسيد الخويئ: ذلك مشهور معروف، والله العامل) 

 هوٌر معروف!!أن يقول : ذلك مش

فهذا أيضاً ِمن مصداق ِمن مصاديق الفتاوى البازارية وفتاوى التثويل املغناطييس. (هكذا يقضم العل�ء أحزان آل محّمد عليهم 

 السالم) ! عرس القاسم مصداق من مصاديق القضم للشعائر الحسينية.

 (وقفة عند أشهر املقاتل عند الشيعة) ✤

عند كتاب [ الّلهوف يف قتىل الطفوف ] للسيد ابن طاووس. (وقفة عند لقطة من هذا الكتاب يتحّدث فيها السيد ابن  :1الوقفة  ■

 طاووس عن قّصة األربع�)

بن ا (قال الراوي : وملّا رجع نساء الحس� وعياله من الشام وبلغوا إىل العراق، قالوا للدليل : مر بنا عىل طريق كربالء). مل يُرش السيّد

طاووس يف هذه القّصة أّن ورودهم كان يف العرشين من صفر ! ولذلك مراجعنا وعل�ؤنا األعم األغلب فيهم يقولون بأّن السبايا 

 والعقيلة واإلمام السجاد ما رجعوا إىل كربالء يف العرشين من صفر !!!

 هذا هو أهم مقتل من املقاتل الحسينية.

 لذي ألّفه بعد كتاب [ الّلهوف يف قتىل الطفوف ] يقول :أّما يف كتابه [ إقبال األع�ل ] وا

(ووجدُت يف املصباح أن حرم الحس� عليه السالم وصلوا املدينة مع موالنا عيل بن الحس� يوم العرشين ِمن صفر، ويف غ� املصباح 

 أنّهم وصلوا كربالء أيضاً يف عودهم من الشام يوم العرشين ِمن صفر.

كتب إىل يزيد يُعرّفه ما جرى، ويستأذنه يف حملهم، ومل يحملهم حتّى عاد  -لعنه الله  -ألّن عبيد الله بن زياد و كاله� ُمستبعٌد ؛

 الجواب إليه، وهذا يحتاج إىل نحو عرشين يوماً أو أكرث منها، وألنّه ملّا حملهم إىل الشام ُروي أنّهم أقاموا فيها شهراً يف موضع ال

أو  وصورة الحال يقتيض أنّهم تأّخروا أكرث ِمن أربع� يوماً ِمن قتل الحس� عليه السالم إىل أن وصلوا العراقيكنّهم ِمن حّر وال برْد، 

 املدينة.

وأّما جوازهم يف عودهم عىل كربالء، فيُمكن ذلك، ولكنّه ما يكون وصولهم إليها يوم العرشين من صفر ؛ ألنّهم اجتمعوا عىل ما 

صاري، فإن كان جابر وصل زائراً من الحجاز، فيحتاج وصول الخرب إليه ومجيئه أكرث من أربع� يوماً، وعىل روى جابر بن عبد الله األن

 أن يكون جابر وصل من غ� الحجاز من الكوفة أو غ�ها) وخالصة كالمه أّن السيد ابن طاووس يقول :

 .أوالً : يقول أّن العائلة ما وصلت إىل كربالء يف يوم العرشين من صفر• 

 !وثانياً : يقول هناك احت�ل أّن العائلة جاءت إىل كربالء يف غ� ذلك اليوم (أي أنّه ليس متأكد حتّى من مجيء العائلة إىل كربالء)!!• 

 عقيدة الشيخ الطويس أّن العائلة الحسينية وصلت إىل (املدينة) يف العرشين من صفر، وليس إىل كربالء !! ●

عبادات يف أرسار الشهادات ] املعروف بأرسار الشهادة، وهو من املقاتل املشهورة. عل�ً أّن الكث� من وقفة عند كتاب [ إكس� ال ■

العل�ء يحملون عىل هذا الكتاب ويقولون فيه الكث� من الخرافات .. ومع ذلك فهذا الكتاب أيضاً يُنكر مجيء العائلة إىل العراق يف 

 األربع� !!

 تتحّدث عن هذه القضية) (قراءة سطور من هذا الكتاب

 [ وهو املقتل الرسمي يف النجف وكربالء ] للسيّد عبد الرزاق املقرّم.مرور رسيع عىل مقتل املقرّم  ■

 بخصوص عرس القاسم يقول نفس الكالم الذي ذكره السيد الخويئ. (قراءة سطور من هذا الكتاب)• 

ة .. فيقول بأنّها توفّيت قبل ذلك .. وباملثل شخصية ليىل أم عيل األكرب، وكذلك أيضاً يُنكر حضور أم البن� يف أحداث كربالء واملدين• 

 قّصة فاطمة العليلة صلوات الله عليهم أجمع� !!!

 أيضاً ح� ذكر عودة العائلة الحسينية إىل كربالء مل يُرش هو اآلخر إىل عودتهم يف العرشين من صفر.• 

  بأن رأس الحس� أُرجع إىل كربالء يف العرشين من صفر) !!!(الغريب أنّه ينقل عن املخالف� أقواالً

 (والذي ُ�ثّل الحوزة القّمية)[ امللحمة الحسينية ] للشيخ مرتىض املطهري وقفة عند كتاب  ■

هذا  يقول وهو يرّد عىل اآلغا الّدربندي صاحب كتاب (أرسار الّشهادة) وهو مقتل كب� لسيّد الّشهداء، يقول (وك� ورد يف نفس

) شخص بيده فقط !! يف ه�وشي� كان عدد قتىل 300.000فإّن اإلمام الحس� قتل ( -أي كتاب أرسار الشهادة للدربندي  -الكتاب 

). وقد حسبت من طريف مقدار الوقت الّالزم لقتل هذا العدد، فلو أّن اإلمام مل يكن يعمل أّي يشء سوى 60.000القنبلة الّذرية (



أّن سيفه كان يحصد يف كّل ثانية أحد األشخاص، فإّن قتل هذا العدد الكب� كان سيحتاج إىل ثالث ومثان� ساعة الّرضب بالّسيف، و 

 وعرشين دقيقة...) !!!

ما عالقة ه�وشي� يف املوضوع ؟! أنت تُريد أن ترفض هذا الكالم ارفضه .. ولكن أن يتحوّل هذا الكالم إىل لون من ألوان االستهزاء 

هذا الكالم مناسب يف الحديث عن سيّد الّشهداء؟ هل تستشعرون فيه األدب؟ ملاذا يذهب مبارشة ملقارنة سيّد الّشهداء !! هل 

بقنبلة ه�وشي�؟ إنّه كالم غاية يف سوء األدب مع اإلمام املعصوم. قد يرى البعض هذا الكالم منطقي .. ولكنه يف حقيقته سذاجة .. 

 اجة ُمقنّعة مبنطق) !!(فبعض األحيان تكون هناك سذ

 ساعة !! 70ثُّم يقول (وبعد أن رأوا أّن هذا العدد الكب� ِمن القتىل ال يتالءم مع عدد ساعات اليوم قالوا أّن يوم عاشوراء كان  ●

ّل ثانية لكان ). وملّا حسبُت مقدار الوقت الّالزم في� لو كان يقتل شخصاً يف ك25.000كذلك قالوا عن أيب الفضل العباس بأنّه قتل (

 دقيقة وبضعاً ِمن الثوا�..) 50ساعات و 6األمر يتطلّب 

أيضاً يقول (لقد فكّرت مرّة بدرجة وحجم الجر�ة املُرتكبة يف عاشوراء، فرأيُت أّن واحداً وعرشين نوعاً ِمن أنواع الرذالة والّلؤم  ●

 خرى يف الدنيا �كن لها أن توازي مثل هذه الواقعة يف حجم تنوعها.قد ارتُكب كحٍد أد� يف هذه الواقعة، وال أعتقد أّن هناك واقعة أ 

بالطبع يوجد هناك يف تاريخنا الحروب الصليبية التي مل يرتك فيها األوروبيون مجاالً للتعجب عندما يُنظر إىل سواها ِمن حوادث 

بالء من ناحية حجم الجر�ة، فالّسبب إّ�ا يعود التأريخ اإلجرامي . وإذا كنت قد ترّددت يف اإلّدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كر

سالمية لحجم الجر�ة الّتي ارتكبها الغربيون يف املعارك الّصليبيّة، وكذلك الجرائم الّتي ارتكبها هؤالء األوروبيّون أنفسهم يف األندلس اإل 

 وهي عجيبة للغاية ...). هل هذا منطق شيعي ؟! ماذا تقولون أنتم ؟!

ي مرتّدد هل أّن فاجعة كربالء هي أعظم جر�ة يف الوجود أم ال .. بسبب ما حصل يف الحروب الصليبية وما حصل يف الّشيخ املطهّر 

 األندلس !!!

 عل�ً أّن هذا املنطق ليس خاّصاً بالشيخ مرتىض املطهّري، هذا املنطق هو منطق املؤسسة الدينية !!!

(والذي ُ�ثّل الحوزة النجفية) يتحّدث يف كتابه بنفس منطق الشيخ مرتىض ائيل وقفة عند كتاب [ تجاريب مع املنرب ] للشيخ الو  ■

مطهّري فيقول (أذكر أّ� اجتمعت يف كربالء بدار الدكتور أحمد ثامر (وأبوه رحمه الله) من أساتذيت فقد كان يدرسنا املعا� والبيان 

يف حّي الحس�، وأثناء الجلوس رأيُت حركة غ� عاديّة فسألت،  وقد انتقل إىل دار جديدة وأراد أن يربّكها بذكر أهل البيت وهي

فقالوا : جيء بالشيخ فالن يحملونه عىل كريس، وهذا الرجل هو الذي يروي أّن الحس� قتل يوم الطف إثنى عرش ألف، فانتظرُت 

له : هل قاتل الحس� يوم الطف  حتّى فرغ املجلس وخرج الناس فقلُت له : يسمح فضيلة الشيخ بسؤال ؟ قال : نعم سل . فقلُت 

مبعجزة أم بصورة عادية ؟ قال : بل بصورة عادية . قلت له : لو أّن اثني عرش ألف دجاجة تهيّىء وتعلّق للذبح ويتوّىل ذابح ماهر 

لك أّن قطع ُرؤوسها بأن يأخذ واحدة واحدة لقطع رأسها فكم تحتاج كّل واحدة من الوقت ؟ ولنفرتض أنّها ربع دقيقة فمعنى ذ

الوقت الذي يستغرقه قتلُها ثالثة آالف دقيقة تُقّسم عىل ستّ� يكون الوقت املُستغرق خمس� ساعة، هذا عىل الفرْض املذكور، أّما 

لو كان القتيل رُجالً وِمن الفرسان فيحتاج كّل واحد إىل وقت طويل، والحال أّن مّدة واقعة الطف القتالية ال تتجاوز كلّها بضع 

 فل�ذا هذه الروايات التي ترتكنا مهزلة ب� الناس..)!!ساعات، 

تحّدث عن نفس هذا املضمون الذي تحّدث عنه يف كتابه [ تجاريب مع املنرب ] مع اختالف : تسجيل صويت للشيخ الوائيل 1مقطع  ★

 بسيط يف األرقام. (سذاجة مقنّعة باملنطق وسأثبت لكم ذلك).

] (قراءة سطور تحت عنوان [ التحريفات الّلفظية ] .. يذكر منها قّصة األسد مع فّضة،  3وقفة عند كتاب [ امللحمة الحسينية : ج ■

وقّصة عرس القاسم، وقّصة فاطمة الصغرى يف املدينة، وقّصة السيّدة رقيّة التي اشتبهْت عىل الشيخ املطهري فنسبها إىل طفل من 

زيارة األرساء لقرب الحس� يف كربالء يف يوم األربع� وُمالقاة السجاد لجابر) عل�ً أّن قّصة رقيّة عليها السالم  أطفال الحس� !! قصة

 يكذبّها الكث�ون .

حادثة حقيقية ينقلها الشيخ الغزّي عن أحد املشايخ وهو حّي يُرزق (الحادثة عن السيّدة رقية، وكرامة من كراماتها حصلت أمام  ■

 شيوخ املخالف�). ناظر أحد

هذه أمثلة و�اذج مّ� جاء يف كتاب [ امللحمة الحسينية ] .. وتالحظون هناك إرصار واضح عىل إنكار مجيء العائلة يف األربع� إىل 

 أرض الطفوف.



ناك صيغة نحن ال نستطيع أن نتصّور املرشوع العاشورايئ من دون األربع�! املرشوع العاشورايئ من دون األربع� ناقص، ه ■

متكاملة لهذا املرشوع الحسيني الزينبي السجادي. عل�ً أّن أّول َمن فتح هذا الباب هو الشيخ الطويس ح� قال أّن العائلة الحسينية 

 وصلت إىل (املدينة) يف العرشين من صفر !

ربه بأنّه لوال آية يف كتاب الله (�حو وقفة عند كتاب [ كشف املحّجة لثمرة املهجة ] للسيّد بن طاووس وهو يتحّدث مع ابنه ويُخ ■

 الله ما يشاء ويُثبت) كان أكّد البنه تأكيداً قاطعاً أنّه يُدرك أيّام اإلمام الحّجة عليه السالم !! (قراءة سطور من هذا الكتاب).

 ثبات الحقائق بالنسبة لهقراءة سطور من كتاب [ إقبال األع�ل ] تتحّدث عن الطريقة التي يتوّصل فيها السيّد ابن طاووس إل  ■

وقفة عند سؤال طُرح عىل الّشيخ بش� النّجفي يف كتاب [ الشعائر الحسينية ومراسيم العزاء ] فتاوى املرجع املعارص الشيخ بش�  ■

 نُهزَم فغ�ُ مهزّميناالنجفي . والسؤال بخصوص هذه األبيات املعروفة التي تُقرأ يف املقتل الحسيني : فإْن نَهزِم فهزّامون قْدماً ** وإْن 

واعتقاد الّسائل يف سؤاله أنّها كل�ت اإلمام الُحس� عليه الّسالم، وجواب الّشيخ النّجفي عىل جواب السائل يكشف أيضاً أّن الشيخ 

 . النجفي يعتقد أيضاً أّن هذه األبيات هي لإلمام الحس� عليه السالم .. يف ح� أّن األبيات هي لفروة بن مسيك املرادي

 ولو كان الشيخ بش� النجفي يستمع للمقتل الذي يقرؤه الشيخ عبد الزهراء الكعبي لعلم بذلك.

 وقفة عند كتاب [ الشعائر الحسينية فقه وغايات ] للشيخ محّمد السند . ■

(وفديناه بذبح عظيم). وهو يتحّدث عن مقتل سيّد الشهداء عليه السالم يف وهو بصدد بيان معنى الّذبح العظيم يف قوله تعاىل 

فيذهب يف تصوير قتل الحس� عليه السالم وأنّه فداء إلس�عيل، أّن يف ذلك رمز لذبح النّفس البهيمية ورمز لذبح األنانية، وذبح ملا 

 يعرف بأصالة الّذات يف مقابل أصالة اإلله !!

قويّة جّداً مع سيّد الشهداء عليه السالم، فإّن تعب� (النفس  وهذا الكالم ليس مناسباً أن يُقال عن سيّد الشهداء، كالم فيه إساءة أدب

 البهيمية) ينطبق علينا نحن، وليس عىل املعصوم !!

(والذي يعتمد يف منهجيته عىل قذرات علم الرجال). يف باب (مولد ] ملحّمد باقر البهبودي  1وقفة عند كتاب [ صحيح الكايف : ج ■

البهبودي علس الروايات املوجودة يف كتاب الكايف الرشيف للشيخ الكليني يف باب  -ومفّصلة  الحس� بن عيل) وهي روايات مهّمة

 مولد الحس� عليه السالم، ومل يُبقي منها إّال رواية واحدة وهي هذه الرواية : (كان ب� الحسن والحس� طُهر وكان بينه� يف امليالد

 ليه عل�ء الشيعة فقط ويعتربونه صحيحاً !!!ستة أشهر وعرشا)!!! ثّم كتب : هذا الذي يتّفق ع

الذي ثبت عن عل�ئنا ومراجعنا عن الحس� عليه السالم هو التايل (ُولد الحس� بن عيل يف سنة ثالث، وقُبض يف شهر املحرّم من  ●

زيد بن معاوية لعنه الله، سنة إحدى وست� من الهجرة وله سبع وخمسون سنة وأشهر، قتله عبيد الله بن زياد لعنه الله يف خالفة ي

وهو عىل الكوفة وكان عىل الخيل التي حاربته وقتلته عمر بن سعد لعنه الله بكربال يوم اإلثن� لعرش خلون من املحرّم وأمه فاطمة 

 بنت رسول الله) !!

وإّ�ا هو كالم الكليني، ثبّته البهبودي فقط هذا الذي ثبّته عل�ؤنا ومراجعنا من القضيّة الحسينية !!! عل�ً أّن هذا الكالم ليس رواية، 

 يف كتابه [ صحيح الكايف ] وعلس الروايات !!!!!

وهو من تالمذة السيّد الخويئ، وقد انتهج أيضاً يف ] للشيخ محّمد آصف ُمحسني  2وقفة عند كتاب [ مرشعة بحار األنوار : ج ■

 كتابه منهجية علم الرجال الناصبي القذر.

 ادة اإلمام الحسن عليه السالم بالسم بسند ُمعترب !! (وهذا هو الذي يُرّدده مراجعنا وعل�ؤنا) !!مل يثبْت عنده شه ●

 يقول بأّن روايات الباب الذي تحّدث عن كفر قتلة الحس� عليه السالم غ� ُمعتربة !!! ●

الزهراء وقتلة الحس� عليه� السالم، وأّن قتلة (قراءة سطور من ترّهاته، والتي تُشبه كث�اً منطق السيّد الخويئ ح� تحّدث عن قتلة 

 الزهراء غ� نواصب، وأنّه ليس كل َمن حرض لقتال سيّد الشهداء هو من النواصب)!!!!

 يقول بأّن أكرث تفاصيل حوادث كربالء مجهولة !! (أّن كل أحداث املقتل الحسيني أكاذيب يف أكاذيب) ●

يّد الشهداء ومس�ة السبايا إىل الشام حتى رجعوا للمدينة، أّن الروايات الواردة يف ذلك يقول عن الوقائع التي حصلْت بعد قتل س ●

 روايات ُمرسلة!!!! هذا هو الواقع املوجود يف كتب مراجعنا وعل�ئنا..!!

 


