
 (66) الحلقة -برنامج الخاتمة ملّخص 

 (1مشاهد قرآنية تصور جانباً من افاعيل المشروع االبليسي عبر تاريخ البشرية )ج

 عبد الحليم الِغّزي

 م2021/1/21الموافق  -هـ 1442جمادى االخرى//7الخميس : 

 

ُص لكم ما تقدََّم مَن الحلقاتِّ الماضيةِّ ابتداًء من الحلقةِّ األولى وإلى الحلقةِّ الخامسةِّ  صها في ثالثِّ نقاط بشكٍل أُلخ ِّ والستين أُلخ ِّ

 َسريع:

 النقطةُ األولى: ▪

َن القَذَرِّ الَّذي تقدََّم الحديُث عنه. ا لحقهُ مِّ مَّ يعي بَقدرِّ ما نَتَمكَّن مِّ  هدُف هذا البرنامج تَطهيُر العقل الش ِّ

 النقطةُ الثانية: ▪

يعي هَو الفايروس  َق بالعقلِّ الش ِّ ُر الخطير َسبُب القَذَرِّ الَّذي لحِّ  ، ومرَّ الحديُث فيما يَرتبطُ بهذا العنوان.(448نجف طوسي )القَذِّ

 النقطةُ الثالثة: ▪

الُج النَّاجُع والشَّافي والمخل ُِّص من قَذاراتِّ هذا الفايروس الخطير أن نكوَن في َزماٍن كزماننا هذا، أن نكون على منهجٍ  العِّ

ٍ َصلواُت هللاِّ وَسالمهُ هو أقرُب ما يمكُن أن يكوَن من المنهجِّ  ٍ وآلِّ علي  اليَماني، وأبرُز مالمحِّ المنهجِّ اليَماني المواالةُ لعلي 

 عليهم.

 .(الُحَسين !!!)كلمةٌ واحدة: قضيَّتنا المركزيةُ 

لِّ إلى اآلخر، ال كما يَضحُك علينا المشروعُ   اإلبليسيُّ هذهِّ هي القضيَّةُ المركزيةُ وهذهِّ هي الحكاية، هذهِّ حكايتنا من األوَّ

كوا علينا بهذهِّ المهزلة وال زالوا يضحكون علينا، إذا كنتم تريدون  وأتباعهُ وأعوانهُ من أنَّ قضيتنا المركزية فلسطين، لقد َضحِّ

 أن تفرشوا آذانكم للنوكى فهذا أمٌر راجٌع إليكم.

ةِّ من كانوا يسمعون لآلخرين ويتأثَّرون بهم من الشيعةِّ أو  من غيرهم، وكانوا ينقلون ما تأثَّروا بهِّ ويتحدَّثوَن من أصحابِّ األئِّمَّ

، ادقِّ صلواُت هللاِّ وسالمهُ عليه على سبيلِّ المثال، فكاَن اإلماُم يقوُل ألصحابهِّ تنا، في َمحضرِّ إمامنا الصَّ  بهِّ في َمحضرِّ أئِّمَّ

 ، والنُوكى هم الحمقى.(اَل ِزْلَت تَفُرش آذَانَك للنُوَكى)يقوُل ألولئك الَّذين فرشوا آذانهم للنوكى: 

ن مضى منهم أو  مَّ ن هو ولطالَما فرشنا آذاننا وفرشنا عُقولنا وقُلُوبنا للنوكى والسُّفهاءِّ والحمقى والسَّفَلَةِّ من ُحكَّامِّ العربِّ مِّ مَّ مِّ

 جالٌس على كرسي ِّهِّ اآلن، فرشنا آذاننا إلعالمِّ هؤالء.

 منحطَّة من الشيعةِّ والسُنَّةِّ على حٍد  سواء.فرشنا آذاننا لألحزابِّ الدينيَّةِّ السَّافلةِّ ال

 فرشنا آذاننا للنُوكى والسُّفهاءِّ من رجالِّ الدينِّ من الشيعةِّ والسُنَّةِّ على حٍد  سواء.

 فرشنا آذاننا لمراجعِّ النَّجفِّ وغيرِّ النَّجف.

ة بن (الُحسين !!!)قضيَّتنا المركزيةُ العقائديةُ  ل ، ولذا فإنَّ إمام زماننا الُحجَّ عارهُ األوَّ الحسن صلواُت هللاِّ عليه جعل الُحسين شِّ

 ألنَّها القضيَّةُ األولى، ألنَّها القضيَّةُ المركزية.

ُل إلمامِّ زماننا؟  ما هو الشعاُر األوَّ

ُل:   سين..، ولذا فإنَّ القضيَّة المركزيةَ، والقضيَّةَ األولى في عقيدتنا في ديننا ودُنيانا الحُ (الُحَسين)الشعاُر األوَّ

ٌل في  ي رضوان هللا تعالى عليه / هذا الحديُث بدايتهُ في (كامل الزيارات)حديٌث طويٌل ُمفصَّ ، لشيخنا جعفر بن قولويه القُم ِّ

ادِّ صلواُت هللاِّ (فضُل كربالء وزيارةُ الُحسين)(، إنَّهُ الباُب الثامُن والثمانون: 272صفحة ) ، حديٌث طويٌل عن إمامنا السجَّ

يُخاطُب  - ُخذْهُ إِلَْيك)وَسالمهُ عليه، أحدُ أصحابهِّ زائدة اإلماُم حدَّثهُ بهذا الحديث وقال لهُ بعدَ أن حدَّثهُ وأكمل حديثهُ معه قاَل: 

ادُ يقوُل لهُ:  ، يعني لو أنَّك ذهبَت متنق الً في (َطلَبِِه آبَاِط اإِلبِِل َحْواَلً لََكاَن قَِليَلً ُخذْهُ إِلَيك أََما لَْو َضَرْبَت فِي زائدة، إمامنا السجَّ

ُك بأسرعِّ ما يمكن  ثك بهذا الحديث لمدَّةِّ سنٍة كاملة وأنت على ظهور اإلبل وهي تتحرَّ أََما لَْو  -البلدان كي تصل إلى أحٍد يُحد ِّ

، حينما تُضرُب على جانبيها لكي يستعجلها راكبها فإنَّما (َضربِّ آبَاطِّ اإلبل)لتعبيُر تعبيُر؛ هذا ا -َضَرْبَت فِي َطلَبِِه آبَاِط اإِلبِِل 

ع في حركتها.  تُضرُب على صفحتيها على جانبيها على اباطها ألجلِّ أن تُسرِّ



ا جاء في هذا الحديث؛  ِممَّ

تهِّ العقيلة، والعقيلةُ نقلتهُ عن ادُ عن عمَّ أبيها أمير المؤمنين، وأميُر المؤمنين نقلهُ عن رسول هللا،  الحديُث نقلهُ إمامنا السجَّ

أميُر  - َولَقَد قَاَل لَنَا َرسُوُل هللا(: 278صلواُت هللاِّ وسالمهُ عليهم أجمعين، أذهُب إلى موطن الحاجةِّ من الحديث صفحة )

ِّ خبٍر؟ حيَن أخبرهم بخبرِّ مقتلِّ الُحسينِّ صلواُت هللاِّ  -َخبَر ِحيَن أَْخبََرنَا بَِهذَا ال َولَقَد قَاَل لَنَا َرسُوُل هللا -المؤمنين يقول  بأي 

ً ؛ ِحيَن أَْخبََرنَا بَِهذَا الَخبَر َولَقَد قَاَل لَنَا َرسُوُل هللا -وسالمهُ عليه  بعد أن يُقتل  - إِنَّ إِْبِليَس لَعَنَهُ هللا فِي ذَِلَك اليَْوم يَِطيُر فََرَحا

ً  - سي دُ الشُهداء أبو عبد هللا، بعد أن يُقتلَ  ما هي هذهِّ القضيَّةُ المركزية، وهذهِّ  - إِنَّ إِبِْليَس لَعَنَهُ هللا فِي ذَِلَك اليَْوم يَِطيُر فََرَحا

 الُحَسين !!!هي حكايتنا األولى واألخيرة: 

 ً هذا  -ا بَِشيَاِطْينِِه َوَعفَاِرْيتِه فَيَقُول: يَا َمعَاِشَر الشَّيَاِطين فَيَُجوُل األَْرَض كُلَّهَ  إِنَّ إِْبِليَس لَعَنَهُ هللا فِي ذَِلَك اليَْوم يَِطيُر فََرَحا

يَِّة آَدَم الطَِّلبَة  -بياُن إبليس لشياطينهِّ وعفاريته  يَّةِّ آدم  -يَا َمعَاِشَر الشَّيَاِطين، قَْد أَْدَرْكنَا ِمْن ذُِرّ هذا هو الَّذي كُنَّا نطلبهُ من ذُر ِّ

لعُظمى، تلك هي القضيَّةُ المركزية إبليُس يعرفها والشيعةُ يجعلوَن من فلسطيَن قضيَّةً مركزيةً لهم، يا أن يرتكبوا الجريمة ا

 لسوء حظهم العاثر !!!

يَِّة آَدَم الطَِّلبَة َوأَْوَرثْنَاهُم النَّار إاِلَّ َمْن  -هُ هذا هو الَّذي نريد - َوبَلَْغنَا فِْي َهَلِكِهم الغَايَة يَا َمعَاِشَر الشَّيَاِطين، قَْد أَْدَرْكنَا ِمْن ذُِرّ

 َوبَلَْغنَا فِي َهَلِكِهم الغَايَة قَْد أَْدَرْكنَا ِمْن ذُِريَِّة آَدَم الطَِّلبَة -هَو يُشيُر بالعصابةِّ إلى العترةِّ الطاهرة  -اِْعتََصَم بَِهِذِه الِعَصابَة 

 - فَاْجعَلُْوا شُْغلَكُم بِتَْشِكْيِك النَّاِس فِيِهم -إالَّ من اعتصَم بالعترة الطاهرة  -ِه الِعَصابَة َوأَْوَرثْنَاهُم النَّار إاِلَّ َمْن اِْعتََصَم بَِهذِ 

َوَحْمِلِهم َعلَى َعَداَوتِِهم  فَاْجعَلُْوا شُْغلَكُم بِتَْشِكيِك النَّاِس فِيِهم -!! هذهِّ هي القضيَّةُ المركزيةُ عندَ إبليس فَاْجعَلُوا شُْغلَكُم 

ْنُهم نَاج  َوإِ   الَخْلِق َوكُْفُرهُم َواَل يَْنُجو ّمِ
أيَّةُ رسالٍة خطيرةٍ هذه؟! ال ينجو من  - ْغَرائِِهم بِِهم َوأَْوِليَائِِهم َحتَّى تَْستَْحِكَم َضَللَةُ

ا، هذهِّ هي قضيَّتنا، هذا البرنامج اإلبليسي الخطير إالَّ من كاَن الُحسيُن قضيَّتهُ المركزية األولى واألخيرة، هذهِّ هي حكايتن

 وهنا ينتهي الحديث، وهنا تجفُّ األقالُم وتُطوى الصُّحف، وهنا ينتهي كُلُّ شيء في فناءِّ الُحسين.

فإنَّ إبليس َكذوب، لكنَّهُ كان صادقاً في كالمهِّ هذا، فلقد كشَف عن حقيقٍة واضحٍة هي الَّتي بيَّنها  - َولَقَد َصَدَق َعلَيِهم إِْبِليس

َوهُو َكذُوب؛ أنَّهُ اَل يَْنفَُع  َولَقَد َصَدَق َعلَيِهم إِْبِليس -لشياطينهِّ وعفاريتهِّ البُدَّ أن يكون صادقاً معهم حتَّى يكون عملهم ناجحاً 

 .. َعَمٌل َصاِلح َواَل يَضرُّ َمَع َمَحبَّتِكُم َوُمَوااَلتِكُم ذَْنٌب َغْيُر الَكبَائِر -مع عداوة العترةِّ الطاهرة  - كُمَمَع َعَداَوتِ 

ا تقدَّم من حديث  في هذِه الحلقة:  َخلُص بين أيدينا ِممَّ

 هو قضيتنا المركزيةُ األولى واألخيرة.الُحسيُن  -

ل. والُحسينُ  - عارنا المهدويُّ األوَّ  هو شِّ

ةِّ بن الحسن صلواُت هللاِّ وسالمهُ عليه. والُحسينُ  -  القضيَّةُ األعظم في برنامجِّ ومشروعِّ الُحجَّ

راعُ المهدويُّ اإلبليسيُّ مدارهُ هذا العنوان؛  -  الُحسين !!!والص ِّ

جزٌء من البرنامج اإلبليسي مارسها ُمْنذُ بداياتِّ التكوين البشري  أريدُ أن أضَع بيَن أيديكم ُجملةً من المشاهدِّ القُرآنيةِّ الَّتي هي

دَّاً، أُريدُ أن أستعرَض بعضاً  من هذهِّ آلبائنا وأجدادنا، ُمْنذُ األجيالِّ األولى حتَّى قبل َزمانِّ نوحٍ النَّبي ُمْنذُ أزمنٍة قديمٍة جِّ

ُر لنا النشاَط اإلبليسي في ِّ الوسط البَشري وال زالت األموُر هي هي، وال زالت تلَك المشاهدُ  المشاهدِّ القُرآنيةِّ الَّتي تُصو 

و شاخصةً فيما بيننا، قد تتغيَُّر بَعُض العناوين، قد تتبدَُّل بعُض األسماء، قد تتغيَُّر األلوان الخارجيةُ لكنَّ المضموَن سيبقى ه

 ا بعدَ يومنا هذا.هو، إنَّهُ المضموُن اإلبليسيُّ ُمْنذُ قديم األيام وإلى يومنا هذا وم

 أذهُب بكم إلى سورِة نوح:

َوقَالُواْ اَل تَذَُرنَّ  -َمن هُم الَّذيَن قالوا؟ إنَّهم قومُ نوحٍ النَّبي  -َوقَالُواْ ﴿وإلى اآليةِّ الثالثةِّ والعشرين بعدَ البسملةِّ من هذهِّ السورة: 

اً َواَل سَُواَعاً َواَل يَغُو  اآليةُ الثالثةُ والعشرون بعدَ البسملةِّ من سورةِّ نوح.، ﴾َث َويَعُوَق َونَْسراً آِلَهتَكُْم َواَل تَذَُرنَّ َودَّ

اً َواَل سَُواَعاً َواَل يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسَراً  تَذَُرنَّ آِلَهتَكُْم، َوالَ َوقَالُواْ اَل  ، هذهِّ عناوين، (ود ، سُواع، يغوث، يعوق، ونسر) ﴾تَذَُرنَّ َودَّ

 نَّاُس يعبدونها.أسماء ألصنام كان ال

قوُم نوح أين كانوا؟! بحسبِّ أحاديثنا رواياتنا كانوا في العراق وتحديداً في الكوفة، هذهِّ األصناُم أصناُم أهل الكوفةِّ زمن نوحٍ 

 النبي، الشيعةُ يعرفون أنَّ التنور الَّذي فاَر منهُ الطوفان هو في مسجدِّ الكوفة هكذا هي عقيدتنا..



، حكايةُ الصنميَّةِّ الكوفيَّةِّ النَّجفيَّةِّ حكايةٌ قديمة! ﴾تَذَُرنَّ َوّداً َواَل سَُواَعاً َواَل يَغُوَث َويَعُوَق َونَْسَراً  ُرنَّ آِلَهتَكُْم، َوالَ تَذَ َوقَالُواْ اَل ﴿

المؤمنيَن المخلصيَن ، إنَّهم مجموعةٌ من (ود ، سُواع، يغوث، يعوق، نسر)هذهِّ األسماءُ في أصلها هي لمجموعٍة من أولياءِّ هللا، 

العارفين، إنَّهم مجموعةٌ من أولياءِّ هللا، جاء في األحاديثِّ عن أمير المؤمنين صلواُت هللاِّ وسالمهُ عليه وهو يخبرنا، وهو 

يخبُر شيعتهُ عن فضيلةِّ مسجد الكوفة فمن جملةِّ ما ذكَر عن مسجدِّ الكوفة من أنَّ يغوَث ويعوَق ونسراً كانوا هنا في هذا 

 جد كانوا يتعبَّدون في المسجد..المس

 إذاً ما علقةُ هذِه األصنام بأولياِء هللاِ هؤالء؟!

ي / صفحة ) ي 723في تفسير القُم  تنا، أحاديُث تفسير القُم  (، في ذيل اآليةِّ الَّتي تلوتها عليكم قبل قليل، وهذهِّ أحاديُث أئِّمَّ

ةِّ صلواُت  ادقِّ وسائرِّ األئِّمَّ هللاِّ وسالمهُ عليهم أجمعين، والكالم هنا في سياقِّ ما نقلهُ عن إمامنا الباقرِّ أحاديُث الباقرِّ والصَّ

يت  - َكاَن قَْوٌم ُمْؤِمنِين قَْبَل نُوح فََماتُواصلواُت هللاِّ عليه:  يت األصناُم بأسمائهم، هذهِّ أصنام سُم ِّ من هم؟ هؤالء الَّذين سُم ِّ

ا هُم كانوا من األولياء الصالحين فََحُزَن َعلَيُهم النَّاس، فََجاَء إِْبِليُْس فَاتََّخذَ  َكاَن قَْوٌم ُمْؤِمنِيَن قَْبَل نُوح  فََماتُْوا - بأسمائهم، أمَّ

صنَع لهم تماثيل صنع لهم أصناماً على صورهم، ألجلِّ أن يتذكََّر النَّاُس أولئَك األولياء، هذهِّ  -لَُهم ُصَوَرهُم ِليَأنَسُْوا بَِها 

فََحُزَن َعلَيُهم النَّاس  َكاَن قَْوٌم ُمْؤِمنِين قَْبَل نُوح فََماتُْوا -اعةُ األصنامِّ البشرية، صناعةُ العجولِّ البشرية الخطوةُ األولى؛ صن

تَاء أَْدَخلُوَها البُيُوت فََجاَء إِْبِلْيُس فَاتََّخذَ لَُهم ُصَوَرهُم ِليَأنَسُْوا بَِها ا َجاَءهُم الّشِ ألنَّهم كانوا قد وضعوها في  - فَأَنِسُْوا بَِها فَلَمَّ

ة بيَن البيوت، ولكن حينما جاء الشتاء ويريدون أن يأنسوا بهذهِّ األصنام أدخلوها إلى البيوت، أدخلوها إلى أماكن  الساحةِّ العامَّ

تَاء أَْدَخلُوَها البُيُوت -ُمسقَّفة  ا َجاَءهُم الّشِ اً بها المراد أدخلوها البيوت؛ جعلوا لها مكاناً ُمسقَّ  - فَلَمَّ فََمَضى ذَِلَك  -فاً مكاناً خاصَّ

ذلك الجيل من الناس الَّذيَن كانوا يعرفون أنَّ هذهِّ األصنام ليست للعبادة وإنَّما ألجلِّ أن يتذكَّروا الَّذين ماتوا من أولياءِّ  - القَْرن

اَءهُم إِبِْلْيس فَقَاَل لَُهم: إِنَّ َهُؤاَلء آِلَهة َكاَن آبَاؤكُم فَجَ  -الجيُل الَّذي بعدهم  - َوَجاَء القَرُن اآلَخر فََمَضى ذَِلَك القَْرن -هللا 

ْنُهم بََشٌر َكثِير   إلى آخرِّ ما جاء في تفاصيلِّ قصةِّ نوحٍ النَّبي. -يَْعبُُدونََها، فَعَبَُدوهُم َوَضلَّ ّمِ

من الَّذي كان متَّصالً ببعثةِّ  نبيَّنا صلَّى هللا عليه وآله، فأين قومُ نوح وأين هذهِّ فهذا الحديُث حديٌث عن القبائلِّ العربيةِّ في الزَّ

، الحكايةُ القديمةُ هي هي..  القبائل؟! إنَّهُ البرنامُج اإلبليسيُّ المستمرُّ

ما نحُن عايشنا من العمائمِّ الضالَّةِّ والباطلةِّ ولكن حينما تأتي األجياُل من بعدنا حينما يأتي أحفادنا ويدركون بعضاً من هؤالء 

ُس أهُل هذا الجيل العمائم الموجودة الَّتي ال يعرفون تاريخها وإنَّما جعلوها تُمث ُِّل شيئاً ُمقدَّساً في أسيُق سونهم مثلما يُقد ِّ ذهانهم، د ِّ

اٌب لصاحبِّ الزَّ  مان الجهةُ المقدَّسةُ إمامُ زماننا، الشيعةُ ليسوا على تواصٍل معه، جاَء هؤالء فوضعوا لنا برنامجاً من أنَّهم نُوَّ

اباً ال يُحسنوَن قراءة صالتهم وال يُحسنوَن الحديَث بلغةِّ  ُب نُوَّ مان يُنص ِّ ومرَّ الحديُث عن هذا، ليَس منطقياً أنَّ صاحب الزَّ

سوا وعُبِّدوا وكاَن الَّذي كان ا مانِّ نفسهِّ صلواُت هللاِّ وسالمهُ عليه، ال أريدُ أن أعيدَ ما تقدَّم من حديث، فَقُد ِّ حكايةُ لَصاحبِّ الزَّ

بَر  ٍ، وفي الحقيقةِّ هذا هو برنامُج إبليس عِّ مانِّ صنعوا لنا ما صنعوا من برنامجٍ إبليسي  هي الحكاية، شوقاً إلى صاحبِّ الزَّ

 هؤالء، تلَك هي حكايةُ الصنميَّةِّ النَّجفيةِّ الكوفية.

 ومشهٌد آخر في سورِة البقرة:

ورة والَّتي بعدها حكايةُ عجل بني إسرائيل في نفس االتجاه، البرنامُج اإلبليسُي اآليةُ الثانيةُ والتسعون بعدَ البسملةِّ من هذهِّ الس

وَسى بِاْلبَيِّنَاِت ﴿هو هو، إنَّها الصنميَّةُ، إنَّها الديخيَّةُ:  وَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ  -وما الَّذي جرى؟  -َولَقَْد َجاَءكُم مُّ َولَقَْد َجاَءكُم مُّ

َولَقَْد َجاَءكُم ﴿، بعدَ موسى والبينات ومَع وجودِّ هارون فيما بينهم كاَن الَّذي كان، ﴾ِمْن بَْعِدِه َوأَنتُْم َظاِلُمونَ اتََّخذْتُُم اْلِعْجَل 

وَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتََّخذْتُُم اْلِعْجَل ِمن بَْعِدِه َوأَنتُْم َظاِلُموَن  كُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُواْ َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاقَ  -اآليةُ الَّتي بعدها  -مُّ

ة  َواْسَمعُواْ قَالُواْ َسِمْعنَا َوَعَصْينَا َوأُْشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل بِكُْفِرِهْم قُ  ْل بِئَْسَما يَأُْمُركُْم بِِه إِيَمانُكُْم إِن كُنتُْم َما آتَْينَاكُم بِقُوَّ

ْؤِمنِينَ   .﴾مُّ

، الَّذين ذهبْوا باتجاهِّ العجل وتركْوا هارون كُفَّاٌر، هذهِّ ﴾بِكُْفِرِهمْ  -لماذا؟  -َوأُْشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل ﴿نا: موطُن الشاهدِّ ه

 ٍ بديهيةٌ قُرآنيةٌ واضحة، وهل يخفى على أحٍد في الوسط الديني من الشيعةِّ والسُنَّة ما جاء في حديثِّ المنزلةِّ الهارونية لعلي 

يعي وفي (أَْنَت ِمنِّي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى)هللاِّ عليه:  صلواتُ  ، هذهِّ المعلومةُ من بديهياتِّ الثقافةِّ الدينيَّةِّ في الوسط الش ِّ

 الوسط السُني، ال أريدُ أن أقَف عندها.



، فهم كُفَّاٌر ألنَّهم ذهبْوا باتجاه العجل وتركْوا هارون، والَّذين ذهبْوا بات ِّجاه السقيفةِّ ﴾بِكُْفِرِهمْ  َوأُْشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجلَ ﴿

سُوُل ﴿وتركْوا عليَّاً األمُر هو هو، ما هذا منطُق اآليةِّ السابعةِّ والستين بعد البسملةِّ من سورةِّ المائدة إنَّها آيةُ الغدير:  يَا أَيَُّها الرَّ

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّللّاَ الَ يَْهدِ بَلِّْغ َما أُنِزَل إِ  ، القُرآُن ﴾ي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ لَْيَك ِمن رَّ

واضحة لكنَّنا ماذا نصنُع  منطقهُ واحدٌ، ومنطُق القُرآنِّ هو منطُق العترة ومنطُق العترةِّ هو منطُق القُرآن، وحقائُق الدينِّ 

 للعجولِّ البشريةِّ الطوسيةِّ النَّجفيَّة؟!

، ما المرادُ من اإلشراب؟ اإلشراُب هو الممازجة والمخالطة بنحٍو يَصعُُب الفصل، مثالً يُقال: ﴾َوأُْشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجلَ ﴿

مرةِّ بشرتهِّ وبياضها؟ بياٌض ُمشرٌب بُحمرة، أو يُقال عن هذا فاُلٌن بشرتهٌ بيضاء ُمشربةٌ بحمرة، هل يمكُن أن نفصَل بيَن حُ 

، مازج قلبه،  اللون إنَّهُ أصفر ُمشرٌب بُزرقَة، اإلشراُب هو المخالطة والممازجة، ويُقال من أنَّ ُحبَّ فالنة قد أُشرَب في قلبهِّ

َوأُْشِربُواْ فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجَل ﴿والمجانسة، مازج قلب زوجها، قلب عاشقها، قلب ُمحب ِّها، فاإلشراُب الممازجةُ والمخالطةُ 

إطمئنَّن )، ُصورةٌ واضحةٌ للديخيَّة، بالضبط مثلما يقول المرجُع المعاصر كماُل الحيدري نقالً عن مرجعٍ آخر: ﴾بِكُْفِرِهمْ 

 ، فهم قد أُشربوا ُحبَّ هذهِّ الحالة!(وتقول لهم ديخ -وبعد شنو؟  - تركبهم تركبهم

  ثيقة الديخيّةعرض الو-

 في كتاُب السقيفة، إنَّهُ كتاُب سُلَيم  بِن قيس رضوان هللا تعالى عليه:

سُليم هو الَّذي يحكي، أبان يروي لنا عن  - قَاَل أَبَان َعن سُلَْيم: (الحديُث الرابع عشر)(، إنَّهُ الحديُث المعنون 675صفحة )

َهْيُت إلى َحلقَة  فِي َمسجِد َرسوِل هللا صلَّى هللاُ عليِه وآلِه لَْيس فِْيَها إاِلَّ انتَ  -سُليم، وسُليم صاحُب الكتاب هو الَّذي يحكي 

ساً  -َهاِشميٌّ  د بِن أبي بَكر وعَُمر بِن أبِي  -الهاشميون كانوا ُجالَّ لْيَس فِْيَها إالَّ َهاشميٌّ َغير َسلَمان وأبِي ذَّر َوالـِمقداد وُمحمَّ

وعَُمر بِن  - َسلََمة زوجة النَّبي من زوجها الَّذي توفي قبل زواج رسول هللا صلَّى هللاُ عليهِّ وآلهِّ بها هذا هو ابُن أُم ِّ  -َسلََمة 

فقاَل العبَّاُس لعلّي  َعلَيِْه السَّلم: َما تَرى عَُمر َمنَعَهُ  -العبَّاُس عمُّ النَّبي  - أبي َسلََمة َوقيس بِن َسعد  بِن عُبَادة، فَقاَل العَبَّاس

اِله؟!مِ  م قُْنفُذَاً كََما أَْغَرم َجِميَع عُمَّ م والتهُ أن أخذَ  - ن أْن يُغَّرِ الهِّ على ُوالتهِّ وناصفهم أموالهم، غرَّ باعتبار أنَّهُ أرسل على عُمَّ

مه اق سرقوا األموال وهو أيضاً سرق منهم األموال، غرَّ م نصف من كُل ِّ واٍل من ُوالتهِّ نصف ما عندهُ من األموال، هم سُرَّ

اِله -أموالهم  م قُْنفُذَاً َكَما أَْغَرم َجِمْيَع عُمَّ فَنََظَر َعِليٌّ َعلَيِه السَّلم إِلَى َمن َحْوله ثُمَّ اْغَرْوَرَقت ؟! َما تَرى عَُمر َمنَعَهُ ِمن أْن يُغَّرِ

م قُنفذاً لهذا السبب  - َعْينَاهُ بِالدُُّموع ثُمَّ قَالَ  بَةً َضَربََها فَاِطَمة بِالسَّْوط فََماتَت َوفي َعُضِدَها أَثَُرهُ َكأَنَّهُ َشَكَر لَهُ َضرْ  -لم يُغر ِّ

م قُنفذاً مثلما  - الُدْملُج الدُملج هو شيٌء تلبسهُ المرأةُ في عضدها، شيٌء من زينةِّ الن ِّساء، فاإلماُم هكذا يقول من أنَّ عَُمر لم يُغر ِّ

م بقيَّة الواَلة   ثُمَّ قَاَل َعلَيِه السَّلم: العََجبُ ،  َضَربََها فَاِطَمةَ بِالسَّْوط فََماتَت َوفي َعُضِدَها أَثَُرهُ كَأَنَّهُ الُدْملُجَشَكَر لَهُ َضْربَةً  -غرَّ

ُجِل َوَصاِحبِِه ِمن قَْبِله -موطُن الشاهد هنا  - ة ِمْن ُحّبِ َهذَا الرَّ ا أُْشِربَت قُلُوُب َهِذِه األُمَّ َمة تُقتَل  العجبُ  - العََجُب ِممَّ هنا! فَاطِّ

ٍد قلوبهم ةِّ ُمَحمَّ ِّ صاحبه، وها هم أكثر الَّذين يقولون إنَّنا من أُمَّ ِّ هذا الرجل وبُحب  ة أُشربت قلوبها بحب  ُمشَربةٌ  يقتلونها واألُمَّ

ِّ صاحبه، الحكايةُ هي الحكاية، هل تعجبون أن تجدوا في الشيعةِّ من لم يكن قد رأى ا ِّ هذا الرجل وبحب  لمرجع أساساً بحب 

، هل  ب قلبهُ بحبُّهِّ َع بصوتهِّ وال يعرُف شيئاً عن تاريخهِّ وال يعرُف شيئاً عن مناقبهِّ ومحاسنهِّ أو عن مساوئهِّ وقد أُشرِّ وال َسمِّ

 هذا غريٌب؟! ليَس ُمستغرباً 

ة ِمْن ُحّبِ  ثُمَّ قَاَل َعلَيِه السَّلم: العََجبُ  ا أُْشِربَت قُلُوُب َهِذِه األُمَّ ُجِل َوَصاِحبِِه ِمْن قَْبلِهِممَّ َوالتَْسلِيِم لَهُ فِي كُّلِ َشيء   َهذَا الرَّ

دُّونها منقبًة ثُمَّ ماذا يُبَي ُِّن لنا أميُر المؤمنين هذهِّ الـَمفسدة الَّتي تُعدُّ منقبةً إلى يومنا هذا حتَّى على ألسنةِّ عُلماءِّ الشيعة يَع - أَْحَدثَه

ا الهُ ووالتهُ، اإلمام لعُمر كيف أنَّهُ حاسب عُمَّ م عُمَّ لهُ، خطباُء المنبر الُحسيني يَعدُّونها منقبةً من مناقبِّ عمر من أنَّهُ قد َغرَّ

الُهُ َخَونةً وَكاَن هذا الـَمالُ في أَيديِهم ِخيانَةً َما كَاَن َحلَّ لَهُ تَركُهُ َوَكاَن لَهُ أَْن يَأُخذَ هكذا يقول:  ِإنَّهُ فَْيُء هُ كُلَّهُ فَ لَئِن َكاَن عُمَّ

فََما َحلَّ لَهُ أَْن يَأُخذَ  -هذهِّ أموالهم أمواٌل حالل  - الـُمْسِلِمين، فََما لَهُ يَأخذُ نِصفَهُ َويَترُك نِْصفَهُ؟! َولَئِن كَانُْوا َغير َخَونَة  

ْنُهم قَِليلً َواَل َكثِيراً َوإِنََّما أََخذَ أَْنَصافَهَ  لماذا أخذ أنصافها إذا كانت هي أموالهم؟! فإذا كانت تلَك األمواُل  - اأَْمَوالَُهم َواَل َشْيئَاً ّمِ

مسروقةً من مال الفيء واألمُر كان هكذا فلماذا ترَك نصَف األموالِّ بأيديهم؟ وإذا كانت هذهِّ األمواُل أمواالً لهم كانت أمواالً 

ِّ أس  اس؟! أيَّةُ منقبٍة في هذا؟! أليَس هذا تواطؤ على الفساد؟!حالالً إنَّها أموالهم الشخصية فلماذا يأخذُ نصف أموالهم على أي 

ْنُهم قَِليلً َواَل َكثِيراً، َوأَ  َولَو َكانَت فِي أَيِديِهم ِخيَانَةٌ  - ْوا بَِها َولَم تَقُم َعلَيِهم البَيِّنَة َما َحلَّ لَهُ أَْن يَأُخذَ ّمِ ْعَجُب ِمن ذَِلك ثُمَّ لَم يُِقرُّ

لَِئن ! َوأَْعَجُب ِمن ذَِلك إَِعاَدتُهُ إِيَّاهُم إِلَى أَْعَمالِِهم -إذا كانْوا خونةً فلماذا يُعيدهم إلى أعمالهم؟!  -هُم إِلَى أَْعَماِلِهم! إَِعاَدتُهُ إِيَّا



ومع ذلك فإنَّ السُنَّة يَعدُّون ذلك منقبًة  - مَكانُْوا َخَونَةً َما َحلَّ لَهُ أَْن يَْستَْعِملَُهم َولَئِن َكانُْوا َغْيَر َخَونَة  َما َحلَّت لَهُ أَْمَوالُهُ 

، وهذا أدلُّ دليٍل على أنَّ هذهِّ  والشيعةُ أيضاً هناك منهم من يَعدُّ ذلك منقبةً من المناقبِّ العُمرية، النقاُش بهذهِّ الدقَّةِّ نقاٌش علويٌّ

هو منطقهم والكتاب كُلُّهُ مبنٌي على هذا المنطق ، إنَّها أحاديثهم صلواُت هللا عليهم هذا (سُلَيم بن قيس)األحاديث في كتاب 

كوَن في هذا الكتاب الشريف والبعُض  كمةِّ وهذا البيان، لكنَّ األغبياَء من مراجع النَّجف يُشك ِّ قَّةِّ وعلى هذهِّ الحِّ على هذهِّ الدِّ

 منهم يُنكرهُ..

ِلقَوم  يََروَن سُنَّةَ نَبِيِِّهم تَتَبَدَُّل َوتَتَغَيَُّر َشيئَاً َشيئَاً َوبَابَاً بَابَاً ثُمَّ يَرَضون َوال ثُمَّ أَقبََل َعِليٌّ َعليِه السَّلم َعلَى القَْوم فَقَاَل: العََجُب 

ْعَدنَا َويَعتبُوَن َعلى َمن َعاَب َعلَيِه َوأَْنَكَره ثُمَّ يَِجيُء َقْوٌم بَ  -يغضبون ألجل الخليفةِّ األولِّ والثاني  -يُْنِكُرون بَْل يَْغَضبُوَن لَهُ 

ثُمَّ يَِجيُء قَْوٌم بَْعَدنَا فَيَتَّبِعُوَن  -أحداثهُ يعني ما أحدثهُ من أمٍر في الدينِّ لم يكن من الدين  - فَيَتَّبِعُون بِْدَعتَهُ َوَجْوَرهُ َوأَْحَداثَهُ 

 والحديُث طويٌل. - بُوَن بَِها إِلَى هللاَويَتَِّخذُوَن أَْحَداثَهُ سُنَّةً َوِدينَاً يَتَقَرَّ  بِْدَعتَهُ َوَجْوَرهُ َوأَْحَداثَهُ 

ُجِل َوَصاِحبِِه ِمن قَْبِله)موطُن الحاجةِّ هنا:  ِة ِمْن ُحّبِ َهذا الرَّ ا أُْشِربَت قُلُوُب َهذِه األُمَّ ، والكالُم هو هو نستطيُع (العََجُب ِممَّ

يعي، إنَّهُ الواقُع المرجعيُّ الصنميُّ ال د صلواُت هللاِّ وسالمهُ أن نُطب ِّقهُ على واقعنا الش ِّ ٍد وآلِّ ُمَحمَّ ديخيُّ المنافُر لمنهجِّ ُمَحمَّ

 عليهم أجمعين، ما هذهِّ الحقائُق تجري بيننا اآلن وجرت على طولِّ تاريخِّ عصرِّ الغيبةِّ الكُبرى.

 مشهٌد تنقلهُ لنا سورةُ التوبة:

لها وهو الَّذي أقف عندهُ:  ن ُدوِن ّللّاِ ﴿إنَّها اآليةُ الحاديةُ والثالثون وجاء في أوَّ ، األحباُر؛ ﴾اتََّخذُواْ أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ّمِ

 مراجُع اليهود، والرهباُن؛ مراجُع النَّصارى.

ادِق صلواُت لسبعين: وبسندهِّ، في الجزُء األول من الكافي الشريف / في الصفحةِّ الرابعةِّ وا َعن أبي بَصير  عن إمامنا الصَّ

ادق  - هللاِ وسلمهُ عليه، قُلُت لَهُ  ن ُدوِن ّللّاِ " -أبو بصير يسأُل اإلمام الصَّ يسأُل أبو  -"؟ اتََّخذُواْ أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ّمِ

ادقُ  ما قالوا لهم  - أََما َوهللاِ َما َدَعوهُم إِلَى ِعبَاِدةِ أَْنفُِسِهم صلواُت هللاِّ عليه: بصير عن معنى هذهِّ اآلية؟ فقال إمامنا الصَّ

ُمْوا َعلَيِهم َحَلالً فَعَبَُدوهُم ِمن َحيُث اَل يَ  -أعبدونا فنحُن آلهة   - ْشعُُرونَولَو َدَعوهُم َما أََجابُوهُم َولَِكن أََحلُّْوا لَهم َحَراَماً َوَحرَّ

يعةِّ  الحكايةُ  ، على اختالفِّ اتجاهاتهم، وعند الش ِّ هي الحكايةُ في كُل ِّ المؤسَّساتِّ الدينيَّة، عند اليهود، عند النصارى، عند السُنَّةِّ

أََما َوهللاِ َما َدَعوهُم  -على اختالفِّ مرجعياتهم، وحتَّى في الدياناتِّ األخرى كالهندوسيةِّ أو البوذيةِّ أو سائرِّ الديانات المختلفة 

ن ُدوِن ّللّاِ ولكنَّ هللا هكذا يقول: " -َولَو َدَعوهُم َما أََجابُوهُم  ى ِعبَاِدة أَْنفُِسِهمإِلَ  " لماذا؟ اتََّخذُواْ أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَاباً ّمِ

ُمْوا َعلَيِهم َحَلالً فَعَبَُدوهُم ِمن َحيُث اَل ألنَّهم:   - يَْشعُُرونأََحلُّْوا لَهم َحَراَماً َوَحرَّ

ذوا أرباباً من دونِّ هللاِّ عن مراجعِّ الدين، عن مراجعِّ الدينِّ  ذين اتُّخِّ
عند وتستمرُّ اآلياُت في سورةِّ التوبة تتحدَُّث عن هؤالء الَّ

، وعندَ سائر األديان، لكنَّني أخصُّ الحديَث عن ُمصيبتنا عن بليَّتنا نحُن:  اليهود، عند النصارى، عند السُنَّةِّ، عند الشيعةِّ

ذوا أرباباً من دون هللا ما هو برنامجهم؟ برنامجهم اليوميُّ الدعوةُ  -يُِريُدوَن أَن يُْطِفُؤواْ نُوَر ّللّاِ بِأَْفَواِهِهْم ﴿ هؤالء الَّذين اتُّخِّ

 يعبؤون بإمامِّ ألنفسهم فقط، سلْوا عمائم النَّجف العمائم الصغيرة ما هو برنامُج مراجع النَّجف؟ الدعوةُ لمرجعيَّتهم فقط، ال

زمانهم ال من قريٍب وال من بعيد، أصالً يُصيبهم القرف إذا ما ذُكَر صاحُب األمر في مجالسهم خصوصاً أولئَك الَّذين هم 

يقفون في خط النوبةِّ ينتظروَن نوبتهم يَعدُّوَن األياَم لموت السيستاني، هؤالء ال يريدون أن يُذكَر صاحُب األمر أو أن يكوَن 

م أحالمهم، يا لَضاَللةِّ أحالمهم  الحديثُ  ونوُر  -يُِريُدوَن أَن يُْطِفُؤواْ نُوَر ّللّاِ بِأَْفَواِهِهْم  -عن ظهورهِّ القريب، فإنَّ ذلك سيُحط ِّ

د، والَّذي بأيدينا من هذا النور حديثهم  يُصدرونهُ  ، هؤالء يريدون أن يُطفؤوا نور هللا بأفواههم بما(َكلُمكُم نُور)هللا هُم آُل ُمَحمَّ

يُِريُدوَن  -من فتاوى، بما يُصدرونهُ من أكاذيب، بما يصدرونهُ من دعايات، بما يصدرونهُ من تشويٍه لسُمعةِّ أولياءِّ أهلِّ البيت 

الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ  هُوَ  ۞أَن يُْطِفُؤواْ نُوَر ّللّاِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى ّللّاُ إاِلَّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلكَافُِروَن 

يِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِركُوَن  السياُق سياٌق مهدويٌّ واضح، الحديُث هنا عن عصرِّ الظهورِّ وعن عصر  -ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

جعةِّ العظيمة..  الرَّ

يِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِركُوَن هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدى َوِدي- يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ َكثِيراً  ۞ِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

ْهبَاِن  َن األَْحبَاِر َوالرُّ جعةِّ العظيمة ُمباشرةً فإنَّ  -ّمِ ةِّ وعن عصر الظهورِّ وعصر الرَّ مباشرةً بعد الحديثِّ عن اإلمام الُحجَّ

ْهبَاِن لَيَأْكُلُوَن  -لحديث عن المراجعِّ اللصوص الَّذين يسرقوَن أموال النَّاس ا َن األَْحبَاِر َوالرُّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنَّ َكثِيراً ّمِ



ال الشيعةِّ باسمِّ صاحب األمر وسبيُل هللا هو صاحُب األمر، يسرقوَن أمو -أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل ّللّاِ 

 ويَصدُّون عن سبيل هللا.

 ُخلصةُ ما تقدَّم: ▪

 قضيتنا المركزيةُ األولى واألخيرة: الُحسين !!!

 وصراعنا الدائمُ على طول الخط: صراعٌ مهدويٌّ إبليسيٌّ !!!

 والعنواُن: الُحسين !!!

نجف )مراجُع النَّجف الَّذين قذَّروا عقولنا بالفايروس الخطير وعلينا أن نقرأ الُحسين كما يريدُ صاحب األمر ال كما يريُد 

 .(448طوسي 


