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 بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

  



  

  بَْرنَاَمج 
  يـا َخــادَم الُحــَســْين
  اعـــرْف ثُــمَّ اخــدمْ 

  
  

  بَقيّةِ اهلل...   علىسَالمٌ سَالمٌ 
  وقَى اهللُ مَشروعكَ العَظيم يا إمام من سَفاهتِنا 

  وحُضُورك  على كِبَار سُفهائِنا يف غَيبتِكَ  و�صَركَ
�َحنُ الَّذين �َدّعي أ�نَّا شِيعَتك صَلواتُ اهللِ عَليك 
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  يَا َزْهــــــــــــَراء

ِحيمبِْسِم هللاِ  ْحَمِن الرَّ   الرَّ

  ! !مجزرةٌ مجزرة

  .. يا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لعلّيٍ موالون

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

الرائقة الَّتي أنتجتها أحزابنا الدينيَّةُ   صطلٌح من نتاجِ الحضارةِ الفائقة والثقافةِ ون مُ فضائيّ 
القُ  في  طبيَّ الشيعيَّةُ  العليا  الشيعيَّة  الدينيَّة  المرجعيَّة  وابناِء  أتباعِ  من  معهم  الحاكمة ومن  ة 

  !!!النَّجف، ثماُر هذِه الحضارةِ ستنتفُع األجياُل منها كثيراً 

  .. لّيٍ موالونيا كربالئيّون يا عراقيّون يا َمن تقولوَن نحُن شيعةٌ لع

  !!؟عةٌ أنتم حقيقيّوَن أم فضائيّونشي

  ! !قوَن أنتُم ِجدَّاً ُمبدعونخالَّ 

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون

قون أنتم جدَّاً ُمبدعون   ! !خالَّ

  ..أيُّها الشيعةُ العراقيّون في ُكّلِ يوٍم بطريقٍة تُذبحون

  ..أسوأَ منها على وجوهكم تقعون وتخرجون من حفرةٍ وفي أخرى

  !!؟هِر وعباقرةَ العصِر هكذا تبقونإلى متى يا نوابَغ الدَّ 

تيِن ال يُلدغونالعُ    ..قالُء من جحٍر واحٍد مرَّ

  !!؟حتَّى متى ال تتَّعظون 

  !! ؟لكم شمالكم غّمانيا من فدوة أروح

جاءپمن س   .  .ايكَر إلى باب الرَّ

  . .كذا يقولونفنوٌن وفنون وبعض الفنوِن جنون ه
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  !!! ؟يا شيعةٌ يا عراقيّون إلى متى تُذبحون

  !!؟ِخراٌف أنتم أم آدميّون 

  ..جماعيّاً على وجوهكم مكبوبونون ذبحاً ريّ مَ وَن العُ يوماً يذبحكم السقيفيّ 

. وهابيّون قاعديّون .طبيّون إخوانيّون. قُ .نيّونعفلقيّون بعثيّون سُ .  .إنَّهم صداميّون ناصبيّون
  ... من ُكّلِ َحدٍَب ينسلون.نداعشيّو

  . .ريّونخالصةُ القوِل: إنَّهم سقيفيّون ُعمَ 

  !!! ربَّما؟هل نحُن فيما نقول مشتبهون

   !!!بون. يا صاح إنَّهم أنفسنا الطيّ .يا صاح

  ..العظاُم وعلى ذقوننا يضحكونكما يقوُل مراجعنا 

  !! ؟. تسمعون.. قهقهة.قهقهةٌ 

  ..إنَّهم على ذقوننا يضحكون

  .. ماً آخر يا شيعةٌ يا عراقيّونويو

جاء يدعسكم ب   . .أرجلهم المرجعيّون الشيعيّونفي باب الرَّ

  !!ما شاء هللا ما شاء هللا

جاء وركضِة عاشوراءفي ب   ..اِب الرَّ

  . .يُن مهزلةصاَر الدّ 

  . .والشعائُر كوميديا ساخرة

  . .وركضة طويريج مجزرة

  . .والشيعةُ هم الشيعةُ صنميّون ديخيّون

  !!إنَّهم حبَّابون ُمؤدَّبونَ 

  ! !َن بشَّاشوَن ِجدَّاً فَِرحونَ هشَّاشو

  ..فخيول الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجري
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  ! !. إنَّهُ موكُب المرجع األعلى.إنَّهُ موكُب السلطان

  ..الموكِب داستهم بحوافرها وعليهم تجريفخيول 

  ! ! منهم للمرجعِ في طول العُمرِ واأللسنةُ تلهجُ 

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  . .تسابقوا إليه. .تراكضوا عليه

  ..روث ُخيول الموكب أخذوهُ دواءً 

  ...أخذوهُ شفاءً 

  .. .من كّلِ أمراض العصِر إالَّ من داِء االستحمارِ 

  ..منتشٌر فينا أيُّما انتشارِ هو 

ِل غيبتنا الُكبرى ولهذا اليوِم ال زالت تسري   . .هذي المهزلةُ من أوَّ

  ..فحكايتنا الديخيَّةُ دوماً دوماً بهذا النَّحِو تجري

  ..َسالٌم سالٌم على بَقيَِّة هللا

  . .وقى هللاُ مشروعَك العظيَم يا إمام من سفاهتنا

  .  .في غيبتك وحضوركونَصرَك على كباِر ُسفهائنا 

  . .نحُن الَّذين ندّعي أنَّنا شيعتك صلواُت هللاِ عليك

  ..الٌم عليكمسَ 

  . الُحسين اعرْف ثُمَّ اخدمْ   هذِه الحلقةُ العشرون من برنامجنا: يا خادمْ 

  ْالً. نفسكَ  قدرَ  اعرف   أوَّ
  ْمخدومك ثانياً. اعرف  
  ْمخدوُمك ثالثاً. ماذا يريدُ منكَ  اعرف  
  ُْك فيِه خدمتُك رابعاً. اعرف   الواقع الَّذي تتحرَّ



                                                )                                        20الحلقة ( –الحسين اعرف ثم اخدم يا خادم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 8 - 

 ً وإالَّ بصراحٍة ومن دُوِن ُمجاملة فأنَت سفيهٌ    ،ثُمَّ بعد ذلَك اخدم واخدم واخدم ما دُمَت حيَّا
د صلواُت هللاِ عليهم.  ٍد وآِل ُمَحمَّ   وخدَمتُك سفاهةٌ بحسِب منطِق ثقافِة ُمَحمَّ

  الُحسين اعرفْ   هُ: (يا خادمَ نتُ نوَ برنامجنا هذا إنَّهُ البرنامج الَّذي عَ هذِه هي حلقتنا األخيرةُ من  
أحاوُل أن أُلملم أطراف حديثي بقدِر ما أستطيع في هذِه الحلقة كي تكون الحلقةَ  )  ثُمَّ اخدمْ 

  األخيرة.

قُت إلى مُ  ء في  عجزةِ تربِة كربالذكرُت فيما تقدَّم من كالٍم في الحلقاِت الماضيِة حينما تطرَّ
ماء،  راِب الَّذي نعرفهُ إلى لوِن الدِّ متحِف العتبِة الُحسينيَّة، وكيف أنَّها تغيََّر لونها من لون التُ 

الجميع  ذلكَ   وكانَ  ِمنَّا،   ،بمرأًى من  بون، يسخرون  يُكذِّ بالَّذين  لنا  لكم ال شأن  قلُت  مثلما 
ا ونحُن أدرى بها، وُحسيٌن ُحسيننا  يقولون ما يقولون! البيُت بيتنا ونحُن نعرفهُ، والتربةُ تربتن

الَحسَ  بن  ةُ  قواوالُحجَّ يُصدِّ أن  يُريدون  اآلخرون  إمامنا،  بوا  ،ن    براحتهم،   ،يُكذِّ
ربةُ وبمرأًى من الجميعِ تغيَّر لونها وقلُت لكم بحدود فهمي فإنِّي أجدُ في ذلك رسالةً من  التُ 

زماننا   إماِم 
ِة بن الحَ  يَّةٌ، الظواهُر الغيبيَّةُ الحقيقيَّةُ الصادقةُ لن تصدر إالَّ من ن، فهذِه ظاهرةٌ غيبسَ الُحجَّ

ُم الغيوب (بوّ  هنا غيُب هللا   )أَْيَن بَاُب هللاِ الَِّذي ِمنهُ يُؤتَىابٍة واحدة إنَّهُ الباُب الَّذي فتحهُ عالَّ
الغيوبوهن غيُب    ا 

ةُ   فما من ظاهرةٍ غيبيٍَّة حقيقيٍَّة صادقة إالَّ   ، ن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهسَ بن الحَ إنَّهُ الُحجَّ
ابِة اإللهيَّة الـُمقدَّسة، إنَّها رسالةٌ على األقل بحسب فهمي، وال وهي صادرةٌ من هذِه البوّ 

أدّعي الصواب في فهمي، هذِه قناعتي، سأعرُض لكم جانباً من قراءتي لهذِه الرسالة، إذا 
أُ  أن  فإنَّني سأحتاجُ أردُت  القول  ل  كثيرةفّصِ إلى حلقاٍت  من   ،  لكم جانباً  لكنَّني سأعرُض 

  قراءتي لهذِه الرسالة. 

هناك مجموعةٌ من المفردات البُدَّ أن أسلِّط الضوء عليها حتَّى   ،وسأبدأ من المفردةِ األولى
  أستطيع أن أعرض لكم قراءتي لهذِه الرسالة:

  المفردةُ األولى: قارورةُ أّمِ سلمة.

في  سلمة  أّمِ  اإلغالق،   قارورةُ  ُمحكمةُ  شفَّافةٌ  زجاجةٌ  اإلغالق،  ُمحكمةُ  زجاجةٌ  شكلها 
تُ  هداء وسلَّمها لرسول هللا  ربةً كربالئيَّةً جاء بها جبرائيُل قبل مقتل سيِّد الشُ َوضعت فيها 

فإنَّ  قُتل  إذا  الُحسين  أنَّ  عليه وآله وأعطاها رسوُل هللا ألّمِ سلمة وأخبرها من  صلَّى هللاُ 
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ُل إلى دٍم عبيط ربة  التُ  الدُم العبيط هو الدُم الطازج، الدُم الجديد، الَّذي لم يتغيَّر لونهُ    ،ستتحوَّ
   .بسبِب تخثّرِه أو بسبِب اقترابِه من حالة التخثّر

مُ  شفَّافةٌ  زجاجةٌ  شكلها  هذا  شكالً  سلمة  أِمّ  اإلغالق قارورةُ  تربةً    ،حكمةُ  فيها  وضعت 
هللا، أمُّ سلمة شخصيَّةٌ موثوقةٌ عند الجميع، فال هي من أهل أخذتها من يد رسول    ،كربالئيَّةً 

هداء سيقولون بحسِب ثقافِة السقيفِة البيت حتَّى إذا ما أخبرت بحال التربِة حينما قُتل سيِّد الشُ 
سيقولون هذا من سحِر بني هاشم، سيقولون هذا من   -أعني سقيفة بني ساعدة-  المشؤومة

كبشة أبي  ابن  سيقولون    ينتقصون  ،سحِر  وآله،  عليه  األَحمد صلَّى هللاُ  الـَمحمود  داً  ُمَحمَّ
  كما تقوُل العرُب في أمثالها، نحُن نعرُف ماذا يقولون،  )(شنشنةٌ أعرفها من أخزمِ   ،ويقولون 

ين ون وأمثالهم من الناصبيّ وقد ردَّد الوهابيّ   ،وال زال أحفادهم إلى اليوِم يقولون ويقولون
ال شأن لنا بهم، وحتَّى في الوسط   ،شَر خبُر تربِة متحِف الحرِم الُحسينينفس الكالِم حينما انت

ن يَعدُّون أنفسهم من الـُمثقَّبينالشِّ    ، وليس من الـُمثقَّفين  !يعي هناك من األغبياء والثوالن ِممَّ
  نعرفها ال شأن لنا بها. ، هذِه الهرملة والسربته هذي احنهقالوا ما قالوا !من الـُمثقَّبين

  .إنَّها قارورة أّمِ سلمة :أعودُ إلى المفردة األولى

قها الجميع  فحينما تخبُر عن حالِ   ،فأمُّ سلمة ممدوحةٌ عند الجميع وفعالً   ،قارورتها سيُصدِّ
الُسنَّةِ  ُكتب  في  أّمِ سلمة موجودةٌ  قارورة  أخبار  فإنَّ  ولذا  الَّذي حدث،  ُكتب    ،هو هذا  في 

كُ المخال وفي  البيت  ألهل  معَ فين  علم   تبنا،  ونجاساِت  قذاراِت  بحسِب  صغيرة  مالحظٍة 
هذِه   )!ممكُ وها يَ م خلّ هذي هَ (الرجال عند مراجع الشيعِة فإنَّ هذِه األخبار ضعيفةُ السند،  

اصبي الَّذي يعتمدهُ مراجع الشيعة األخبار بحسب قذاراِت علم الرجال في المنهج القذر النَّ 
د أو األحاديث الَّتي تدور في شؤونهم بحسِب هذا المنهج   ،في التعامِل مع أحاديث آل ُمَحمَّ

اً هذا إنَّما هي معالقذر فإنَّ أخبار قارورة أّمِ سلمة ضعيفةُ السند، ليس مُ  لومةٌ أردُت أن همَّ
  أوصلها إليكم. 

أّمِ سلمة، زجاجةٌ شفَّافةٌ فيها تربةٌ كربالئيَّةٌ أخذتها أُّم سلمة من يد   فهذا هو شكُل قارورةِ 
اراً   رسول هللا صلَّى هللاُ  لت دماً عبيطاً فوَّ متى؟ في اليوم العاشِر   ،عليه وآله وبعد ذلك تحوَّ

رادي بحسب ن للهجرة بحسب التأريخ المعروف، مُ لحاديِة والستيم في السنِة احرّ من شهِر مُ 
فالتأريخ المعروف ألنَّ التأ الحقيقي يبدأ من شهِر  ريخنا الهجريُّ فتأ  ،ريخ الهجري قد ُحّرِ

ألنَّ رسول هللا حينما هاجر وصل    ،ريخ الهجري، هكذا وضع أمير المؤمنين التألربيعٍ األوّ 
ا التأ  ،بحسب علّيٍ   ريُخ الهجريُّ التأ ل ومن هنا بدأ  ِل ربيعٍ األوّ وّ المدينة في أ  ريُخ الهجريُّ أمَّ
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ف هذا التأبن الخطّ م هذا بحسِب عمر، عمر  حرّ بدأ من مُ ي أن لنا ال ش  ،ريخاب هو الَّذي حرَّ
  ريخ المعروف. بهذِه الواقعة، نحُن والتأ

الَّتي وصلتنا من إماِم زماننا المفردة األولى الَّتي أستعيُن بها في قراءتي لهذِه الرسالِة الغيبيَِّة  
الحَ  بن  ِة  عليهسَ الُحجَّ وللُحسينيّ   ،ن صلواُت هللاِ وسالمهُ  الشيعِة  لُكّلِ  بنحٍو وهي رسالةٌ  ين 

   .خاص

ين بنحٍو خاص ألنَّ الحاضنة الُحسينيَّة الَّتي تشكَّلت بعد عاشوراء سينيّ إنَّما أقول إنَّها للحُ 
  هي المصدُر الفيَّاُض 

يُفتَ - كانَ   ،ضرَ هكذا  ليسَ   وإن  الشيعةُ  عليِه  ما  بسبِب  الُحسينيَّةُ   -كذلك  الواقُع  الحاضنةُ 
بالمهدويّ  الفيَّاض  الـمُ يُفترُض أن تكون المصدر  ة  ين  الُحجَّ الحَ مّهدين إلماِم زماننا  ن سَ بن 

  صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه.

   .سلمة إنَّها قارورةُ أمِّ  :أعودُ إلى المفردةِ األولى

حدَّثتكم عن شكلها وعن أنَّ الرسالة كانت ُمصدَّقةً من قبل الجميع، فإنَّ الرسالة قد حملتها 
 ً ِة عموماً وللشيعِة خصوصاً، أعتقد أنَّ المطلب صار واضحا     .أمُّ سلمة لألُمَّ

  :الرسالةمن شكِل قارورةِ أّم سلمة أنتقل بكم إلى مضموِن عنواِن هذِه 

سلمة من تحّوِل تُراِب كربالء إلى دٍم عبيٍط    هذِه الظاهرةُ الغيبيَّةُ الَّتي حصلت في قارورةِ أمِّ 
ار مضموُن عنواِن هذِه الرسالة:   ً (فوَّ ة عموما ٍد المصطفى إلى األُمَّ ُمَحمَّ إلى   ،رسالةٌ من 

 ً ٍد هم  رسالةٌ إلى شيعِة علّيٍ وآِل علّي وهذا هو    )الشيعِة خصوصا ةُ ُمَحمَّ التعبيُر األدّق فأُمَّ
ِة حينما يُطلق على الَّذين ينسبون أنفسهم إلى ديِن  ا عنوان األُمَّ شيعةُ علّيٍ وآِل علّيٍ فقط، أمَّ

ٍد فهو بنحو المجاِز والمسامحة، ال أريدُ أن أدخل في دقائِق هذِه المصطلحات حديثي   ،ُمَحمَّ
ثقافِة   إلى منطِق  َمردُّهُ  قواعِد ُكلُّهُ  قرآنهم بحسبهم، بحسِب  تفسير  وإلى  د  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ

واصُب نواصُب السقيفة، وال شأن لي بما ، ال شأن لي بما يقولهُ النَّ التفسير الغديري العلويّ 
اصبي، ال شأن لي بتفاسيرهم جميعاً، حينما يقولهُ مراجُع الشيعة الَّذين غطسوا في الفكر النَّ 

خذُ من العيون الصافية إنَّها عيوُن علّيٍ وعلّيٍ فقط، هم  اً أو تفسيراً إنَّني آصطلحلكم مُ أذكُر  
لنا علّيٍ (  :قالوا  ِمن  َخَرَج  َوقد  إِالَّ  النَّاس  أَيِدي  فِي  َحّقٍ  ِمن    )َما 

ما من حّقٍ وما من علِم صدٍق وما من ُهدًى إالَّ وقد خرج من هذا البيت، بيُت من؟ بيت 
  المهُ عليه. علّيٍ صلواُت هللاِ وس
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ٍد المصطفى إلى شيعِة علّيٍ وآِل  (   :أعودُ إلى مضمون عنوان هذِه الرسالة رسالةٌ من ُمَحمَّ
  ) !!سينالحُ   لَ قُتِ   :عليّ 

   .هذا هو مضموُن العنوان

ا التّ    فصيل:أمَّ

ديّ  الـُمَحمَّ أيُّها  أيُّها العلويّ   !ونيا  أيُّها الزهرائيّ   !ونيا  كربالء في هذِه ون! ها هو تراُب  يا 
  !!راب تغيَّر عليكم أن تتغيَّرواراِب تغيَّر، التُ ار، لون التُ القارورةِ يتغيَُّر إلى دٍم عبيٍط فوّ 

لن نستطيع أن نتغيَّر من دوِن أن   !! وكيف تتغيَّرون ما لم تدركوا الواقع الَّذي يحيُط بكم
ص الواقع الَّذي يحيُط بنا م  ،نُشّخِ هاً خطابي إلى خادم  ولذا حين أقوُل في ُمقدِّ ِة ُكّلِ حلقٍة ُموّجِ

ُك فيِه خدمتكاعرف الو(  :الُحسين ي سمّ سفيهٌ يا من تُ   من دوِن ذلك فأنتَ   )اقع الَّذي تتحرَّ
    .سفيهٌ وخدمتك سفاهةٌ وتفاهة فأنتَ  ،سيننفسك خادماً للحُ 

في قارورةِ أّمِ سلمة دماً   لقد فار التراُب الكربالئيُّ   !!سينإذاً هذِه الرسالةُ عنوانها: قُتل الحُ 
ً   ، سيٍن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهعبيطاً حينما قطعوا رأس حُ  ، هذِه  لقد فار التراُب دماً عبيطا

دٍ     .في عنوانها ،قُتل الُحسين، في مضمونها المجمل :رسالةُ ُمَحمَّ

ا تفصيلها   ، قع الَّذي يُحيُط بكم لقد تغيَّر الواقع، هكذا أخبروناعرفوا الواا  !!تغيَّروا تغيَّروا  :أمَّ
ثنا كباُر خطبائنا  ال كما يُخبرنا مراجعنا بسبِب انغماسهم في الفكر النَّ  اصبي، وال كما يُحدِّ

د، وال كما كتب المؤلّفون في المكتبِة  ٍد وآِل ُمَحمَّ بسبِب سفاهتهم وعدِم فقهاتهم في ثقافِة ُمَحمَّ
سيٍن صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه وعن دمِه المسفوح، ال شأن لنا بُكّلِ ضة حُ الشيعيِّة عن نه

  هاتهم، ماذا يقولون هم صلواُت هللا عليهم؟رَّ تُ 

زء الثامن والتسعون من (بحار األنوار) لشيخنا المجلسي، وهذِه الطبعة طبعة هذا هو الجُ 
قرأ عليكم من زيارة الناحية الـُمقدَّسة، الزيارةُ الَّتي وردت أدار إحياء التراث العربي، إنَّني  

ماذا نقرأ   )322صفحة ( الهداء في يوم عاشوراء،  عن إماِم زماننا والَّتي يُزار بها سيِّد الشُ 
الحَ في   بن  ِة  الُحجَّ عن  الشريفة؟  الزيارة    ن،سَ هذِه 

ن ِلما جرى في عاشوراء وهذا هو مضموُن الرسالِة الَّتي سَ بن الحَ ِة  هذا هو تحليُل الُحجَّ 
دٌ ِعبر قارورةِ أّمِ سلمة:   يَا -فَالَوْيُل ِللعَُصاة الفُسَّاق لَقَد قَتَلُوا بِقَتِلَك اِإلسَالم  بعث بها ُمَحمَّ

يَام، َونَقَُضوا السُّنََن َواألَحَكام  -ُحسين َالة َوالّصِ هذا هو الواقُع الَّذي صارت -  َوَعطَّلُوا الصَّ
دٍ  ُمَحمَّ رسالةُ  الرسالةُ  وتلك  الُحسيِن  قتل  بعد  ةُ  األُمَّ   عليه 
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وا  فَالَوْيُل ِللعَُصاة الفُسَّاق لَقَد قَتَلُ   -هذا هو تفصيلها  ،صلَّى هللاُ عليِه وآله هذا هو مضمونها
اِإلسَالم َواألَحَكام  بِقَتِلَك  السُّنََن  َونَقَُضوا  يَام،  َوالّصِ َالة  الصَّ قََواِعد  ،  َوَعطَّلُوا  َوَهدَُّموا 

َوالعُدوَ  البَغّي  فِي  َوَهملَُجوا  القَُرآن،  آيَات  فُوا  َوَحرَّ كتبوا -  ن ااِإليَمان،  أن  منذُ  ذلك  كان 
الصحيفة الملعونة الَّتي فعَّلوا برنامجها الصحيفة حينما اجتمع جمٌع من الصحابِة وكتبوا  

يَام، َونَقَُضوا السُّنََن   لَقَد قَتَلُوا بِقَتِلَك اِإلسَالم  -في السقيفِة المشؤومة َالة َوالّصِ َوَعطَّلُوا الصَّ
َوَهملَُجوا،  َواألَحَكام القَُرآن،  آيَات  فُوا  َوَحرَّ اِإليَمان،  قََواِعد  نسخةٍ -  َوَهدَُّموا   : وفي 

الهملجةُ هي حركة    ؛المعاني واحدة وُمتقاربة، َوَهملَُجوا  )َوَهَمُجوا(  :وفي نسخةٍ   )َجُمواَوهَ (
مشيها سرعة  في  َوالعُدوَ   -الفرس  البَغّي  فِي    ن اَوَهملَُجوا 

َوَهملَُجوا   -بحوافِر تلك الخيول  ،لقد هملجوا بخيولهم حينما داسوا جسد الُحسيِن بحوافرها-
، َوَعاَد ِكتَاُب هللاِ ن، لَقَد أَصبََح َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَيِه َوآِلِه َموتُوَراً افِي البَغّي َوالعُدوَ 

َمهُجوَراً  َوَجّل  َمقُهوَراً َعزَّ  قُِهرَت  إِْذ  الَحقُّ  َوُغوِدَر  المراجُع   ،،  هؤالء  علينا  ويخرجون 
يُحدِّ  الثوالن  والُخطباء  انتصر األغبياء  قد  الُحسين  أنَّ  عن    ثوننا 

ة من بعدِه اهتدت!!وتحقَّق نصرهُ في عاشوراء و ِة ِمن  هذ  من أنَّ األُمَّ ا تحليُل مراجع األُمَّ
  !!لهمروحأفدوة  

  ! وهذا تحليل صاحُب الزمان، مع أّيِ تحليٍل أنتم؟  باء المنابِر العباقرةِ األذكياء!!وتحليُل خط 

َموتُوَراً  َوآِلِه  َعلَيِه  َرُسول هللا َصلَّى هللاُ  أَصبََح  َمهُجوَراً لَقَد  َوَجّل  َعزَّ  ِكتَاُب هللاِ  َوَعاَد   ، ،
َمقُهورَ  قُِهرَت  إِْذ  الَحقُّ  ُحسين-َوفُِقد    اً،َوُغوِدَر  َوالتَهِلي  -يَا  التَكبِيُر  َوالتَحِريُم بِفَقِدَك  ل 

بَع َوَظهَر  َوالتَأِويل  َوالتَنِزيُل  َواألَهَواُء دُ َوالتَحِليل  َوالتَعِطيل  َواِإللَحاُد  َوالتَبِديل  التَِغييُر  َك 
المقاُم   ،ماذا أقول لكم؟! كلُّ هذِه العناوين بحاجٍة إلى شرح  ،َواألََضاِليل َوالِفتَُن َواألَبَاِطيل

ِة بن الحَ  الُحجَّ ن لمقتل الُحسين ألنَّ الُحسين سيتحقَُّق نصرهُ في سَ مقاُم إيجاز، هذا تحليُل 
ال كما يقوُل مراجعنا   ،الرجعة العظيمة، في الرجعِة العظيمة هناك يتحقَُّق نصُر الُحسين

 الرجعة ال األغبياء من أنَّ الرجعة ال تساوي فلساً عندهم، ال كما يقولون هؤالء من أنَّ 
بها  االعتقادُ  االعتقاد،  ،يجُب  ضروري  من    ليست 

التّ  إذا أردتم أن تطَّلعوا على هذِه  الُحسيِن في الرجعِة العظيمة،  فاصيل عودوا إلى نصُر 
  المقاُم هنا مقاُم إيجاز.  )البوصلةُ الفائقة، سينبرنامج (يا حُ 

ة   لى أمير المؤمنين وهذا الكتاُب كتاُب ن لـَِما جرى في عاشوراء إ سَ بن الحَ ومن تحليل الُحجَّ
أنوار الهدى  /(الغيبة) لشيخنا النعماني رضوان هللا تعالى عليه إنَّها   / وهذِه الطبعةُ طبعةُ 

حديٍث طويل عن   من  )145صفحة (ال   /قم الـُمقدَّسة  /هجري قمري  1422  /الطبعة األولى
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-  فَوالَّذي نَفُس َعلّيٍ بِيَِده :بن اليمانفة ن الحاجة إنَّهُ يُكلُِّم حذيخذ منهُ موط سيِّد األوصياء آ
ههُ لحذيفة إنَّهُ ابن اليمان من خواّصِ علّيٍ صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه فَوالَّذي   -الخطاُب يُوّجِ

ةُ بَعَد قَتِل الُحسين اْبني فِي َضَالل  ،نَفُس َعلّيٍ بِيَِده   ،هيَ   المضاميُن هيَ -  َال تََزاُل َهذِه األُمَّ
أال لعنةٌ   ،صولأال لعنةٌ على علم اال  ،أال لعنةٌ على علم الكالم   ،لعنةٌ على علم الرجالأال  

د ةُ بَعَد   -على ذلك المنهج الحوزوي األخرق الَّذي يأخذنا بعيداً عن آِل ُمَحمَّ َال تََزاُل َهذِه األُمَّ
ين   َوُظلَمٍة َوَعسٍف َوَجوٍر َواْختَِالفٍ   قَتِل الُحسين اْبني فِي َضَاللٍ  ُكلُّ هذِه العناوين -  فِي الّدِ

ين  -ال أجدُ مجاالً لتفصيل القول فيها  ،بحاجٍة إلى شرح َوتَغيِيٍر َوتَبِديٍل ِلـَما    َواْختَِالٍف فِي الّدِ
ُمحَكَمات أَنَزَل هللاُ فِي ِكتَابِِه َوإِظَهاِر البَِدعِ َوإِبَطاِل السُّنَِن َواختَِالٍل َوقِيَاِس ُمشتَبَِهات َوتَرِك  

ةُ  لَقَد قَتَلُوا بِقَتِلَك اِإلسَالم(-  َحتَّى تَنَسِلَخ ِمن اِإلسَالم ن في الزيارةِ  سَ بن الحَ ) هكذا يقوُل الُحجَّ
الـُمقدَّسةالمعروف الناحيِة  بزيارة  اِإلسَالم  -ِة  ِمن  تَنَسِلَخ  َوالتَلَّدِد ،  َحتَّى  العََمى  فِي  َوتَدُخَل 
الضاللُ   ،َوالتََسكُّع وإنَّهُ إنَّهُ  تحليل علّيٍ  بُكّلِ معانيها، هذا  والِغوايِة  والتيهُ  ذلك عن      ينقُل 

  بن اليمان رضوان هللا تعالى عليه. رسول هللا لحذيفة 

ادق الـُمصدَّق   ومن تحليل علّيٍ بحسب ما قرأُت عليكم من غيبة النعماني إلى حديث الصَّ
أنَّن الَّذي ندَّعي    ، فريُّونإنَّنا جع  :هكذا نقول   ،ا ننتمي إليهجعفر صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه 

 / زء السابع بحسب طبعة المكتبة اإلسالمية وهذا هو الجُ   )قرأ عليكم من (وسائل الشيعةإنِّني أ
ادق ماذا   /الحديُث الثاني  /الباب الثالث عشر  /) 213صفحة (ال  /إيران  /طهران إمامنا الصَّ
  يقول؟

ا ُضِرب الُحسين   فََهَويَت  سقَط وهوى من على ظهِر جواده (حين  -  ْبُن علّيٍ بِالّسيف فََسقَطلَمَّ
 ً َجِريَحا األَرِض  الـُمقدَّسة  إِلَى  الناحيِة  زيارة  في  نقرأ  ً   -هكذا  َجِريَحا األَرِض  إِلَى  ، فََهَويَت 

ن هذا منطُق الزيارة، أنتم تسمعون دائماً م ،هُ وهو حيّ لقد وطأو )تََطُؤَك الُخيوُل بَِحَوافِِرَها
رأسه! قطعِ  بعد  وطأوهُ  أنَّهم  من  والناعين    الخطباء 

منطُق زيارةِ إماِم زماننا هكذا يقول،    ، هُ قبل قطعِ رأسهوطأوهُ بعد قطعِ رأسه ولكن وطأو
ً لقد هوى الحسيُن ( َها، َوتَعلُوَك الطُّغَاة ، تََطُؤَك الُخيوُل بَِحَوافِرِ فََهَويَت إِلَى األَرِض َجِريَحا

  ).قَد َرَشَح ِللَموِت َجبِينُك -قبل أن يُقتل ويُذبح- بِبََواتِِرَها

إنَّني أأعود على حد الـُمصدَّق،  ادق    قرأ عليكم من (وسائل الشيعة) لشيخنا الحرّ يث الصَّ
التأ تعالى عليه، معروف في كُ العاملي رضوان هللا  د بن الحسن يخ  إنَّ الشَّ   ،ريختب  محمَّ

ُساللةِ  من  العاملي  بالُحّر    المعروف 
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ادق يقول:   ا ُضِرب الُحسين الُحّر بن يزيد الرياحي رضوان هللا تعالى عليه، إمامنا الصَّ لَمَّ
 - سقط على األرض وصنع لهُ وسادةً من الرمِل كي يستريح عليها-  ْبُن علّيٍ بِالّسيف فََسقَط

نَاَدى ُمنَاٍد ِمن بِطنَاِن العَرش:   ثُمَّ اْبتُِدَر ِليُقَطَع َرأُسه  -ابتدر إليه شمر-   هثُمَّ اْبتُِدَر ِليُقَطَع َرأسُ 
ةُ الـُمتََحيِّرةُ  ُل د-  أََال أَيَّتَُها األُمَّ ماً عبيطا، في الوقت الَّذي كان تراُب قارورةُ أّمِ سلمة يتحوَّ

د ُمَحمَّ بِطنَاِن    -هذِه رسالةُ  ِمن  ُمنَاٍد  الـُمتََحيِّرةُ نَاَدى  ةُ  األُمَّ أَيَّتَُها  أََال  بَعَد   العَرش:  الَةُ  الضَّ
كم باطل، دينكم ُكلُّهُ باطل-  َال َوفَّقَكم هللا ِألَضَحى َوَال ِلِفطر  ؛نَبِيَّها لَقَد (  ، صيامكم باطل وحجُّ

رفوا الواقع الَّذي  ع االرسالةُ يا من تقولون نحُن أشياُع علّيٍ وآِل علّي    )قَتَلُوا بِقَتِلَك اِإلسَالم
فيه ولطول   ،أنتم  الزمان  لذاك  سلمة،  أّمِ  قارورة  عبر  وآله  عليه  ٍد صلَّى هللاُ  ُمَحمَّ رسالةُ 

أََال   -الزمان لكنَّني أتحدَُّث عن مضمونها في ذلك الزمان ُمنَاٍد ِمن بِطنَاِن العَرش:  نَاَدى 
ةُ الـُمتََحيِّرةُ  الَةُ بَعَد نَ   أَيَّتَُها األُمَّ األضحى إشارةٌ  -  َال َوفَّقَكم هللا ِألَضَحى َوَال ِلِفطر  ؛بِيَّهاالضَّ

ادُق صلواُت هللاِ وسالمهُ قال الصَّ -  ثُمَّ قَاَل أَبُو َعبد هللا   -الحّج والِفطر إشارةٌ إلى الصيامإلى  
ةُ ستبقى في  -  فََال َجَرَم َوهللاِ َما ُوفِّقُوا َوَال يُوفَّقُون َحتَّى يُثأََر بِثَأِر الُحسين  -عليه فهذِه األُمَّ

ةُ    ،َل راياُت عرمرمة وضرغامِة آِل عليّ ضاللها حتَّى تُقبِ  صلواُت هللاِ ن  سَ بن الحَ إنَّهُ الُحجَّ
الُحسين   -وسالمهُ عليه بِثَأِر  يُثأََر  َحتَّى  يُوفَّقُون  َوَال  ُوفِّقُوا  َما  َجَرَم َوهللاِ  َصلَواُت هللاِ   فََال 

  َعلَيه.َوَسَالُمهُ 

ِة بن الحَ  ن في الزيارةِ المعروفِة بزيارة  سَ أعتقدُ أنَّ المضامين واضحةٌ ِجدَّاً من حديث الُحجَّ
الـُمقدَّسة،   الناحيِة 

ادِق هذا الَّذي قرأتهُ عليكم   إلى حديث أمير المؤمنين مع ابن اليمان، إلى كالم إمامنا الصَّ
الشيعة،  وسائل    من 

ةُ هذا هو الواقُع الَّذي صارت   مضموُن رسالِة المصطفى األمجد ِعبر قارورةِ أّمِ   !عليِه األُمَّ
مثلما تغيَّر لوُن التراب يا من تقولون نحُن أشياُع علّيٍ وآِل علّي تغيَّروا ألنَّ الواقع   :سلمة

فساداً  صار  حولكم  من  ضالالً   !بُكلِّه    ! صار 
  !صار كفراً وارتدادا

هداء في عيد الفطِر وعيد األضحى الزيارةُ  سيِّد الشُ ما جاء في زيارةِ العيدين حينما نزوُر  
  هداء: الَّتي جاءت مذكورةً في (مفاتيح الجنان) فماذا نقرأ فيها ونحُن نتحدَُّث عن سيِّد الشُ 

فَأَعذََر   -نُخاطُب هللا سبحانه وتعالى-  فَأَعذََر فِي الدَُّعاء َوَمنََح النَِّصيَحة َوبَذََل ُمهَجتَهُ فِيك
سبحانهُ -  الدَُّعاءفِي   إلى هللاِ  الدَّاعي  فيِه  هُ  يتوجَّ الَّذي  الدعاء  ليس  هنا  الدعاِء  من  المرادُ 

فأعذر -  فَأَعذََر فِي الدَُّعاء  -وتعالى طالباً شيئاً ُمعيَّناً، المرادُ من الدعاِء هنا الدعوةُ إلى الحق 
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  َوَمنََح النَِّصيَحة َوبَذََل ُمهَجتَهُ فِيك   فَأَعذََر فِي الدَُّعاء  -هذا هو المراد  ،في الدعوةِ إلى الحقّ 
  . َوَحيَرة الَضَاللَة َحتَّى اْستَنقَذَ ِعبَاَدَك ِمن الَجَهالَةِ 

وهذا المضموُن نفسهُ نحُن نقرأهُ أيضاً في زيارة األربعين في نّص زيارة األربعين بحسِب 
الحديُث -  فَأَعذََر فِي الدَُّعاء  الجنان)ي أقرأ عليكم من (مفاتيح  إنَّن  ،ما جاء في مفاتيح الجنان

 ً َوَمنََح النُّصح َوبَذََل ُمهَجتَهُ فِيك ِليَستَنِقذَ ِعبَاَدَك    فَأَعذََر فِي الدَُّعاء  -عن سيِّد الشهداء أيضا
َاللَة الضَّ َوَحيَرِة  الَجَهالَة  الَّذين   ،ِمن  هم  قُطَّانها  الَّتي  الُحسينيَّة  الحاضنِة  هنا عن  الحديُث 

إِنِّي ِسلٌم ِلَمن َسالََمُكم َوَحرٌب ِلَمن َحاَربَُكم إِلى  ،يَا أَبَا َعبد هللا (قولون في زيارة عاشوراء: ي
هةٌ إلى هؤالء الَّ   )يَوم الِقيَاَمة  ، وا إلى الحاضنِة الُحسينيَّةنقذوا حينما لجأاستُ   ذينالرسالةُ ُموجَّ

قلوبهم قبل  عقولهم  تنطُق  ألسنتهم  ،والَّذين  قبل  قلوبهم  موافقةً    ،وتنطُق  ألسنتهم  وتنطُق 
إليها في   ، المضاميُن الَّتي أُشيرَ لجوارحهم وأعضاِء أبدانهم قوالً وعمالً وحاالً ونيَّةً وفكراً 

 ً تاً إلعادةِ ال أجد وق  ،الدعاء الَّذي قرأتهُ عليكم في آخِر زيارةِ آل يس ومن المفاتيح أيضا
إِنِّي ِسلٌم ِلَمن َسالََمُكم َوَحرٌب ِلَمن   ،يَا أَبَا َعبد هللا(  هُ عليكم في الحلقِة الماضيةقرأتُ   ،قراءتهِ 

الِقيَاَمة يَوم  إِلى  المعنى؟ هنا:    )َحاَربَُكم  يتحقَّق هذا  إَِماٍم (أين  َمع  ثَاِرَك  َطلََب  يَرُزقَنِي  أَن 
َوأَْن يَرُزقَنِي َطلََب ثَاِري َمع  (وهنا أيضاً:    )ٍد َصلَّى هللاُ َعلَيِه َوآلهَمنُصوٍر ِمن أَهِل بَيِت ُمَحمَّ 

  . )إَِماٍم َمهِدّيٍ َظاِهٍر نَاِطٍق بِالَحّقِ ِمنُكم

هذِه هي الحاضنةُ الُحسينيَّةُ الَّتي استُنقذ فيها من استُنقذ، المضامين الَّتي أشارت إليها زيارة  
َاللَة(األربعين:   الضَّ َوَحيَرِة  الَجَهالَة  ِمن  ِعبَاَدَك  في   )ِليَستَنِقذَ  مرَّ  الَّذي  نفسهُ  المضمون 

زيارةِ العيدين وفي زياراٍت أخرى، من هنا يتجلَّى لنا السرُّ الكبير وراء هذا الكم الهائل من 
تنا شيعتهم إلى زيارةِ الُحسين، إلى الحُ  هُ فيها أَئِمَّ ِن على الُحسين، إلى زالنصوِص الَّتي يُوّجِ

سيٍن وآِل  التوّجِه لطلِب ثأر الُحسين، إلى الدموعِ، إلى الجزعِ، إلى ما حدَّثونا بِه عن آالِم حُ 
لةٌ   ، سين، إلى النصوص الوفيرةِ الهائلة من زياراتهِ حُ  لةٌ ِجدَّاً وزياراٌت ُمطوَّ زياراٌت ُمطوَّ

في بعِض زياراتِه أن تكون لهُ زيارةٌ    الَّذي وردَ   طةٌ وأخرى قصيرةٌ إلى الحدّ وأخرى متوسّ 
) فإنَّها َوَصلَّى هللاُ َعليَك يَا أَبَا َعبد هللاعلى البعد من جملٍة واحدة فقط، ال أتحدَُّث عن جملِة ( 

ر ثالثاً، إنَّني أتحدَُّث عن جملٍة واحدة هذا الكم    ،نُسلُِّم على الُحسين في جملٍة واحدة  ، تُكرَّ
ةُ يقولون لشيعتهم إذا ما خفتم على أنفسكم القتل   لحدّ الهائل من النصوص إلى ا الَّذي األَئِمَّ

الُحسين فبادروا إلى ذلك، هم ال يقصدون مُ  إذا كان القتُل ألجِل   ،طلق القتلألجِل زيارةِ 
ق بين شخٍص يكوُن طريقهُ ليس آمناً ال ألجِل زيارة الُحسينزيارة الحُ   ، سين، علينا أن نُفّرِ

يختلُف عن حُ هذا حُ   ، ُص بهلهُ عدٌو يتربَّ  يُقتَ كمهُ  الَّذي  ُل ألجِل زيارة الُحسين، فألجِل كِم 
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ة يقولون لشيعتهم ما دام هؤالء يقتلون الزّوار  إعالِء شأنها وألجِل استمراريّ  تها فإنَّ األَئِمَّ
هوا للُحسين هذا المعنى واضٌح في رواياتهم وأحاديثهم، أنا ال   ،ألجِل زيارتهم للُحسين توجَّ

  ،أريدُ أن أُسهب في هذِه المضامين فإنَّ األحاديث كثيرةٌ ِجدَّاً وإنَّما أشرُت إلى هذِه القضيّةِ 
ة لشيعتهم أن يزوروا الُحسين مع مخاطر القتل نلتفت إلى   البُدَّ أن  ،إلى قضيِّة تشجيع األَئِمَّ

يخ زعماء وقادة يُحافظون على أشياعهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم رأنَّنا لن نجد في التأ
ِجدَّاً  التقيِّة واضحةٌ  قوانيُن  تنا على شيعتهم،  أَئِمَّ  ، أخالقهم، أحكامهم  ،آدابهم  ،مثلما يحافُظ 

ثنا عن هذِه الحقيقة من أنَّنا لن   ُكلّ   ،ِحرصهم الَّذي ال يُماثلهُ حرص على أشياعهم ذلك يُحدِّ
ة وال ملوك وال كبار يُحافظون على أتباعهم مثلما    نجد زعماء وال قادة وال مشايخ وال أَئِمَّ

تنا على أشياعهم في مُ  ما   ،تهمما يرتبُط بصحّ   ،ما يرتبُط بحياتهم   ،ختلف الجهاتيُحافُظ أَئِمَّ
بأموالهم بأُسَ   ،يرتبُط  يرتبُط    ، رهمما 

لكن حينما تُشهُر السيوف لمنعِ زيارة    ،ما يرتبُط بُكّلِ شأٍن من شؤونهم  ، ما يرتبُط بسمعتهم
سين الكالُم يختلف، ال أريدُ أن أُطيل الكالم في هذِه الجهة لكنَّني أردُت أن أقول من أنَّ الحُ 

السرَّ الكبير والعظيم في هذا الكّمِ الهائل من النصوِص من ُكّلِ المعصومين حتَّى من رسول  
الم أمير  ومن  وآله  عليِه  هللاُ  صلَّى    ؤمنينهللا 

زماننا إماِم  إلى  الشهداء  سيِّد  مقتِل  الخطيِر   ،قبل  المضمون  يُخبرنا عن  العظيم  الكمُّ  هذا 
هها إلى أشياعِ علّيٍ وآِل علّي ِعبر تُربِة كربالء في   قارورةِ أّم  لرسالِة المصطفى الَّتي وجَّ

  سلمة.

هذا المضموُن الَّذي حدَّثتكم عنه وهذا االستنتاجِ إنَّما هو تطبيٌق ِلـَما جاء في الزيارةِ الجامعِة 
ن يَقتَصُّ آثَاَرُكم(الكبيرة:    ). َوَجعَلَنِي ِممَّ

   :اقتصاُص األثرِ 

هم    ،هم أسوتنا،  أن نلتزم بما يُريدون،  أن نتبع أوامرهم،  أن نتّبع ما كانوا عليه  :الً أوّ  -
تنا وسادتنا، إنَّنا نقتصُّ آثارهم  ،هم أصلنا وفرعنا  ،هم ُحّجتنا  ،اقدوتن هكذا   ،هم أَئِمَّ

  .يُفترُض بنا 

    :ومن معاني اقتصاص األثر

أنَّنا نبحُث عن آثارهم في أقوالهم وأفعالهم وحتَّى فيما بقي من آثاِر بيوتهم من تُراٍب  -
   .من ُكّلِ شيٍء يرتبُط بهم ،من ُمقتنياتهم ،داسوهُ بأقدامهم
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إلينا  :ومن ُجملِة معاني اقتصاص األثر - هونها  يُوّجِ الَّتي  كهذِه   ،أن نعرف رسائلهم 
ه دٌ المصطفى إلى ذلك الزمانهالرسالة الَّتي وجَّ إلى الزمن الَّذي تحقَّقت تلك   ،ا ُمَحمَّ

د، رسالةُ  المعجزةُ فيه وِعبر األزمان، فإنَّ الزمن يتالشى في أجواِء ُمَحمَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ
هةً ألهِل ذلك الزمان   ،أعني في السنة الحادية والستين للهجرة،  المصطفى كانت ُموجَّ

هداء وما قارب ذلك الزمان ما بعد الحادية والستين، في السنة الَّتي قُتل فيها سيِّد الشُ 
الرسالة ما توقَّفت الزمن  إنَّها تستمرُّ   ،لكنَّ  ٍد وآِل   إلى يومنا هذا ألنَّ  ُمَحمَّ فناِء  في 

ٍد يتالشى.   ُمَحمَّ

  بخصوصها؛ قارورة أّمِ سلمة.المفردةُ األولى مرَّ الحديُث والتوضيح 

  من.نونها بهذا العنوان: تالشي الزَّ عَ المفردةُ الثانيةُ أُ 

ثنا عن هذِه الحقيقة عن حقيقِة تالشي الزمن   :اآليةُ الخامسةُ بعد المئة من سورة التوبة تُحدِّ
دٍ  ُمَحمَّ أفنيِة    في 

د ُمَحمَّ الفيزيائيّ   ،وآِل  األبنيِة  أفنيِة  عن  أتحدَُّث  ال  عندهم  الحقيقِة  أفنية  عن  أتحدَُّث  ِة إنَّني 
ة، إنَّني أتحدَُّث عن أفنية الحقائِق في جواِر ُكنههم الَّذي ال تستطيُع العقول والمواقعِ الجغرافيّ 

    .قريٍب وال من بعيد أن تُقاربهُ ال من

الخامسةُ   التوبة:  اآليةُ  سورة  من  المئة  َوَرُسولُهُ  بعد  َعَملَُكْم  هللاُ  فََسيََرى  اْعَملُوا  ﴿َوقُِل 
الزَّ   َواْلُمْؤِمنُوَن﴾ فناء هذهِ يتالشى  بالتمام والكمال في  فََسيََرى هللاُ   :اآلية  مُن  اْعَملُوا  ﴿َوقُِل 

المؤمنون هنا عليٌّ وفَاِطَمة وأوالدُ علّيٍ وفَاِطَمة من المجتبى َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن﴾  
القائم،   َواْلُمْؤِمنُوَن﴾  إلى  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكْم  هللاُ  فََسيََرى  اْعَملُوا  هنا ﴿َوقُِل  الزماُن  يتالشى 

المويتالش ً ى  أيضا الجغرافيّ كاُن  تتالشى  المرئي   ة،  بين  ما  الحواس  وتتالشى حدودُ  هنا، 
، اآليةُ هذِه عنواٌن ما بين المشموِم والـُمذاق و...  والمسموع، ما بين المحسوِس والملموس،

الزمان  لتالشي    ،صريٌح 
َواْلُمْؤِمنُوَن﴾   َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  في فناء هللاِ   من يتالشىأنَّ الزَّ   كما﴿َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ 

د، ما هذِه الرؤيةُ واحدةسبحانه وتعالى فإنَّ الزَّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ ﴿َوقُِل   :من يتالشى في فناِء ُمَحمَّ
نا هل هي محدودةٌ بزماٍن أو مكان أو بأّيِ حدٍّ لِ مَ عَ رؤيةُ هللا هنا لِ اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم﴾  

 ، فمثلما يتالشى الزماُن والمكاُن في رؤية هللاِ ألعمالنا ،ماُن والمكان هنايتالشى الزَّ  !آخر؟
ٍد ألعمالنا، اآليةُ واضحةٌ صريحةٌ  ٍد وآِل ُمَحمَّ الرؤيةُ    ،يتالشى الزماُن والمكاُن في رؤيِة ُمَحمَّ

الزيارة  عمليَّاً في  لُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن﴾  ﴿َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسوهنا هي الرؤيةُ هنا،  
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الكبيرة لَُكم  :الجامعة  َشيٍء  ُكلُّ  لهم    كيفَ   )(َوذَلَّ  ُكلُّ شيٍء  الزماُن  يذلُّ  يذّل  أن  دوِن  من 
ماُن وعاٌء في جهٍة من جهاِت ما هو الزماُن شيٌء، والمكاُن شيٌء، ما هو الزَّ   والمكان؟!!

فحينما   )(َوذَلَّ ُكلُّ َشيٍء لَُكم  ؟!من دوِن أن يذّل الوعاء  معناه، فكيف يذّل لهم ما في الوعاء
دٌ صلَّى هللاُ  هها ُمَحمَّ   يذلُّ الزمان لهم يتالشى في أفنيِة حقيقتهم، ولذا فإنَّ الرسالة الَّتي وجَّ

ياً في رسالٍة أخرى عليه وآله ِعبر قارورةِ أّمِ سلمة تتواصُل وتتَّصُل مضموناً وظهوراً وتجلّ 
الحَ  بن  ِة  الُحجَّ من  عليهسَ إنَّها رسالةٌ  وسالمهُ  أن   ،ن صلواُت هللاِ  فُكلُّ ظاهرةٍ غيبيٍَّة البُدَّ 

العاشِر من في  الُحسينيَّة  العتبِة  متحِف  في  فما جرى  فنائِه،  شهِر محرم سنة   تصدر من 
زماننا  1434 إماِم  من  رسالةً  كان  الجميع  من  وبمرأًى  في    ،للهجرة  الثالثة  المفردةُ  إنَّها 

 ،قراءتي لرسالِة إمامي صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه بحسِب فهمي، ال أفرُض قناعتي على أحد
لنفسي هو  أمٌر  أشخاص  " تيلخاصّ " -تي  لخاصّ   ، هذا  عن  أتحدَُّث  ي يعن  ؛تيلخاصّ   ،ال 

قارورةُ أّمِ سلمة تجلَّت رسالتها في العاشِر من المحرم في السنِة الحاديِة والستين    -لشخصي
الحَ  بن  ِة  الُحجَّ ورسالةُ    ن سَ للهجرة، 

-  تبِة الُحسينيَّةال يستطيُع أحدٌ أن ينسب هذِه الظاهرة الغيبيَّة الَّتي تجلَّت في تُربِة متحف الع
د ال يستطيُع أحدٌ   -نبحسِب عقيدتنا، ال شأن لي باآلخري ٍد وآِل ُمَحمَّ بحسِب عقيدتنا في ُمَحمَّ

غير ِمنَّ  إلى  ينسبها  أن    ا 
ة   الغيب  ،نسَ بن الحَ الُحجَّ فهي من خزائن  غيبيَّةٌ  البوّ   ،ظاهرةٌ  ابِة  البُدَّ أن تصدر من تلك 

الـُمقدَّسة،    اإللهيَِّة 
المحرم سنة   العاشر من  أخرى    1434في  ٍد المصطفى ِعبر ها هي رسالةٌ  ُمَحمَّ كرسالِة 

أوّ  سلمة،  أّمِ  دقارورةُ  ُمَحمَّ د  ،لهم  ُمَحمَّ د  ،أوسطهم  ُمَحمَّ هللاِ   ،آخرهم  د صلواُت  ُمَحمَّ ُكلُّهم 
نا سنة هجرية، رسالةُ نبيّ   1373الرسالة وهذِه الرسالة    وسالمهُ عليهم أجمعين، ما بين تلكَ 

سنة  ِعبر   سلمة  أّمِ  رس  61قارورةِ  العتبِة للهجرة،  متحف  قارورةِ  ِعبر  زماننا  إمام  الةُ 
ا بحسبهم فإنَّ الزمن يتالشى  )1373(المسافةُ فيما بينهما بحسبنا    ،1434الُحسينيَّة سنة     ، أمَّ

  . ﴿َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن﴾ ،)(َوذَلَّ ُكلُّ َشيٍء لَُكم

  األولى: قارورةُ أّمِ سلمة.المفردةُ 

في فناء حقيقتهم صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهم   ،حقائقهم  من في أفنيةِ المفردةُ الثانية: تالشي الزَّ 
  أجمعين.

  قارورةُ متحِف العتبِة الُحسينيَّة.  المفردةُ الثالثةُ في قراءتي المزعومة هذهِ  :المفردة الثالثة
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قارورةٌ   األخرى  شفّ هي  الحُ زجاجيَّةٌ  قبر  من  تراٍب  على  اشتملت  هللاِ افةٌ  صلواُت  سيِن 
عليه تلكَ   ،وسالمهُ  وتراِب  القارورة  هذِه  تراب  بين  أّمِ سلمة  ؛القارورة   الفارُق    ،قارورةُ 

جاء بِه جبرائيل إلى رسول هللا    فيها، قارورةُ أّمِ سلمة ترابها تراٌب كربالئيٌّ   تراٌب كربالئيٌّ 
   .سينقبل مقتل الحُ 

ا قارورةُ متحِف العتبِة الُحسينيَّة إنَّهُ تراٌب كربالئي أيضاً لكنَّهُ من قبر الُحسين، تراٌب  أمَّ
قريٌب وقريٌب ِجدَّاً من قبر الُحسين، وصل إلى متحِف العتبِة الُحسينيَّة ِعبر أشياع الُحسين، 

عزيزاً ُمقدَّساً حتَّى ُوضع في   وه وحملوا تراب قبرهِ ِعبر أولياء الُحسين من شيعتِه الَّذين أحبّ 
   .تلك القارورةِ الَّتي أُحكم إغالقها مثلما هي قارورة أّمِ سلمة

ل التراُب دماً عبيطاً فوّ  ، فإنَّ تلك الرسالة كانت في اليوم الَّذي قُتل  اراً قارورةُ أّمِ سلمة تحوَّ
وذلك هو التعبيُر الَّذي    فيه الُحسين، وتلك خصوصيَّةُ الزمن وتلك عظمةُ الفاجعِة في وقتها،

   .كان مناسباً إليصاِل تلك الرسالة

ا تربةُ قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَّة فلقد تنقَّل بين أيدي أشياع حُ  سيٍن ال كذاك التراب أمَّ
الَّذي انتقل من يد جبرائيل إلى يد رسول هللا وبعد ذلك إلى قارورةِ أّمِ سلمة، التعبيُر المناسُب 

ل التراُب من لونِه التُ في ذكرى   رابي األرضي إلى اللوِن األحمر الدموي، عاشوراء أن تحوَّ
وُكلّنا شاهدنا ذلك وبالبث المباشر، وقد عرضُت عليكم التقرير الصادر عن قناةِ كربالء 

ةً    ية في حلقِة يوم أمس وكذلك قبلها، ال أعتقد أن الفضائيّ  بحاجٍة أن أعرض ذلك التقرير مرَّ
مة.يُمك ،أخرى   نكم أن تعودوا إلى الحلقات الـُمتقدِّ

هذا هو شكُل قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَّة ومثلما كانت قارورةُ أّمِ سلمة وما جرى فيها  
فإنَّ    ،رةِ آنذاكاِس في وقتها بحسِب األعراِف واألسباِب المتوفّ حالةً مقبولةً ُمصدَّقةً عند النّ 

التربِة الُحسينيَِّة في قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَّة حالةٌ    تلكَ ٍر وتحّوٍل في  ما حدث من تغيّ 
صدَّقها من رآها ألنَّها ُعرضت بحسِب زماننا وبحسِب األوضاعِ الَّتي عليها الحياة في أيَّامنا 

ة وبقيت موجودةً شطراً من الزمِن هذِه، ُعرضت ِعبر الكاميرات وِعبر األقمار الصناعيّ 
ر مرجعيَّةُ السيِّد السيستاني أن تطمر هذِه الكرامةإلى يومين أو ثال بقيت   !!ثة قبل أن تُقّرِ

ُق كالمي   ،رتموجودةً رآها الكثيرون وُصوِّ  وما التقريُر الَّذي عرضناه إالَّ ِمصداٌق يُصدِّ
قارورةِ  فرسالةُ  أيديكم،  بين  أطرحهُ  الَّذي    هذا 

هةً إليهم بالدرجِة األولىأّمِ سلمة كانت ُمصدَّقةً على األقل عند الَّذين     ، كانت الرسالةُ ُموجَّ
أيضاً على األقل عند   وكذاك الَّذي جرى في قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَِّة كانَ  ُمصدَّقاً 
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هت إليهم تلكَ  باإلجمال أم فهموها أَفَهموها  الرسالة    الَّذين شاهدوها بأُّمِ أعينهم، أو الَّذين توجَّ
هداء، بالنتيجِة هناك بها وجدانيَّاً ُحبَّاً وعشقاً ومودَّةً وارتباطاً بسيِّد الشُ فصيل أم ارتبطوا  بالتّ 

من األسباِب والقرائِن ما أدَّى إلى التصديِق بهذِه الرسالة وإلى انتشارها بثٌّ مباشر، ِعبر  
راً األقمار الصناعيّة وسائُل اإلعالم على األقل الشيعيَّة تلقَّفت الخبر وانتشر الخبُر انتشا

يُمكنكم أن تبحثوا   ،ةيُمكنكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتيّ   ،يعيعلى األقل في العالم الشِّ 
أنَّ المرجعيَّة السيستانيَّة طمرت هذِه الكرامة وطمرت هذِه الرسالة وفقاً   ستجدون الكثير معَ 

  ثكم عنه في نهايِة هذِه الحلقة.إنَّهُ منهُج الطمر والَّذي سأُحدِّ   ،للمنهج الَّذي تتّبعهُ هذِه المرجعيَّة

ا عنواُن الرسالِة في مضمونِه العام كما   هذا كان شكُل قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَّة. أمَّ
أنَّني أقتصُّ آثارهم وتلك هي آثارهم،   إنَّني أأزعُم  قرأ رسالةً ومن اقتصاصي لهذا األثِر 

أفرضها على أحد، إنَّما أعرضها لعلَّ أحداً يوافقني إلماِم زماننا بحسِب قناعتي الشخصيَّة ال  
    .في هذِه القناعة

ِة    )!!ات الُحسينثارمضموُن عنوان هذِه الرسالة: (يَا لَ  هذا هو المضموُن اإلجماليُّ فإنَّ الُحجَّ
رنا بشعاِر أنصارهِ سَ بن الحَ    ).!!ات الُحسينيَا لَثار( :ن يُذّكِ

اد صلواُت سيِّد الشُ   تب المقاتل واألخبار من أنَّ في كُ  هداء في وداعه األخير قال لإلمام السجَّ
عليه وسالمهُ  مُ   ،هللاِ  ليس  اد  السجَّ اد وإمامنا  السجَّ أبو  قال  ما  قال  وإنَّما  البيان  لهذا  حتاجاً 

ادِه من أنَّهُ  اد قال لسجَّ ادِه الطَّاهر الـُمطهَّر كي يصل الحديُث والخطاُب إلينا، فأبو السجَّ  لسجَّ
اراً  سيبقى يغلي، سيبقى هذا الدم يغلي يفور إلى أن يُؤخذ   ،سيُقتل ومن أنَّ دمهُ سيبقى فوَّ

إماِم زماننا صلواتُ  إلى ظهوِر  ةُ    بثأره،  الُحجَّ عليه،  وسالمهُ  الحَ هللاِ  بهذا سَ بن  رنا  يُذّكِ ن 
  هذا العنواُن في مضمونِه اإلجمالي.  )ات الُحسينيَا لَثار( :المضمون

ا التّ  ٍد المصطفى ِعبر قارورةِ أّمِ سلمة حدَّثتكم هناك عن  :فصيلأمَّ مثلما مرَّ في رسالِة ُمَحمَّ
وصف القارورةِ وعن مضموِن عنوان الرسالِة وعن تفصيل القوِل في تلك الرسالة، وها 

   .ات الُحسين)يَا لَثار( :وعن مضمون عنوانها اإلجمالي  ،ي حدَّثتكم عن شكِل القارورةِ أنّ 

ا التّ  إلى أشياعِ علّيٍ وآِل علّي، إلى القاطنين في الحاضنِة   هوَ   هوَ   :فصيُل في هذِه الرسالةأمَّ
حُ  وآل  ُحسيناً  يُخاطبون  الَّذين  إلى  مع الُحسينيَّة،  والقول  العهد  يَصدقون  الَّذين  إلى  سين، 

الحَ  بن  ِة  َغيِرُكمسَ الُحجَّ َمَع  َال  َمعَُكم  (َمعَُكم  إلى هؤالء  )ن  أن    ،الرسالةُ  أراد غيرهم  وإذا 
أن    ،أن تدبَّروا   : ينتفعوا من هذِه الرسالِة فأبواب الخير مفتوحةٌ للجميع، الرسالةُ إلى هؤالء

راب إلى هذا اللون األحمر عليكم أن تتغيَّروا، فإنَّ الواقع من مثلما تغيَّر لوُن التُ   ،تفكَّروا
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 :رسالة ناظرةٌ هنا إلى تغيُّراٍت ترتبُط بالمشروع الَّذي عنوانهُ حولكم يتغيَُّر ويتغيَّر، لكنَّ ال
   .ات الُحسين)(يَا لَثار

هت  كانت الرسالةُ ِعبر قارورةِ أّمِ سلمة تتحدَُّث عن تغيٍّر في ُكّل الواقعِ من حول الَّذين ُوّجِ
إليهم الرسالةُ بالدرجِة األولى وقت حصوِل ما حصل، وقت حصول ما حصل في أرِض 

ربالء ووقت حصوِل ما حصل في قارورةِ أّمِ سلمة، تغيٌّر في ُكّلِ الواقع وعلى هؤالء أن ك
د إلعماِر الحاضنِة الُحسينيَّة دٌ وآُل ُمَحمَّ     .يتغيَّروا في االتِّجاه الَّذي يريدهُ ُمَحمَّ

ثنا عن تغيٍّر في الواقعِ من حولنا ا الرسالةُ هذِه فإنَّها تُحدِّ ئنا ولو من الَّذي يُنبّ   هذا التغيّرُ   ،أمَّ
ُل النقاط بعيٍد عن أنَّ الواقع على األرض في بُعدِه   االجتماعي وفي بُعدِه السياسي بدأ يُشّكِ

  . الدالَّة الواضحة لخارطِة يوِم ظهوِر إماِم زماننا صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه

وتفكَّروا! وانظروا حولكم! دقِّقوا النظر فيا أيُّها القاطنون في الحاضنِة الُحسينيَِّة تدبَّروا!  
  رات من حولكم ما كان منها قريباً وما كان منها بعيداً. في المتغيّ 

دوا إلمام زمانكم ُكلٌّ بحسبِه،   !!َحيَّ َعلَى التمِهيد:  الُحسينيَّةأيُّها القاطنون في الحاضنِة   َمّهِ
   !!كٌل بحسبهِ 

هذِه النقاُط الدَّالةُ إنَّما نعرفها إذا ما ُكنَّا   ،هناك نقاٌط دالَّةٌ إذا ما نظرنا إلى الواقعِ من حولنا  
على الثقافِة المهدويَِّة الَّتي ال وجود لها بيننا، حتَّى ما أُلِّف ويُؤلَّف في   على اّطالعٍ حقيقيٍّ 

من اآلخر أنا ما   ،هذا الموضوع وما يُقدَُّم من برامج وما يُقدَُّم من أحاديث ومحاضرات
ان أبداً، االستكان االستك  أقول إلكم بهذا التعبير الشعبي العراقي مو يخوطون بصفّ   راح

ه وُهمَّ الشعبيّ   وراهم  األمثال  في  كان  إذا  هنا،  بصفّ يخوطون  يخوطون  االستكان،   ة 
إنَّها أقداٌح صغيرةٌ يُقدَُّم فيها    ،ةاالستكان كلمةٌ في أصلها مغوليّةٌ انتقلت إلى اللغة الفارسيّ 

الشاي في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى وفي الخليج، االستكان أو 
ني أنَّ الشاي  يع  ؛االستكان  االستقان كلمةٌ مغوليّةٌ في األصل إنَّهُ قدُح الشاي، يخوط بصفّ 

الَّذي يريدُ أن   ،في باطن القدح  ،ر في باطنهِ المطبوخ موضوٌع في القدح وقد وضعوا السكّ 
ك السكّ يشرب الشاي حُ  ر كي يذيبهُ في عصير الشاي هذا المطبوخ، لكنَّ لواً البُدَّ أن يُحّرِ

ُك الملعقة بجانب القدح، السكّ  لشاي لن يُصبح حلواً ا  !ُر لن يذوبصاحبنا ماذا يفعل إنَّهُ يُحّرِ
اً ويبقى السكّ   شيئاً!  وهو ما فعلَ   ، ُر موجوداً في قعر االستكانسيشرُب الشاي بعد ذلك ُمرَّ

الَّذي يجري مجرى األمثال في ثقافتنا    التعبيُر الشعبيُّ   ،في قعر القدح، هذا هو المثُل الشعبيُّ 
   .الشعبيِّة العراقيّة
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ثونكم عِ   :أنا أقول لكم ة  المنابر وِعبر الفضائيّ   برَ الَّذين يُحدِّ ثونكم عن اإلمام الُحجَّ ات حين يُحدِّ
ه يخوطون ه  ،االستكان  ذوله مو يخوطون بصفّ  لو كانت عندنا   نا!!االستكان وراهم وُهمَّ

سنا الكثير والكثير من الحقائق.   ثقافةٌ مهدويَّةٌ راسخةً واضحة لتلمَّ

  الدَّالِة في خارطِة يوم الظهور:  سأشيُر إلى أهّمِ النقاطِ 

إنَّني أتحدَُّث بلسان الـُمقاربة ال بلسان الدقَّة الدقيقة فإنَّني ال أمتلُك تلك الدقَّة الدقيقة إنَّما أحوُم 
ثكم عن هذِه العناوين  حول المعاني حوماً إنَّها الـُمقاربة، سأشير باإلجمال وأتمنَّى أن أُحدِّ

ثكم إن شاء هللاُ ففي برنامج زهرائيّ   )ائيّونبالتفصيل في برنامج (زهر تعالى عن    ون سأُحدِّ
ثكم باإلجمال. مثِل هذِه التّ    فاصيل لكنَّني أنا هنا أُحدِّ

ةُ الواضحةُ في خارطِة  النقطةُ الدَّالّ  :ةٌ واضحةٌ ِجدَّاً وأقول ِجدَّاً وأقول ِجدَّاً ِجدَّاً ِجدَّانقطةٌ دالّ 
ان اإلمداد: (ها على مشهد الواقع ما يُمكنني أن أُعبِّر عنهايوم الظهور والَّتي نحُن نرا  ) بخزَّ

اٌن لإلمداد المهدوّي، وهذا بحاجٍة إلى تفصيٍل في القول ثكم باإلجمال هنا  ، هناك خزَّ    .أنا أُحدِّ

اُن اإلمداد   .م قُ   إنَّها :خزَّ

ُسّميَ قُ  الَّتي  قُ م  قُ ت  القائم، وأهُل  أن يعيشوا في م ليس  م ألنَّ أهلها يقومون مع  بالضرورةِ 
تها ولكن نطبقاً بالدرجة األولى على أُناٍس يعيشون في جغرافيّ تها، قد يكوُن المعنى مُ جغرافيّ 

ليس بالضرورةِ ذلك، وهذا الكالُم مأخوذٌ من نفِس حديثهم، أنا لسُت بصدِد الولوجِ في ُكّلِ  
(قُ التّ  ً فاصيل،  سياسيَّا عنواناً  الَّتي صارت  ً   ،م)  عقائديَّا ً   ،ورمزاً  شيعيَّا وإمكاناٍت   ،ومأوًى 

عن حقائق العقيدةِ هنا، هذا العنوان الَّذي صار بارزاً    ،ينأنا أتحدَُّث عن علم الدّ   ،علميَّةً 
ميالدي،   1979يعني بالضبط سنة    ،ِة في إيرانمِس بعد انتصاِر الثورةِ اإلسالميّ بروز الشَّ 
اُن االحتياط المهدوي، هذا  واضحاً إنَّها خزَّ   م عنواناً صارت قُ  اُن اإلمداد المهدوي، إنَّها خزَّ

ةً على النّ   اواضٌح ولذ  اس، هذِه الموضوعاُت موضوعاٌت جاء التعبير من أنَّها ستكوُن ُحجَّ
كثير تفصيٍل  إلى  إجماليّ   ،بحاجٍة  إشاراٍت  أُشيُر  هنا    ة،أنا 

 القادمِة وقدَّمُت بين أيديكم مجموعةً  مثلما وعدتكم قبل قليل إذا ما سنحت لي فرصةٌ في األيَّامِ 
  تعالى. ون سأتناوُل هذِه المسائل إن شاء هللاُ أخرى من حلقاِت برنامج زهرائيّ 

ُس هذا المعنى  هذِه النقطةُ الدَّالةُ األولى وهي واضحةٌ ِجدَّاً، حين أقول واضحةٌ ِجدَّاً إنَّني أتلمَّ
بالغةً، إنَّني زافاً هكذا وال مُ قول هذا القول جُ ال أ  ،من خالِل أحاديثهم ورواياتهم وكلماتهم

ثكم   ثكم عن قناعتي الَّتي أبني عليها رؤيتي لألمور، أنا هنا لسُت بصدِد إقناعكم وإنَّما أُحدِّ أُحدِّ



                                                )                                        20الحلقة ( –الحسين اعرف ثم اخدم يا خادم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 23 - 

عن الَّذي يعتلُج في صدري، وبنحٍو ُمجمٍل قطعاً المقاُم مقاُم إيجاز وليس مقاماً لإلسهاِب 
  لدَّالةُ األولى. والتطويل، هذِه النقطةُ ا

رورةِ متحِف  النقطةُ الدَّالةُ الثانية: على َمقُربٍة من الَّذين المستهم الرسالةُ المهدويَّةُ ِعبر قا
  العتبِة الُحسينيَّة.

تنا    ون، إنَّهم الكربالئيّون، إنَّهم الكوفيّون، إنَّهم أبناُء السواد الَّذين قالَ إنَّهم العراقيّ  عنهم أَئِمَّ
السواد   ، أبناُء 

ةُ عنهم  ،أبناُء الوسِط والجنوب   ) (إِنَّهم ِمنَّا َونحُن ِمنُهم  :أبناُء سواد الرافدين، هكذا قال األَئِمَّ
كانَ  ما هي    إن  تنا  أَئِمَّ كلماُت  هذِه  الوصف  هذا  عليه  ينطبق  من  السواِد  أرض  في  هناك 
ة قطعاً حين يتحدَّ   ،بكلماتي ثون فإنَّهم يتحدَّثون بحدوِد قواعِد حكمتهم، ال يكوُن لكنَّ األَئِمَّ

الكالُم هكذا يُطلُق على عواهنِه من دوِن حدوٍد ومن دوِن مطالعٍ ومجاري، فإنَّ الكلمة كما 
يقولون لتنصرُف منهم على سبعين وجه ولهم من جميعها المخرج صلواُت هللاِ وسالمهُ 

لكالمهم إلى معاريض قولهم، فإنَّهم ال يعدُّون الفقيه من   عليهم أجمعين، ولذا فإنَّ َمردَّ الفهم
معاريض كالمهم صلواُت هللاِ   يعرف  حتَّى  بنظرهم  فقيهاً  الشيعة  تعدُّهُ  كما  الشيعِة  فقهاء 

  عليهم. 

اُن اإلمداد المهدويّ  )قُم( -     .نقطةٌ دالَّةٌ عن مشرق الكوفة، إنَّها خزَّ
  .المهدويّ  والكوفةُ في العراق إنَّها مقرُّ القرار -

 1434متى كانت الرسالةُ ِعبر قارورةِ متحف العتبِة الُحسينيَّة؟ في العاشر من المحرم سنة  
  .25/11/2012هجري قمري، 

المهدويَّة الخارطِة  على  ظهرت  الجغرافيّ   ،قُم  الخارطة  عن  أتحدَُّث  على  ال  ظهرت  ة، 
 . 1979ة سنة الخارطة المهدويّ 

حينما سقط النظام    ،2003تخرُج وتظهر على الخارطة المهدوية سنة  وها هي الكوفةُ أيضاً  
 المجرم. البعثي العفلقي الصداميُّ 

  .وهذِه هي المفردةُ الرابعة هيَ  الروايةُ هيَ 

إنَّما    ،قصدُت بها الَّتي تُعرُض في بدايِة ُكّلِ حلقة من حلقاِت هذا البرنامج  هيَ   الروايةُ هيَ 
مة   ً ليس جُ وضعتها لكم في الـُمقدِّ زء الثامن والتسعين من (بحار أقرأ عليكم من الجُ   ،زافا

العربي التراث  دار  إحياء  دار  طبعة  الطبعة  وهذِه  المجلسي،  لشيخنا  صفحة  ال  ،األنوار) 
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والثالثون:    )114( السادس  آبَائِهِ (الحديث  َعن  ضا  الّرِ إَِماِمنا  إمامنا   ،َعن  روايةُ  وحتَّى 
انتقلت مرحلةُ اإلعداد لهُ انتقاالً جديداً زمن   ألنَّ المشروع المهدويّ ضا لها خصوصيَّةٌ  الرّ 

بحاجٍة إلى شرحٍ وتبييناإلمام الرّ  لذلك أذهب إلى نفس    ،ضا، وهذِه المسألةُ  وقتاً  ال أجدُ 
  بن الُحسين: َكأَنِّي بِالقُُصور َوقَد ُشيِّدت َحوَل قَبر قَاَل َعليُّ    المفردة، إمامنا الرضا عن آبائهِ 

المنطقةُ الَّتي حدثت فيها المعركة يوم عاشوراء ال كانت فيها بيوت وال أسواق، -  الُحَسين
ِجدَّاً، هذا  واستمرّ  قبل مئتي سنة كانت صغيرةً  لفترةٍ طويلة، كربالء  الحال  ت على هذا 

اد إذا أ شكٍل ريخ فإنَّهُ ينطبُق بردنا أن نسير مع التأالوصف الَّذي يتحدَُّث عنهُ إمامنا السجَّ
آخر ولكن من خالِل ما   ،قوي يقصدُ شيئاً  ادُ  أنا ال أقول بلسان القطع فلربَّما إمامنا السجَّ

ريخِ ومن واقعٍ على األرض،  في التأفرداِت كالمِه ومن واقعٍ يتجلَّى من لحِن قولِه ومن مُ 
الفهم هذا  يتشكَُّل  المعطيات  هذِه  ُكّلِ  بِالقُُصور   -من    َكأَنِّي 

العبارةُ تُوحي بهذا    ،التعبير (كأنّي) اإلماُم يشيُر إلى تالشي الزمن بالنسبِة إليهوحتَّى هذا  -
َوَكأَنِّي بِاألَسَواق قَد   َكأَنِّي بِالقُُصور َوقَد ُشيِّدت َحوَل قَبر الُحَسين  -المعنى بشكٍل واضح

ال أحتاُج إلى شرحٍ - لَيِه ِمن اآلفَاقفََال تَذَهُب األَيَّاُم َوالليَاِلي َحتَّى يَُساَر إِ  ،َحفَّت َحوَل قَبِره
فََال تَذَهُب األَيَّاُم َوالليَاِلي   -فإنَّ الرواية تُشرُح في بدايِة ُكّلِ حلقٍة بالصوِر والفيديو  ،طويلٍ 

الرسالةُ تُخاطبنا نحُن الَّذين   ،َوذَِلَك ِعنَد اْنِقَطاعِ ُملِك بَنِي َمرَوان  َحتَّى يَُساَر إِلَيِه ِمن اآلفَاق
راُب من لونه ندَّعي أنَّنا ُخدَّاٌم للُحسين، يا أيُّها القاطنون في الحاضنِة الُحسينيَّة مثلما تغيَّر التُ 

من حولكم يتغيَّر  فإنَّ الواقع    ،رابي إلى اللون الدموي في قارورةِ متحِف العتبِة الُحسينيَّةلتُ ا
ل فهذا هو العنوان األوّ   )الُحسينات  يَا لَثَاربحسِب مضموِن عنوان الرسالِة من ُمرسلها (

الَّذي يتبادُر إلى أذهاننا العقائديَِّة حين نذكُر إمام زماننا وحين نعانُق بين ذكرِه وبين ذكر 
  ات الُحسين).يَا لَثَار( :فإنَّ العنوان الَّذي ينسبُق إلى أذهاننا العقائديَّة ،هداءسيِّد الشُ 

ان اإلمداد المهدويّ يا أيُّها القاطنون في الحاضنِة الُحسين - قد بدأت االستعداداُت   يَّة إنَّ خزَّ
 ميالدي. 1979فيه منذُ 

 ميالدي.  2003المرواني يتهاوى وتهاوى من حولكم سنة  وها هو النظاُم األمويُّ  -
حينما وصلت الرسالةُ المهدويَّةُ ِعبر قارورةِ   11/2012/ 25  )2012(وها نحن في سنة   -

 متحِف العتبِة الُحسينيَّة. 
األعلى سيكوُن في مصر، فقد تهاوى نظاُم   ة في مصر تتهيَّأ فالمنبُر المهدويُّ إنَّ األرضيّ  -

 مبارك وها هم القُطبيّون االخوانيون يترنّحون. 



                                                )                                        20الحلقة ( –الحسين اعرف ثم اخدم يا خادم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 25 - 

الشاِم لمن كان على درايٍة بأسراِر   - فتنةُ  الكبرى،  الفتنةُ  إنَّها  الشاِم بدأت  فتنِة  وها هي 
ي    ،الغيبِة وأسرار الظهور فإنَّ فتنة الشامِ  إلى أتحدَُّث عن الشاِم الصغير والَّذي سيُؤدِّ

الشام الكبير لبنان وفلسطين واألردن مع   ،فتنٍة في الشام الكبير، الشام الصغير سوريا
 ؟متى سوريا، فتنة الشام بدأت

  الحظوا:  

ان اإلمداد المهدوي ظهر على الخاطرة المهدوية سنة    قم المقدسة.  1979خزَّ

لشعبي المهدوي وبدأ البرنامج الجماهيري ا  2003النظام األموُي المرواني يتهاوى سنة  
األربعين  زيارةُ    إنَّها 

َوذَِلَك ِعنَد اْنِقَطاعِ ُملِك   -سينإلى حُ -  فََال تَذَهُب األَيَّاُم َوالليَاِلي َحتَّى يَُساَر إِلَيِه ِمن اآلفَاق(
من اآلفاق إلى ُحسيٍن، وذهبت   سافي نفس السنة الَّتي سقط فيها النظام سار النّ   )بَنِي َمرَوان 

  ون.ون والمروانيّ اُس في زيارة األربعين بعد أن ولَّى األمويّ األيَّاُم والليالي وسار النّ 

وجاءت الرسالةُ المهدويَّةُ ِعبر قارورةِ متحف العتبِة الُحسينيَّة، لكّن المرجعيَّة السيستانيَّة 
! إنَّها ال !س العباد طمرت تلك الرسالة!أدام هللا بقاءها ودامت ظاللها الوارفة على رؤو

ُجل ِمن أَصَحابِنا فَِقيهاً لَبِيباً َعاقِالً َحتَّى يُلحَن لَهُ  إِنَّا َال نَعدّ الرَّ تُحسن قراءة رسالِة إمامها، (
  ة.ما هم بيَّنوا لنا الحقيقة واضحةً صريحةً جليّ  )فِي القَول فَيعِرف الّلحن فِي القول

 ة، سقط النظاُم البعثيُّ ميّ عفلُق من الشام من دياِر بني أُ   ؛، العفلقيُّ العفلقيُّ   سقط النظاُم البعثيُّ 
بعد أن عاَث فساداً وبعد أن وصل شّرهُ   2003الـُمجرم، سنة    الناصبيُّ   الصداميُّ   العفلقيُّ 

فََال تَذَهُب األَيَّاُم َوالليَاِلي  (  ،سينٍ ي الجموُع الجماهيريَّةُ تترى باتِّجاه حُ للبالِد والعباد، وها ه 
اآلفَاق ِمن  إِلَيِه  يَُساَر  َمرَوان  َحتَّى  بَنِي  ُملِك  اْنِقَطاعِ  ِعنَد  وصلت   )َوذَِلَك  الرسالةُ 

ان اإلمداد المهدويّ 25/11/2012  1979ظهَر على الخارطة في الشهر الثاني سنة    ، خزَّ
إنَّها الكوفة، حيُث الحديُث   القرار المهدويّ   بشكٍل رسمي، هذا من الشرق، من شرِق مقرّ 

َكأَنِّي بِالقُُصور َوقَد  (هنا عن كربالء إنَّهُ حديٌث عن الكوفة، فأين ستجري هذِه األحداث؟  
األَسَواق قَد َحفَّت َحوَل قَبِره فََال تَذَهُب األَيَّاُم َوالليَاِلي  َوَكأَنِّي بِ   ُشيِّدت َحوَل قَبر الُحَسين

اآلفَاق ِمن  إِلَيِه  يَُساَر  َمرَوان  َحتَّى  بَنِي  ُملِك  اْنِقَطاعِ  ِعنَد  نُخرج    )َوذَِلَك  أن  نستطيع  هل 
  فاصيل؟!التّ الكوفة من هذِه 

أُ من ُكّلِ هذِه التّ الكوفةُ جُ  -   .فاصيلزٌء ال يتجزَّ
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أ من هذِه التّ في شرقها هي جُ  وقُم -  .فاصيلزٌء ال يتجزَّ
وال أتحدَُّث عن الحدود اإلداريِّة وعن السياسِة، حديثي في   ةأنا ال أتحدَُّث عن الجغرافيّ  -

د  جوّ  ٍد وآِل ُمَحمَّ ُث عن نقاٍط  وإنَّني أتحدَّ   ،االتِّجاه  افي هذ  ،العقيدةِ وفي ذوِق ثقافِة ُمَحمَّ
وُكلُّ ذلك بحسِب ما جاء في كالمهم وحديثهم صلواُت هللاِ   ،خارطِة يوم الظهوردالٍَّة في  

  وسالمهُ عليهم أجمعين، هذا في شرِق الكوفة.
ا في غربها مصر -   .المهدويّ  مصر حيُث يُنصُب المنبُر العلويُّ ، أمَّ

مصُر تمهَّدت وقد بدأت إرهاصاُت اإلعالِم في مصر منذُ بداياِت القرن العشرين ليس اليوم،  
ساحةً لإلعالِم ولآلداِب والفنون منذُ بداياِت القرن العشرين بل ربَّما قبل ذلك، يعودُ الكالم  

مُ  عشرإلى  التاسع  القرن  الحوادث   ،نتصِف  لُكل  دقيٍق  بنحٍو  خ  أُؤّرِ أن  أريدُ  ال  هنا  أنا 
بداياِت القرن ا  لعشرين، وتوثَّق واألحداث، لكنَّ مصر تمهَّدت لإلعالِم بشكٍل واضحٍ منذُ 

والفنوِن  لآلداِب  ومركزاً  ساحةً  العشرين، صارت  القرن  منتصف  منذُ  فيها  المعنى  هذا 
   .سيُبنى هناك المهدويّ  والصحافِة واإلعالِم والسياسة، المنبُر العلويُّ 

اُن اإلمداِد في شرق الكوفِة في قُم   .فخزَّ

  .ومقرُّ القراِر في العراِق في الكوفة

  . الصادح ولسانُها النَّاطق سيكوُن في أرض الكنانِة هناك في مصرومنبُر الحقيقةِ 

 .2012 /11 /25الرسالة وصلت  -
 .2011  /2 /11كم مبارك خرج من الحُ  -
 .2012 /6 /30مرسي وصل إلى الرئاسة  -
 .2012  /11 /25الرسالة متى وصلت؟  -
الرئاسة   - إلى  وصل  شمسُ 2012  /6  /30مرسي  بدأت  وهنا  بالكسوف ين  طبيّ القُ   ، 

آمالهم ُكلُّ  المهدويّ   ،وانهارت  المشروع  بوجه  اآلفاق  لسدُّوا  نجحوا  زمنيٍَّة   لو  لـُمدَّةٍ 
ُك ف  الثقافِة القُطبيَّة القذرة   بتلكَ   يعيي وسطنا الشِّ طويلة، ال زالوا موجودين وذيولهم تتحرَّ

  إلى يومك هذا.
ين آيلةً طبيّ الرسالة كانت شمس القُ ، لكن حينما وصلت  2013  /7  / 3متى ُعزل مرسي؟   -

   .للكسوف
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راب تغيَّروا أنتم  يا أيُّها القاطنون في الحاضنِة الُحسينيَّة مثلما تغيَّر لوُن التُ   :الرسالةُ تقول
 ً ُل الحدود النقاط الدَّالّ   من حولكم يتغيَّر، فانظروا إلى تلكَ   فإنَّ الواقعَ   ،أيضا ِة الَّتي بدأت تُشّكِ

الواضحة لخارطِة يوم الظهور، أنا ال أوقُِّت أبداً، وال أتحدَُّث عن سنواٍت قريبٍة ِجدَّاً أبداً،  
ر بعقولكم أبداً، إنَّما أتحدَُّث عن مُ  عطياٍت وعن حقائق، ال أفرضها على  وال أريدُ أن أُغّرِ

ِم زماني كما ذلك هو ما يعتلُج في صدري من قراءتي لرسالِة إما  ،أحد وال أعدُّها قطعيَّةً 
ُمحاسٌب وفقاً لعقلي ووفقاً لمعرفتي وِلـَما أمتلكهُ   ، أَزُعم وكما أعتقد، أنا مسؤوٌل عن عقيدتي

  من معلومات.

ا الثورةُ السوريَّةُ الفتنةُ الشّ    !ةُ متى بدأت؟اميَّ أمَّ

، بعد اشتداد األوضاع في مصر وبعد خروج مبارك من الرئاسة،  2011  /3  /15بدأت  
الرئاسةمبارك   من    خرج 

الّشاميَّ 2011  /2  /11 السوريَّة الفتنةُ  ، 2011  /3  /15ة كما في األحاديث بدأت  ، الثورةُ 
ةُ يُمكنني أن أُشبِّهها لكم بالثَقب األسود، إنَّها الثقب األسود الَّذي سيجرُّ ُكلَّ قوى اميَّ الفتنةُ الشّ 

ِجدَّاً، هنا تكوُن الفتنةُ في الشَّام الكبرى ما بين ف  !العالم لسطين وإسرائيل عالمةٌ واضحةٌ 
الكبرى الحرُب  إنَّها  الهرمجدون  عن  ثنا  تُحدِّ النصارى  ُكتب    ، حتَّى 

ريد أن أتوغَّل  بغض النظِر عن ِصدق هذِه النبوءة أو عدم صدقها لكنَّهم يعتقدون بها، ال أُ 
الفتنةُ شعَّب في حديثي،  وال أريدُ أن أت  في هذِه الجهِة ألنَّ الكالم قد يأخذني يميناً ويساراً 

إنَّها ستبتلُع الكثير والكثير من المال العربي ومن السالحِ الشرقي   ،سعتّ ةُ ستَّتسُع وتالّشاميَّ 
يني وعلى  والغربي، ومن السياسِة بُكّلِ أشكالها، على المستوى اإلرهابي وعلى المستوى الدّ 

ةُ حتَّى اميَّ ويات، الفتنةُ الشّ على جميع المست  ،المستوى األوربي وعلى المستوى األمريكي
،  العالمةُ األهمّ   ؛إنَّها األجواُء الَّتي سينبُت فيها السفياني  ،قدُ جانٌب آخرلو هدأ جانٌب منها سيتّ 

  فاصيل.ل في ُكّلِ هذِه التّ ليس ُمعدَّاً للتوغّ  ال أريدُ أن أتحدَّث أكثر من ذلك فإنَّ البرنامجَ 

يمتلُك اّطالعاً واسعاً ودقيقاً فيما جاء من أحاديثهم الشريفة بعيداً    ِلـمن كانَ هذِه النقاُط الدَّالةُ  
ثونكم في البرامج وفي الُكتب يخلطون بين حديث  عن أحاديث المخالفين، ألنَّ الَّذين يُحدِّ

المخالفين حديث  وبين  تنا  بحديث   ،أَئِمَّ لي  شأن  ال  فقط  ة  األَئِمَّ حديث  من  ثكم  أُحدِّ هنا  أنا 
ةِ المخ فذلك نقبلهُ ألنَّهُ   ،الفين، هناك من حديث المخالفين ما يُوافقهُ ويُطابقهُ في حديث األَئِمَّ

ة األَئِمَّ قطعاً    ،يوافُق حديث  ٍث  ُمتحدِّ ُكّلِ  ونقبُل حديث  والنصارى  اليهوِد  نقبُل حديث  كما 
موافق ُمنسجماً  يأتي  أن  لكنَّ األساس  االعتماد  لمنهجِ بحسبِه وفي مستوًى من مستويات  اً 
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د ٍد وآِل ُمَحمَّ اس، ُكلُّ حّقٍ بأيدي النّ   ،فُكلُّ حّقٍ كما يقولون خرَج من علّيٍ ومن علّيٍ فقط   ،ُمَحمَّ
ا أصُل  نحن نتحدَُّث عن نبوءاٍت، نحُن نتحدَُّث عن احتماالٍت زمانيٍَّة فيما يأتي من األيَّام، أمَّ

ٍد العقيدةِ فيما يرتبُط بمستقبل األيَّاِم ال يُمكن   أن ننظر إلى أّيِ حديٍث بعيٍد عن حديِث ُمَحمَّ
د صلواُت هللاِ وسالمهُ عليهم أجمعين.   وآِل ُمَحمَّ

  حدَّثتكم عنها قارورةُ أّمِ سلمة. :المفردةُ األولى

  عليهم.  حدَّثتكم عنها تالشي الزمن في فناء حقيقتهم صلواُت هللاِ  :المفردةُ الثانيةُ 

  تحِف العتبِة الُحسينيَّة.قارورةُ م :المفردةُ الثالثةُ 

الَّتي قرأتها عليكم عن إمامنا السجَّ   :المفردة الرابعةُ  اِد صلواُت هللاِ وسالمهُ عليه  الرواية 
  ) إلى آخر الرواية الشريفة. ...َكأَنِّي بِالقُُصوِر َوقَد ُشيِّدت َحوَل قَبِر الُحسين(

الرسالة المهدويَّة الَّتي ظهرت لنا في تحّوِل لوِن تراِب للكنَّني للفائدةِ ألِفُت نظركم إلى أنَّ  
  قارورةِ متحف العتبِة الُحسينيَّة إلى اللون الدموي تُرشدنا إلى أموٍر كثيرةٍ منها:

 سيني.صدُق األحاديث الَّتي وردت فيما يرتبُط بالمشروع الحُ 

في األجواِء الُحسينيَِّة   بحسِب قذاراِت علم الرجال عند مراجع الشيعة فإنَّ أكثر الرواياتِ 
ضعيفة ليست صحيحةً، ومنها ما يرتبُط بروايِة قارورةِ أّمِ سلمة، هذِه الواقعةُ تُنبّهنا إلى أنَّ 
فها مراجع الشيعة بسبِب قذاراِت علم الرجال صحيحةٌ مثلما هي حادثةُ  األحاديث الَّتي يُضعِّ

  قارورةِ أّمِ سلمة.

  . حاديِث الَّتي تدور معانيها حول المشروع المهدويّ واألمُر هو هو فيما يرتبُط باأل

  ألنَّنا إذا ما أحطنا درايةً بتفاصيِل هذِه الرسالة سيتّضُح هذا المعنى واضحاً وجليّاً.

ُق ما يحدث من مُ    سيِن في طريِق زيارة األربعين.ار الحُ عجزاٍت لزوّ وهذِه المعجزةُ تُصدِّ

الكراماِت تحدث سنويّاً يُنكرها الـُمنكرون، فهذِه المعجزةُ هناك الكثيُر من المعجزاِت ومن 
تلكَ  ُق  تُصدِّ الجميع  من  ولَّى    بمرأًى  المعجزات  عصر  أنَّ  من  يقولون  وال  المعجزات، 

أيدينا بين  المعجزات  عصُر  هو  ها  المعجزةُ   ،وانتهى،  هذِه  صدَقت  المعجزاُت   ،فمثلما 
ف الَّذين حدثت معهم ونعلُم ِصدقهم ونتحسَُّس  األخرى صادقةٌ أيضاً خصوصاً إذا ُكنَّا نعر

بين، أنا قلُت   حرارةَ  صدقهم وُحبِّهم حينما يتحدَّثون عنها، كما قلُت لكم ال شأن لنا بالـُمكذِّ
   .نعرفها ل قليل هذا الهرملة والسربتة احنهلكم قب
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  . .سينناالُحسيُن حُ  -
  ..وزيارةُ األربعين زيارتنا -
ة بن الحَ  -   ..ان إمامنسَ والُحجَّ
  . .واألحاديُث أحاديثنا -
  ..عجزاتناوهذِه المعجزاُت مُ  -
بون - كون ،اآلخرون يُكذِّ  ..ال نعبأ بهم  نحنُ  !براحتهم ،يُشّكِ

 

ــ ذُق م ــ ـــ   ولِ ــــــــــن الفضـــاُء مــــــل ما تشــــــــدهُ          قُ ــــــــــــا أذوق وبعــــــ
  

  سفاهِة المنهج الحوزوي.وفي ُكّلِ ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى 

كين بحسب قذاراِت علم الرجال وقذاراِت علم الكالم وقذاراِت  الَّذي هو على رأِس الـُمشّكِ
كين فيما يُنقُل من أحاديث العترة الطاهرة وفيما يُنقُل  علم األصول هو على رأس الـُمشّكِ

مُ  من من  وللفقهاء  للمراجع  والكرامات  المعجزات  يثبتون  لكنَّهم  لهم  وكراماٍت  عجزاٍت 
  من دون سند. ،صنامهم من دون دليلأ

، ذكرُت لكم من  أعتقدُ أنَّني ذكرُت لكم ما يكفي فإنَّ وجوه االعتباِر بهذِه المعجزة كثيرةٌ ِجدَّاً 
  األمثلِة ما يكفي.

الَّتي أزعمها للرسالِة المهدويَّة    مفردات الَّتي اعتمدتها في قراءتيالمفردةِ الخامسة، من ال
مثلما بعث رسول هللا رسالةً ة،  سينيَّ الَّتي بعث بها إمام زماننا عبر قارورة متحف العتبة الحُ 

  سلمة. عبر قارورة أمِّ 

إمام زماننا يخ المفيد من جهِة  هي الرسالةُ األولى الَّتي وصلت إلى الشَّ   :المفردةُ الخامسةُ 
  ) للهجرة.410وذلك في سنة (

    .) للهجرة61سلمة سنة (  قارورة أمّ  -
المرواني في   سين بعد زوال النظامِ إلى الحُ   عن أنَّ الجموع ستسيرُ   ادرواية اإلمام السجَّ  -

ً   العراق  الحادية والستي  قطعا أيامكانت بعد  تأإ  ن  لكنّ مامته ال نعرف  ها ريخها بالضبط 
  عليه.  وسالمهُ  هللاِ  اد صلواتُ د الشهداء أيام إمامة إمامنا السجَّ مقتل سيِّ اً كانت بعد طعق

 األولى   سالةر ث عن الني أتحدَّ إنَّ   ،نانتي وصلت من إمام زمايخ المفيد الَّ الرسالة إلى الشَّ  -
  . للهجرة 410وصلت سنة 
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   .للهجرة 1434ة سنة سينيَّ قارورة متحف العتبة الحُ  -
سلمة وقارورة متحف    قتم النظر فيما بين قارورة أمِّ الزمن لكن لو دقّ ثتكم عن تالشي  حدَّ  -

   .قاً في كثيٍر من الجهاتقاً تطابُ جدون تواصالً تشابهاً تعانُ تة سسينيَّ الحُ  العتبةِ 
  . اً دَّ ضح بصورةٍ جليٍة جِ األمر يتَّ  الرسالتين فإنَّ  ا بحسِب قراءةِ أمَّ  -

قد تقولون من   ،ةسينيَّ تي ترتبُط بقارورة متحف العتبة الحُ د والَّ اما بين روايِة إمامنا السجَّ 
ترتبط؟  أّيِ    جهٍة 

َ كَ (  :ِر مدينة كربالءُث عن تحضُّ الرواية تتحدَّ   ترتبُط من جهة أنَّ  ت دَ يِّ د شُ قَ ور وَ صُ القُ ي بِ نِّ أ
 بعد ذلك يكون الحديث عن انقطاعِ   )ه برِ قَ   ولَ ت حَ فَّ د حَ اق قَ وَ سْ األَ ي بِ أنِّ كَ ين، وَ سَ الحُ   برِ قَ   ولَ حَ 
  .سينجاه الحُ اآلفاق باتِّ  لِّ اس من كُ النّ  تسيرُ  مَّ لك بني مروان ثُ مُ 

هذا   لِّ مع كُ   ؟!قها صدِّ ن يُ مَ   ذٍ قة فال معنى لهذه المعجزة حينئتحقِّ الظروف مُ   لو لم تكن هذهِ 
تي سحِة الَّ وبسبب الفُ   ،ةِ ريّ بسبب الحُ   ،رة، بسبب هذا التحضُّ طمرتها المرجعيَّ   ، وطمروها

تي اد هي الَّ السجَّ   ثت عنها روايةُ اإلمامِ تي تحدَّ الظروف الَّ   لُّ كُ   ،وجدتها الشيعة في العراق 
ك هذهِ مجاالً واضحاً وبَ   تصنعُ   ومعَ   ،يعيشِّ الرسالةُ في واقعنا ال  المعجزةُ وهذهِ   يِّناً ألن تتحرَّ

فإنَّ  في  السيِّ   ذلك  طمرها  السيستاني  مرجعيَّ !  مهدهاد  لكم  قلت  أنا  السيِّ ما  السيس ة  ني تاد 
  .كم عن ذلكثالطمر وسأحدِّ  منهجها منهجُ 

   . ةة من جهاٍت كثيرسينيَّ الحُ   متحف العتبةِ   سلمة وقارورةِ   هناك تعانٌق واضح بين قارورة أمّ 

وصلت تي  وما سأقرأه عليكم من الرسالة األولى الَّ   داوهناك تعانٌق بين رواية اإلمام السجَّ 
  .يخ المفيد من إمام زماننا إلى الشَّ 

قَبِر    عليه:  هللاِ   اد صلواتُ أعيد قراءة رواية إمامنا السجَّ  ُشيَِّدت َحوَل  َوقَد  بِالقُُصور  َكأَنِّي 
  َال فَ   -سينالحُ   روضةُ   ؛سٌ قدَّ ناك مكاٌن مُ هُ -  الُحَسين، َوَكأنِّي بِاألَْسَواق قَد َحفَّت َحوَل قَبِره

  . من اآلفاق  كُ تتحرَّ  وجموٌع كثيرةٌ  اقفَ اآل نَ مِ  يهِ لَ ار إِ سَ ى يُ تَّ ي حَ الِ يَ اللَّ وَ  امُ يَّ األَ  بُ هَ ذْ تَ 

َكأَنِّي بِالقُُصور َوقَد ُشيَِّدت َحوَل قَبِر الُحَسين، َوَكأنِّي  (  سقدَّ مكاٌن مُ   كهنا  :النقطة األولى
تَْذَهُب األَيَّاُم َواللَّيَاِلي َحتَّى يَُسار إِلَيِه ِمَن  فََال    -سقدَّ مُ   مكانٌ -  بِاألَْسَواق قَد َحفَّت َحوَل قَبِره

   . فاق جموٌع كثيرةٌ تسير إليه من اآل )اآلفَاق

ريدون هدم ذين يُ ين الَّ أو النصارى أو من الوهابيّ   من اليهودِ   عُ قطعاً الشيعة، ال نتوقّ   ؟من هم
  قبره
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 )انوَ رْ ي مَ نِ بَ   لكِ مُ   اعِ طَ قِ نْ اِ   ندَ عِ   كَ لِ ذَ وَ (  الشيعةُ فاق هم  ذين يسيرون من اآلعليه، الَّ   هللاِ   صلواتُ 
عليكم   ِ   با

تشكّ  أنَّ هل  في  التّ   ون  الصهذه  النظام  بسقوط  ترتبُط  ال  األردّ فاصيل  وبزيارة  عين بامي 
روف ال ظ ال  من دون هذهِ   ،سينيالحُ   المعجزةُ في الحرمِ   تأتينا هذهِ   مَّ ثُ   ؟!كربالء  رِ وبتحضُّ 

اني تة السيسالرسالة وإن كانت مرجعيَّ   مكن أن تصل هذهِ المعجزة وال يُ   ق هذهِ صدَّ مكن أن تُ يُ 
  . الرسالة قد طمرت هذهِ 

  : يخ المفيدإلى ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشَّ  نذهبُ 

كتاأأنا   من  عليكم  أقدم  )جاالحتجا(  بقرأ  هذهِ   وهو  فعالً،   مصادر  أيدينا  بين  الرسالة 
الطبعة طبعةُ  الطبرسي وهذه  الَّ   ،ميلاألع  سةِ ؤسَّ مُ   االحتجاج لشيخنا  مُ الطبعة  ٍد جلَّ تي في 

ها لَّ تها كُ أني إذا ما قرسأقرأ جانباً من الرسالة ألنَّ   )498صفحة ( الزأين،  واحٍد جعلوا الجُ 
إلى شرأس الحاجة من هذهِ   ما سأذهبُ ها وإنَّ ححتاج  ُج  رِ فَ نْ تَ   مَّ ثُ (  :فقط   الرسالةِ   إلى موطن 

ةُ مِ الغُ  ة عمَّ   انفراجُ   )عدن بَ مَّ لها هي خطاٌب نا الرسالة من أوّ أنا إذا قرألنَّ   ،عن الشيعة  ؟نالغمَّ
عماء ومراجع الشيعة، ومن خاللهم يكون الخطاب لعامة زُ   فيد ولكبارِ مباألساس للشيخ ال

 - إلى أن تقول الرسالة   ،إلى الشيخ المفيد-  يكلَ نا إِ ابُ تَ ا كِ ذَ هَ (  :نهاية الرسالة الشيعة، فقد جاء في  
  الة بخطّ سالر  يبدو أنَّ -  داً حَ اه أَ نَ مَّ هُ ضَ ا لَ مَ اه بِ رنَ طَ ي سَ ذِ ا الَّ نَ طِّ ى خَ لَ ر عَ هِ ظْ  تُ الَ ه وَ ظ بِ فِ احتَ فَ 

نَا الَِّذي َسَطرنَاه   - الرسالة  بهذه  باحتفظ بهذا الكتا-  فَاحتَِفظ بِه  -اإلمام َوَال تُْظِهر َعلَى َخّطِ
نَاه أََحداً   ، الشيعة  ءزعما  ارمن كب  إليه  نُ ن تسكُ مَ -  يهلَ إِ   نُ كُ سْ ن تَ ى مَ لَ إِ   يهِ ا فِ ي مَ دِّ أَ وَ   بَِما لَهُ َضمَّ

الشيعة الشيعة-  مهُ تَ اعَ مَ ي جَ ِص وْ أَ وَ   -من كبار  إنْ لَ عَ   لِ مَ العَ بِ   -عموم    الرسالةُ   )هللا   اءَ شَ   يه 
عماء ومراجع الشيعة ومن خاللهم إلى زإلى كبار    يخ المفيد وعبرهُ هة إلى الشَّ وجَّ أساساً مُ 

  . الشيعة ةِ عامَّ 

ةُ ِمن بَعد  :ها بخصوص الشيعةلِّ الرسالة في مضمونها كُ   - ةٌ على الشيعةمَّ غُ -  ثُمَّ تَْنفَِرُج الغُمَّ
ةُ ِمن بَعد  شديد لطاغوتٍ  بهالكٍ   ،بهالك  ؛ببوار-  اررَ شْ األَ  نَ مِ   وتٍ اغُ طَ   ارِ وَ بَ بِ   ثُمَّ تَْنفَِرُج الغُمَّ

ةُ ِمن بَعد  -من األشرار   ونَ قُ تَّ مُ ـ ه ال كِ َال هَ بِ   رُّ ستَ يَ   مَّ ثُ   بِبََواِر َطاُغوٍت ِمَن األَْشَرار  ثُمَّ تَْنفَِرُج الغُمَّ
الطاغية   فهناك هالٌك لطاغيٍة وبهالك هذا   ،ويفرحون بهالكهِ   ؛من السرور  )يسترُّ (  رايَ خْ األَ 

س  قدَّ مُ   إلى مكانٍ   ؟ينأيضاً إلى  أ  الحجّ -   اقاآلفَ   نَ مِ   ّجِ ي الحَ يدِ رِ مُ ـ ل  قُ فِ تَّ يَ وَ   ،الشيعة  ستفرحُ 
اآلفاق  ِمَن اآلفَاق  -ومن  الَحج  لـُمِريِدي  يُ مَ   َويَتَِّفُق  عَ مِ   هُ ونَ نُ مِّ ؤَ ا  تَ لَ نهُ   م نهُ مِ   يهِ لَ يٍر عَ وفِ ى 

يتدخَّ   ،انَ لَ وَ   اقفَ اتِّ وَ  ونفسُ   لُ هنا  األربعين  اإلمام  زيارة  برنامج  يكوُن  الحظون تُ   ،الشيء 
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الظروف هي  األحداث   ، الظروف  هي    ، األحداث 
إنَّ   أنا أقول  للشَّ   ةرسال  ال  المفيد ترتبطُ اإلمام  ولكن هناك   ،بأيامهِ   ترتبطُ   ،بداً أ  ،يامناأب  يخ 

ساق كما تنسيٌق واتِّ زماننا هناك    ببرنامج إمام  ترتبطُ تي  الَّ   ثواألحدا  في الحوادثِ   أسرارٌ 
نُونَهُ ِمنهُ َعلَى تَوفِيٍر َعلَيِه ِمنُهم َواتِّفَاق   َويَتَِّفُق لـُمِريِدي الَحّجِ ِمَن اآلفَاق  :هو يقول َما يَُؤّمِ

فهناك  -  اقسَ اتِّ اٍم وَ ظَ ى نِ لَ ُر عَ ظهَ أٌن يَ اق شَ فَ الوِ وَ   همُ منِ   ارِ يَ تِ خْ ى االِ لَ م عَ هِ جِّ ير حَ يسِ ي تَ فِ   َولَنَا
ِهم َعلَى اِالْختِيَاِر منِهُم َوالِوفَاق    َولَنَا  -شرافِه على تلك األحداثإما يشيُر إلى   فِي تَيِسير َحّجِ

 ، فقط   أنا أكتفي باإلشارةِ   ،طلب بحاجٍة إلى شرحٍ وفيرمال  ،َشأٌن يَظَهُر َعلَى نَِظاٍم َواتَِّساق
  .قُت لتقديمهِ فِّ ون إن وُ المطالب في برنامج زهرائيّ  رح لكم هذهأشى أن أتمنّ 

اآلفاق كذلك له عنايةٌ ورعايةٌ    ناج الشيعة اآلتين مجَّ ورعايةٌ بحُ   فمثلما إلمام زماننا عنايةٌ 
يخ المفيد لة الشَّ اطاغية بني مروان، هنا في رس فاق بعد هالكِ اآلتين من اآل  سينِ الحُ   ارِ وَّ بزُ 

الشيعة في تلك العصور حينما   ،اجهم من اآلفاق جَّ وسار حُ   بذلك   ك وفرح الشيعةلَ هَ   طاغيةٌ 
الحجّ يتوجَّ   كانوا إلى  يتأمَّ   هون  ظُ كانوا  اإلماملون    ،هور 
 ،ليست احتماالت  هذهِ   ،ن الظهور في تلك السنةولكانوا يتأمَّ   يذهبون إلى الحجّ   سنةٍ   لِّ في كُ 
الخوض في   بصددِ   لستُ   ،ثيالحدتب  كُ في  ريخ والتأ  بتت في كُ رَ كِ حقائق وتفاصيل ذُ   هذهِ 

  .تفاصيلها واإلشارة إلى مصادرها

اد وأعودُ فأقرأ عليكم ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى أقرأ عليكم الرواية عن اإلمام السجَّ 
العبائرالشَّ  بين  وقارنوا  المفيد  يقول:  السجَّ ،  يخ  قَبِر  اد  َحوَل  ُشيَِّدت  َوقَد  بِالقُُصور  َكأَنِّي 

فََال تَْذَهُب األَيَّاُم َواللَّيَاِلي َحتَّى يَُسار إِلَيِه ِمَن   الُحَسين، َوَكأنِّي بِاألَْسَواق قَد َحفَّت َحوَل قَبِره
 كُ الشيعةُ تفرُح تتحرَّ   ،ينتهي  مروانيٌّ   طاغيةٌ   ،ان وَ رْ ي مَ نِ بَ   كِ لْ مُ   اعِ طَ قِ نْ اِ   ندَ عِ   كَ لِ ذَ وَ   اآلفَاق

  ختلف اآلفاق.سين من مُ جاه الحُ باتِّ 

ةُ ِمن بَعديخ المفيد:  شَّ لوها هو إمام زماننا مع ا   بِبََواِر َطاُغوٍت ِمَن األَْشَرار   ثُمَّ تَْنفَِرُج الغُمَّ
نُونَهُ ِمنهُ َعلَى    ثُمَّ يَستَرُّ بَِهَالِكه الـُمتَّقُوَن األَْخيَار َويَتَِّفُق لـُمِريِدي الَحّجِ ِمَن اآلفَاق َما يَُؤّمِ

ِهم َعلَى اِالْختِيَاِر منِهُم َوالِوفَاق َشأٌن يَظَهُر   تَوفِيٍر َعلَيِه ِمنُهم َواتِّفَاق َولَنَا فِي تَيِسير َحّجِ
   .َعلَى نَِظاٍم َواتَِّساق

 اجِ جَّ سين قبل أن ينظر إلى حُ الحُ   ارِ وَّ هللا ينظُر إلى زُ   ة فإنَّ سينيَّ الحُ   وبحسِب قواعد الزياراتِ 
أنَّ   ،البيت الحُ   يعني  ينظرُ جَّ اإلمام  زُ   ة  حُ الحُ   ارِ وَّ إلى  إلى  ينظر  أن  قبل   ، البيت  اجِ جَّ سيِن 
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ومُ تَّ ومُ   ةتداخلمُ   المطالبُ  قال  نظَّ سقة  مثلما  زمانناإمة  َعلَى    َولَنَا(  :مام  ِهم  َحّجِ تَيِسير  فِي 
  .)اِالْختِيَاِر منِهُم َوالِوفَاق َشأٌن يَظَهُر َعلَى نَِظاٍم َواتَِّساق

ّ   هذا النظامِ ومن   سين ما ظهر من رسالٍة  ار الحُ وَّ في شأِن زُ   ،سينيساق في الشأن الحُ واالتِ
    .ةسينيَّ في قارورة متحف العتبة الحُ 

ً إلينا عُ   ما في الرسالة من توجيهٍ   أهمُّ   بُ قرُ ا يَ مَ م بِ كُ نْ مِ   رئٍ مْ ِا   لُّ ل كُ عمَ يَ لْ فَ   :الشيعةِ   لِّ إلى كُ   ،موما
مَ مِ   هِ بِ  مَ نَّ جَ تَ يَ وَ   ،انَ بَّتِ حَ ن  يُ ب  كَ مِ   يهِ نِ دْ ا  فَُجاءةٌ   ،ناطِ خَ سَ وَ   انَ تِ اهَ رَ ن  بَغتَةٌ  أَْمَرنا   الَ   ينَ حِ   فَِإنَّ 
يِق  وفِ ي التَ م فِ كُ لَ   فُ طِ لْ يَ د وَ شْ م الرُّ كُ مُ هِ لْ هللاُ يُ ة وَ وبَ ى حَ لَ ٌم عَ دَ ا نَ نَ ابِ قَ ن عِ يه مِ جِ نْ  يُ الَ ة وَ وبَ تَ   هُ عُ فَ نْ تَ 
  .تهِ حمَ رَ بِ 

  ، الحلقة  البرنامج لن ينتهي في هذهِ   فاصيل فإنَّ جاه التّ ني إذا أردُت أن أذهب باتِّ جمٌل ألنَّ هذا مُ 
 سأحتاجُ   ينوأنتم تعرفون صدق قولي حين أقول من أنَّ   ،وحلقات  وحلقاتٍ   إلى حلقاتٍ   أحتاجُ 

ثين على شاشات التلفزيون حينما تحدِّ مُ ـ ال  وسيني أالحُ   طباء المنبرِ إلى حلقاٍت وحلقات، ال كخُ 
ثوا عنه في يتحدَّ   نأت وهم عاجزون عن  ادلَّ جإلى مُ   ن هذا يحتاجُ وذكرون موضوعاً ويقولي

جرّ   !دقيقتين هذأنتم  أقول  حينما  يحتاج    ابتموني  في إالموضوع  فهو  وحلقات  حلقات  لى 
  .يحتاج إلى أكثر من ذلك الحقيقةِ 

  : اً دَّ ٍة جِ همَّ ني أقودكم إلى جهٍة مُ لكم الكالم ولكنَّ   أنا أجملتُ 

ها إنَّ   ،حديثي  ألهمِّ   ى في الحلقة الماضية جعلتها محوراً رها دائماً وحتَّ تي أكرّ الرواية الَّ   ىإل
 ) النعمة  وتمامُ   ينمال الدّ ك(قرأ عليكم من  أ  أنا  ،اد الٍد الكابلي عن إمامنا السجَّ خرواية أبي  

 ) 353صفحة (ال  ،سةم المقدَّ قُ   ،النشر اإلسالمي  سةِ الطبعة طبعةُ مؤسَّ   وهذه  ،لشيخنا الصدوق 
المرقَّ  الحديث  ( من  رقم  طويل  )2م    ،الحديث 

 انِ مَ زَ   لَ هْ أَ   نَّ إِ   ، يَا أَبَا َخاِلد  : بليااد يقول ألبي خالٍد الكإمامنا السجَّ ،  منه موطن الحاجة  طعُ تأق
هللا   ألنَّ   -ماذا؟ـل-  انمَ زَ   لِّ كُ   لِ هْ ن أَ مِ   لُ ضَ فْ أَ   هِ ورِ هُ ظُ لِ   ينَ رِ ظِ تَ نْ مُ ـ الِه وَ تِ امَ مَ إِ بِ   ينَ لِ ائِ ِه القَ تِ يبَ غَ 
 ةِ لَ زِ نْ مَ م بِ هُ ندَ عِ   ةُ يبَ الغَ   هِ ت بِ ارَ ا صَ ة مَ فَ رِ عْ مَ ـ الوَ   امِ هَ فْ األَ وَ   ولِ قُ العُ   نَ م مِ اهُ طَ عْ ى أَ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ 
قريباً من هذا المستوى بإمكانِه أن   من كان عقلهُ   ،من كان عقلهُ بهذا المستوى  ، ةدَ اهَ شَ مُ ـ ال

من أصحاِب هذه المنزلة    ني أساساً لستُ حت ألنَّ  ووضَّ ا شرحتُ مَّ س المعاني بأعمِق مِ يتلمَّ 
ً وإنَّ  أحداً في عالمنا   المنزلة وال أظنُّ    هذهمن كان من أصحابِ   ،ما أحوُم على المعاني حوما
ط  كان يُفترض أن يكون فتسلَّ   شيعيٍّ   هذا وصٌف لمجتمعٍ   ،المنزلة  هذهِ  يعي من أصحابِ الشِّ 

 ةُ اتنا الشيعيَّ مرجعيّ   مثلما تفعلُ   ،يعيطمروا الحقائق فيه وطمروا العقل الشِّ   ،عليه مراجع
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تفعلُ   ،اآلن السيستاني بطمرِ السيِّ   ةُ مرجعيَّ   بالضبط مثلما  الشِّ   د  القضيَّ العقل  ليست   ةُ يعي، 
  ست الحوزةُ نذ أن تأسَّ ة مُ الرسميَّ   ةُ الشيعيَّ   ةُ الدينيَّ   سةُ المؤسَّ   ،السيستاني د  ة السيِّ بمرجعيَّ   ةً خاصّ 

الشَّ أسَّ   ،جفالنِّ   في الشِّ   طمرُ (  :يخ الطوسي برنامجها األساسيسها  يعي تحت ركام العقل 
الشافعيّ  المعتزليّ الثقافِة  الع   )ةِة  القرن  إلى اآلن  شومن خمسينات  إليها قذارأرين  ت اضفنا 

  طبي النجس.الفكر القُ 

د، من لم يعمل بهذا  مَّ حَ ٍد وآل مُ مَّ حَ مُ   هذا هو برنامجُ   )دفائن العقول  إثارةُ (  :تنامَّ أئِ   برنامجُ 
  .زماننا إمام جاه معاكٍس لمشروعِ باتِّ  جاه فإنَّهُ يعملُ االتِّ 

كي يجمع   ؟ماذاـل  ،على رؤوس العباد  ن أن يضع يدهُ سَ الحَ   ة بنُ جَّ يقوم بها الحُ   طوةٍ خُ   لُ أوَّ 
، العقُل هو مداُر برنامجِ ال عقل لهُ   ال دين له، ومن ال دين لهُ   بها عقولهم، من ال عقل لهُ 

  .دفائن العقول جاه إلثارةِ هذا االتِّ  ما يقومون بِه هو في لُّ د، ولذلك كُ مَّ حَ مُ  ٍد وآلِ مَّ حَ مُ 

نُ ذالَّ  الغيبةي  بدايات عصر  على مراجعنا من  يومنا  الحظهُ  وإلى  يتحرَّ   الكبرى  كون  هذا 
ً ى قضوا على العقل الشِّ يعي، حتَّ العقل الشِّ   جاِه دفنِ باتِّ   الثقافةِ   ِض مروه تحت أنقاط   ،يعي تماما
  . ة القذرةاصبيّ النَّ 

  :المعاصرة ةِ عن المرجعيَّ  ثُ نتحدَّ 

قادي منهج تبحسب اع  ،ون معيفقد تختل  ،د السيستاني، بحسب اعتقاديالسيِّ   ةُ ها مرجعيَّ إنَّ 
  .تاني بالضبط هو منهج الطمرس د السي ة منهج السيِّ المرجعيَّ  هذهِ 

ة هم الرجل بالنيِّ يعي، هذا هو الموجود على أرض الواقع، أنا ال أتَّ العقل الشِّ   طمرُ   :الصةُ الخُ 
  .الطمر منهجُ  هُ ذين سبقوه، إنَّ ى وسار على سيرة الَّ تربّ  م وهكذاهكذا نشأ وهكذا تعلَّ  ،ئةالسيِّ 

  قاط كي ال يطول الحديث: ة نُ الكالم في عدَّ  صتُ لخَّ 

  .على مستوى منهجِه الحوزوي :الً أوّ 

بالمئة  95ه يطمُر أكثر من يات فإنَّ تبنَّ اهُ من مُ على مستوى منهجه الحوزوي بحسِب ما يتبنّ 
ذي ما أنا هذا الَّ   !يَّ لَ وا عَ الموجود إن لم يكن كذلك ردّ   منهجهُ   ،من حديث العترة الطاهرة

جردي وهو ود البرريخ السيِّ عيفاً للحديث عبر التأضعة تيمراجع الش  ع، أكثرُ وجدته بعد التتبّ 
في مدينة   يد حسين البروجردالسيِّ   ، ني كثيراً تاد السيسالسيِّ   ر بهِ اني وتأثَّ ستد السيأستاذ السيِّ 

النَّ والسيِّ   ،مقُ  في  الخوئي  الشخصيّ د  هاتان  األ  نتاجف،  ً هما  تضعيفا   كثر 
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 تاني هو أكثر تضعيفاً منهما، لكنَّ سد السي ريخ من كبار المراجع، قطعاً اآلن السيِّ عبر التأ
ً الخوئي، المنهجيَّ  سمهاكبير  في كتابٍ  تاني هو حرفٌ سد السي السيِّ    . للخوئي ة أساسا

مراجع الشيعة في  روا حديث أهل البيت عملياً أيضاً من  ذين دمّ برز تالمذة الخوئي الَّ أمن  
حدَّ   ناتأفغانس فوقد  هذا  السّ   يثتكم عن  آالشَّ (  :ابقةالبرامج  توفّ ف محسنصيخ  الَّذي  ي ي) 
ً   قريباً، وهذا الرجل    ،أهل البيت  لحديثِ   تالمذة الخوئي تضعيفاً وتدميراً   هو أكثر وأبرزُ   عمليا

ل وته في قبني ومنهجيَّ االسيستد  ُب كثيراً من السيِّ يتعجَّ   )حوث في علم الرجالبُ (في كتابِه  
 عاقلٌ   ا ال يقول به: ( ةالمنهجيَّ   وتضعيف حديث أهل البيت ويقول عن هذهِ   ينالرجاليّ   لأقوا

الَّ   يتانسد السيوهو من أصدقاء السيِّ   )دهذا السيِّ   سوى واشترك معه في    احثوهبذين  ومن 
د  ة مع السيِّ على صلٍة قريبٍة من الصداقِة والمودَّ   كانَ   ،في كتابهِ   نُ بيِّ ا يُ مالدرس والبحث مثل

  ،السيستاني
ب من رين لحديث أهل البيت ويتعجَّ دمِّ مُ ـتالمذة الخوئي ال  ف محسني هو أبرزُ ص يخ آالشَّ 

السيِّ منهجيَّ  السيستاني ويقولة  إالَّ   ال(   :بأنَّهُ   د  بها عاقٌل  السيَّ يقول  السيِّ يُ   )د  هذا  إلى  د شير 
ما   )د باقر الصدرد محمَّ جاه السيِّ وافقهُ في هذا االتِّ يُ (  :يقول  بوفي حاشية الكتاي  ناتالسيس

  "تاني بهذا الصددس د السيغريبة السيِّ   لديه آراءٌ " اإلناء،   من نفِس  ،واحد هم شربوا من إناءٍ 
المؤمنين قسُم بأمير  أُ السيستاني أنا    دُ وهو السيِّ   ،غيرهِ   ىري علئم قول ابن الغضاقدِّ بحيث يُ 

  .تناثرةمُ  لٌ اقوأ ما لهُ كتاب ابن الغضائري وإنَّ  أحدٌ  ىلم ير هُ ألنَّ  ،ما رأى كتابهُ 

 طمرُ   ة يّ والحوز  تهُ منهجيّ   :لكن الخالصة  تاني في آراءهِ سد السي أن أناقش السيِّ   أنا ال أريدُ 
البيت  حديثِ    ، أهل 

نصيحٍة   ةُ طباء أيَّ الخُ   األولى، ولذا حينما يزورهُ   أهل البيت من الدرجةِ   فهو طامٌر لحديثِ 
 طباءُ الخُ   ،ها ضعيفةٌ ألنَّ   ؟ماذالِ   ،تي يذكرونها على المنابرمها لهم؟ أن يتركوا األحاديث الَّ قدِّ يُ 

ً بَّ ال يتلزمون بوصاياه ال حُ  األحاديث   وا هذهِ ألكن إذا لم يقر  ،عتقاداً بهاافي األحاديث وال    ا
 ال يبكي  ئذٍ نيح  ،دونهاردّ يمكاٍن    لِّ من األحاديث في كُ   ون مجموعةً ظ حف هم ي  ،على المنابر

 عن دوالرٍ   رواها دوالرٌ (  : ثيادحاأل  هِ فسند هذ  !ستنقطع الدوالرات  س وحينئذٍ لفي المج  أحدٌ 
اية المعاصر  رعلم الد   المدولر بحسبِ   السندُ   !دولرمُ   سبة للخطباء سندٌ لنبا  )!!!عن دوالر

  !!المدولر هذا هو السندُ  !!!نتقَ مُ ـال الصحيحُ  هو السندُ 

مكن، قصى ما يُ أتضعيٌف للحديِث إلى    ،ة طمرعمليّ   ،د السيستاني طمُر الحديثالسيَّ   ةُ فمنهجيَّ 
ك  شكِّ عليه يُ   عرضُ يُ   حديثٍ   أيُّ   ،فهاضعِّ ض عليه يُ عرَ تُ   روايةٍ   ةُ يَّ أد الخوئي  مثلما كان السيِّ 
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تالمذته الجالسين بقربِه وقد أخرج مصحفاً    أحدُ   ات قال لهُ المرّ   أحدِ   ذي فيالَّ   فيه، إلى الحدِّ 
جيبهِ م القُ   ،ن  لهُ آرأخرج  فقال  تشوف    ،دناسيِّ   :ن  هذهِ اما  با  سندها صحيح االرو  لنا  ية 

يُ   ؟!ضعيف كان  ما  الرواي  فُ ضعِّ لكثرة  ذلك  امن  في  هكذاللمجات  دائماً  هو  د السيِّ   ،س 
يُ االسيست السيِّ ف  ضعِّ ني  الخوئيالروايات أكثر من    ا هذ ،  األحاديث  طمرُ   ،طمر  ةُ عمليّ   ،د 
  ا األحاديث أيضاً.وين أن يطمرغوالمبلّ  طباءللخُ  تهُ الحوزوي ووصيَّ  هُ منهج

  :التبليغي اإلعالمي هُ منهج

 هُ ألنَّ   ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   يضاً هو طمٌر لتفسيرِ أ  ين لإلعالم منهجهُ غحينما يرسم منهجاً للمبلِّ 
ثقافة الفخر الرازي   ىعل  لى آخرها تشتملُ إلها  من أوّ   الوائلي مجالسهُ   ، علي من شأن الوائلييُ 

قُ وسيِّ  والطبريد  رضا  ورشيد    ، طب 
فحينما    ،يأخذه نصاً من الفخر الرازي  ئة من حديثهِ مبال  90األغلب أكثر من    لكن في األعمِّ 

السي   ي ناستيأتي 
  ، بذكر الوائلي  شيدُ دائماً تُ   ساتهُ ؤسَّ مُ   ،ئلياالو  ئماً على خطّ اد  اتهُ علي من شأن الوائلي فضائيّ ويُ 

 لُّ وذكره، كُ   للوائلي وشأنهِ   مستمرّ   تكريمٌ   ،الوائلي  ى منهجِ لطباء أن يسيروا عللخُ   نصائحهُ 
وال    ، طلقاً ال يفقه منه وال كلمةمُ   ،الوائلي  هذي يجهلد الَّ مَّ حَ وآل مُ   دٍ مَّ حَ مُ   ذلك طمٌر لتفسيرِ 

  .من الفخر الرازي د فهو قد أخذهُ مَّ حَ مُ  وآلِ  دٍ مَّ حَ مُ ـوافقاً لكلمة، وما يذكرهُ مُ 

  صريحٌ   د وذلك نقضٌ مَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   تفسيرِ   تاني هو طمرُ سد السي فمنهجه التبليغي أعني السيِّ 
بايع  نا نُ ة من أنَّ لسانيّ   بيعة الغدير ليست لقلقةً   ،الغدير  طمٍر لبيعةِ   ةُ لبيعة الغدير، فهي عمليّ 

ً عليَّ  الغدير   ا   في 
  . قرأ فيها المدائحتُ  قيم احتفاالتٍ وأن نُ  )اهادَ ن عَ مَ  ادِ وعَ  هاَال وَ  نمَ  الِ وَ  مَّ هُ اللَّ (

 مراجعُ   رفضهُ   وهذا ما  ،علّيٍ   وآلِ   خذ التفسير فقط من علّيٍ أأن ن  :الً أوّ   الغدير تعني  بيعةُ 
  د هذا األمر بدعمهِ ؤكِّ يُ   هُ ت عصر الغيبة إلى اآلن، وبالنسبة للسيستاني فإنَّ امن بدايعة  يالش

رآن بل يسخرون  علّيٍ وآل علّيٍ للقُ   ن ال يفقهون شيئاً من تفسيرِ مَّ للوائلي وألمثال الوائلي مِ 
  . ت علينا الوثائق منه ومرَّ 

   .يطمر األحاديث :الحوزوي  فالسيستاني في منهجهِ  -
ة  ق ة ال من جهة لقلعمليّ البيعة الغدير من الجهة    يطمرُ   :واإلعالمي  يالتبليغ  منهجهِ وفي   -

  .د عبر نشر فكر مدرسة الوائليمَّ حَ مُ  وآلِ  دٍ مَّ حَ تفسير مُ  يطمرُ  هُ إنَّ  ،نااللس



                                                )                                        20الحلقة ( –الحسين اعرف ثم اخدم يا خادم 

 عبد الحليم الِغزيّ 

- 37 - 

  : العقائدي ا في منهجهِ أمَّ 

أنا   )أنفسنا (منهج    طرحهُ   ي ذالمنهج األخرق الَّ   اءة بهذاعلى مستوى البراءة فقد طمر البر
سنا هو صادٌق في قولِه هم أنفُ من أنَّ   تخالفي أهل البيقول عن مُ يد السيستاني حين  أقول السيِّ 

   !؟! ةوالتقيّ  المجاملةِ  كاذب على سبيل هُ أو أنَّ 

قولهِ  - في  كان صادقاً  التشيّ اا  ذه  فإنَّ   :إذا  من  باطلةٌ لرجل خرج  عقيدةٌ  هذه  خالفةٌ  مُ   ع، 
  .دمَّ حَ مُ  وآلِ  دٍ مَّ حَ مُ  ثقافةِ اِت لبديهيّ 

مُ  - كاذباً  ألنَّ   فهذهِ   :جامالً وإذا كان  الالزم  هذا كذبٌ   سفاهةٌ  أنفسهم ال نَّ السُ   !أكثر من  ة 
  . قون بهذا الكالمصدِّ يُ 

  :)أنفسنا(لمنهج  ني في طرحهِ اد السيستهو بين حالين السيِّ 

 حينما نطمرُ   ،للبراءة  طمرٌ   اهذ  ،عمن التشيٌّ   وهذا خروجُ   كا أن يكون صادقاً هو يعتقد بذلإمَّ 
التشيُّ   جُ البراءة نخر التشيُ   ،عمن  يببَّ رُ   ،العقائدي  عّ من  التشيُّ قما  باعتبارِ ى في  العام  ه بِّ حُ   ع 

 لُّ كُ   ،نآرآيات القُ   لُّ كُ   ،الغريب  البراءة بهذا الطرحِ   ، لكن حينما نطمرُ علّيٍ   وآلِ   لعلّيٍ   ووالئهِ 
ً   ،ترفض هذا الطرح  األدعية  لُّ كُ   ،الزيارات  لُّ كُ   ،أحاديث البيت يخرج   هفإنَّ   إذا كان صادقا

  .الطرح يطمُر عقيدة البراءة طمراً  هذا ع العقائدي ألنَّ من التشيُّ 

هذا الكالم أكثر من   ة فهذه سفاهةٌ ألنَّ سبيل التقيّ   ىعل   ،المجاملة  سبيل  ىوإذا كان كاذباً عل
ي ال نّ ى السُ الطبيعي، حتَّ   ءفوق الشي  هذا  ،هذا)  over(اس  ر في أوساط النّ عبَّ زم كما يُ الال

 ه خالفُ الشيء في غير محلِّ   ووضعُ   ، هِ فهذا وضع للشيء في غير محلّ   !ق بهذا الكالمصدِّ يُ 
  .الحكمة سفاهة  وخالفُ  ،الحكمة

ر عقيدة البراءة مَ ة طَ ى لو كان على سبيل التقيّ منهج أنفسنا حتَّ   البراءة فإنَّ   ىعلى مستو  اهذ
الشِّ  الواقع  مُ في  البراءة عند  العقيدة مَ طَ   وأتباعهِ   ديهقلِّ يعي، طمرها طمراً، طمر عقيدة  ر 

 )نامنهج أنفسُ (  ؛بالكامل، فألجل أن ينسجم حديثهم مع هذا المنهج الضال األخرق   طمراً 
  . بعقيدة البراءة ا هو مرتبطٌ مَّ مِ  هم يتنازلون عن كثيرٍ فإنَّ 

  :ا على مستوى الواليةأمَّ 

ة جبالنتي  ض،ايخ إسحاق الفيّ إلى الشَّ   عُ رجِ ة يُ جوبيّ د السيستاني في االحتياطات الوُ السيِّ   فإنَّ 
ة تياطات الوجوبيّ حفي اال  ،اس هو عالٌم بذلكالنّ   رجعُ يُ   مكتبهُ   أم أنَّ   اس بنفسهِ أهو أرجع النّ 
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وف بين مراجع معرلابحسب ما هو    تي يجوز فيها الرجوع تقليداً والَّ   ةرسائل العمليّ لفي ا
  .ضا يخ إسحاق الفيّ اس إلى الشَّ رجعون النّ هم يُ آخر فإنَّ  عة إلى فقيهٍ يالش

اإليمان بحسب هذا   ؟!ت من شرائط مرجع التقليد اإليمانسيلأ  :تانيد السيسأل السيِّ أسأنا  
  ، الخامس اإلمامة  األصلُ   ،ين خمسةأصول الدّ   :ع المرجعيّ التشيُّ   مذهب  ؛المذهب الهجين

لاأل  وهذهِ  عالقة  ال  هجينة    ا هصول 
لهُ الدّ   :دمَّ حَ مُ   لِ آل ع  التشيُّ   ،دمَّ حَ بآل مُ   وسائرُ   ،واحد هو اإلمام المعصوم وانتهينا  صلٌ أ  ين 

هُ  وجَّ هُ تَ دَ صَ ن قَ مَ م وَ نكُ عَ   لَ بِ قَ   هُ دَ حَّ ن وَ مَ م وَ كُ أ بِ دَ بَ   هللا  ادَ أَرَ ن  مَ (   ، ع عنهة تتفرَّ المطالب العقائديّ 
وفي  ة  تي نقرأها في الزيارة الجامعة الكبيرن الَّ المضاميُ   هذهِ   )راآلخِ وَ   لُ وَّ م األَ تُ نْ أَ (  ،)ميكُ لَ إِ 

  .زماننا عن إمامِ  ةِ زيارة آل يس المرويّ 

لالتشيُّ  له  الدّ   :بحسبهم  دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ ـع  هو    لٌ أصين  اإلما  )اإلمام(واحد    ! ةموليست 
    .والوثائق  ةِ كثيراً وباألدلَّ  ثت عنهُ وهذا الموضوع تحدَّ  )اإلمام(

   :المراجع عتشيُّ  ؛ع الهجينلكن بحسب التشيُّ 

  .)المعاد ،ةالنبوّ  ،التوحيد( :ين الثالثة من األشاعرةأخذنا أصول الدّ 

   .من المعتزلة )العدل(وأخذنا 

ست سِّ أُ    أن نذُ العقائد مُ   ووضع لنا هذهِ   ين لدّ اع لنا هذا  وشرَّ   )اإلمامة(ا  هالطوسي أضاف إلي
النَّ   زةوالح الدّ   ذلك  نذُ ومُ   ،جففي  الَّتي هياليوم وإلى يومنا هذا أصول  ً   ين خمسة   أساسا

،  د، ووضعوا معها اإلمامةمَّ حَ مُ   واصب ومن المعتزلة المخالفين آللِ اعرة النَّ ألشخذت من ا أُ 
ما وإنَّ   ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ   ما هو اإليمان بحسبِ   اوهذ  ،دمَّ حَ مُ   وآلِ   دٍ مَّ حَ مُ ع لِ ما هو التشيُّ   اهذ

   .بحسب المراجع

اإليمان   فال ينطبق عليه تعريفُ   ،ينن اإلمامة من أصول الدّ أض ال يعتقد  ايخ إسحاق الفيّ الشَّ 
اإلمامة   على أنَّ   صرّ يُ   هدروسه وكيف أنَّ    عرضناما نحنُ   !المنهج الهجين   اى بحسب هذحتَّ 

فر الدّ ومن  اإلمامةُ   ،ينع  كانت  فر  إذا  الدّ ومن  يعني    ينع  الدّ أهذا  أصول  أربعة ن   : ين 
والنبوّ   )والعدل  ،المعادو  ،ةالنبوّ   ،التوحيد( للمعتزلة  ةالتوحيد  والعدل  لألشاعرة    ، والمعاد 

حوَّ ماإلما الشَّ ة  الفيّ لها  إسحاق  أنَّ ايخ  إلى  الدّ ض  فروع  من  ينطبقُ   ،ينها    يفُ رتع  عليهِ   ال 
 دٍ مَّ حَ مُ ـع ل عن التشيُّ   ثُ دَّ حال أت  أنا  )!ع الهجينمنظومة التشيُّ (   :المنظومة  هذه  المؤمن بحسبِ 
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  هم يدينون بأصول ألنَّ   ذٍ ئالمراجع حين  لِّ المؤمن ال ينطبق على كُ   وصفُ بالنتيجة    ،دمَّ حَ مُ   وآلِ 
   .ين الخمسةدّ لا

  :ع المرجعيالتشيُّ  ؛ع الهجينيُّ والتش نحنُ 

  .ين الخمسةن يعتقد بأصول الدّ أ دَّ المؤمن البُ  من أنَّ  ي معروفٌ عع المرجالتشيُّ 

ً فنّ   ين تكون أربعة، ، يعني أصول الدّ ل هذا األصل إلى فرعحوِّ يخ إسحاق الفياض يُ الشَّ    ، يا
ً   !؟اً ماذا تقولوناصطالحيّ  ً   ،منهجيا   المؤمن حينئذٍ   تعريفُ   هل ينطبقُ   !ماذا تقولون؟  ، صناعيا
الشَّ  الفيّ على  إسحاق  شيعيٌّ   ؟!ضايخ  العام  هو  البي  يحبُّ   ،بالمعنى  بحسب   تأهل  لكن 

ين الدّ   يعتقد بأصولِ   أن  دَّ صطلحات علم الكالم المؤمن في علم الكالم البُ مُ   ،لحاتكمط صمُ 
  !المؤمن يفُ رعليه تع ينطبقُ فرعاً ال   ل أصالً إلىحوِّ فحينما يُ  ،الخمسة

ال يعبأ بها إن كانت   ،الوالية في العقيدة  اإلمامة ومحلِّ   ني إلى محلِّ اتس د السيالسيِّ   فهذا نظرُ 
  طعة في التقليد في مسائل االحتيايعيد الشيُ  اولذ  ،ينأم كانت من فروع الدّ  ين الدّ من أصولِ 

 حقائق وأنا عرضتها   هذهِ   !عتمط إذا استني  وبكذّ   ،هذه حقائق   ،ضاحاق الفيّ إسلى  إ  يبالوجو
يق  ر البراءة عن ط   ة طمر لعقيدةِ عمليّ   ،ة طمر واضحةعمليّ   عتم!بوني إذا استط كذِّ   ،ق ئبالوثا
  ال يعتقدُ   شيعيٍّ   هٍ ي اس إلى فقالنّ   طمر لعقيدة الوالية عن طريق إرجاعِ   ةُ عمليّ   )ناسُ فأن(منهج  

نا قلت أما    ،للوالية  طمرٍ   ةُ عمليّ   هذهِ   !ينع الدّ و فرمن  هي    ،يناإلمامة من أصول الدّ   بأنَّ 
  .منهجها الطمر ةُ يَّ هذه المرجع

  :ا على المستوى العمليأمَّ 

لديه درسالسيِّ   ،قال له عمليُ   شيءٍ   هناك طمٌر واضٌح ألّيِ  السيستاني ليس  ما في بَّ رُ   ،د 
عة يلطان الشأن صار سُ   نذُ ليا له ومُ العُ   ةُ صارت المرجعيَّ أن    نذُ س لكن اآلن مُ درِّ السابق كان يُ 

 ً ً ما عنده درس، ال تُ   ،سدرِّ ل ال يُ ونازِ   2003من    خصوصا ال   ،ال درس  ،وجد خطابة مطلقا
مُ  ً خطابة  ال  أ  لِّ بكُ   طلقا مُ إ شكالها،  ً عالم  تلفزيون  ،طلقا راديو  ،ال    ،ال 

 ،ال ندوات  ،اتك شاربهذا الواقع، ال مُ   عالقة لهُ   إطالقاً ال  ،تال مجّال   ،ال صحافة   ،نترنتإال  
ال   ،وال من بعيد  ة ال من قريبٍ سينيَّ الحُ   كة في األجواءِ رشاال مُ   ،معةوال ج  عةاال صالة جم

وال خارج بيته، لم   ال في بيتهِ   ،أحزانهم  ة في أفراحهم أو فيمَّ األئِ   ناسباتِ شاركة في مُ مُ 
الزمان كما تقولون ولم   عن صاحبِ   كيف ينوبُ !  شفة بخصوص من ينوب عنه  ينبس ببنتِ 

  ال أنا    ، األخيرة  هذه األياُم أيامهُ   ،على الموت  لٌ قبِ مُ   هُ نَّ إ  ة نصف ساعة؟!!دَّ مُ ـى لثنا حتَّ حدِّ يُ 
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اآلجال ولكن  فُ ر قبله أنا ال أعما أموت بَّ رُ  ،خريات أيامهِ الرجل في أُ  أعرف اآلجال ولكنَّ 
عنها   تي ينوبُ ث الشيعة عن الجهة الَّ حدِّ م يُ ـل  ،السنة الثانية والتسعين من عمرهِ   في  هو اآلن

 لِّ طمر في كُ   ةُ عمليّ   ،ث الشيعةدِّ حكان لم يُ   غةٍ لُ   ة نصف ساعة بأّيِ ولو لمدّ   ةجَّ الحُ   عن اإلمامِ 
  !االتجاهات

شاركة  ال مُ   ،ندوات  ال  ،كةرشا ال مُ   ،ال إعالم،  ال خطابة  ،فيه درسذي ال  يعني هذا المنهج الَّ 
الحُ  المراسم  المؤمنين في   ،ةمَّ ال زيارات لألئِ   ،المناسبات  في  شاركةال مُ   ،ةسينيَّ في  أمير 

ز  جوارهِ  إلى  يذهب  يزُ   ، رتهِ ياال  الحُ لم    سينر 
ة يّ بسل  ةٌ عمليّ   ،شاركاتندوات ال مُ   ارات اليز  ال  ،وسالمه عليه طيلة هذه السنين  هللاِ   اتُ وصل

  !!جاهاتطمر في جميع االتّ  ،ة طمرها عمليّ بالكامل إنَّ 

للحقائق االجتماعيّ  أتحدَّ ة والسياسيّ طمٌر  الفساد والفاسدين،  بالسكوت عن  الفساد ة  ث عن 
 للخطباءِ ههُ  ذي وجَّ الَّ   ووصاياه في بيانهِ   وقد قرأت عليكم فتاواه  ،عن الفساد السياسي  ،ينيالدّ 

باألخطاوالمبلّ  المشحون  يُ   ءغين  يتستّ واالشتباهات  أن  المراجع حتَّ وصيهم  لو روا على  ى 
  ة!ٍت عقائديّ وا زالَّ لّ هم زَ أنَّ 

الفاسدين   ر على وكالئهِ التستّ   ببوجو  ييفت  )للمغتربين  الفقهُ (ة  العمليّ   في فتاواه في رسالته
  .ر على الفاسدينالتستّ  بوجوبِ  يفته يُ فاسد فإنَّ  هذا الوكيل  ُف قاطعاً بأنَّ ى لو كان المكلَّ حتَّ 

 هاف النصوص الصادرة من السيستاني نفسحامد الخفَّ   ذي جمع فيهِ الَّ )  النصوص(في كتاب  
بعد سقوط النظام    ن يالبعثيّ   رحينما يسأل السائلون عن فضح أسرا  ه ومن مكتبهِ دومن ول
شيء،    لِّ طمر لكُ   ،ة طمرعمليّ   ،ينالبعثيّ ر  أسراز فضح  جوِّ ال يُ   ،الكثير من الوثائق   روانتشا

أتَّ   أنا النيَّ ال  بسوء  الرجل  تربّ هم  وهكذا  نشأ  هكذا  لكن    ، ىة 
مارس منهج لكن أن يُ   ،ة فذلك شأنهُ الشخصيّ   إذا كان األمر شخصياً في حياتهِ   ؟!ما ذنبنا نحنُ 
  . وجٍه من الوجوه بأّيِ  لهُ  فهذا ال يجوزُ  ةِ مَّ األُ  الطمر على

ً واضحاً ويُ   سهُ أن نتلمَّ   ذي نستطيعُ الشيء الوحيد الَّ   ،ةنّ االهتمام بشؤون السُ :  بادر إليه سريعا
ً بشؤون رموزهم وشخصيّ   ،بشؤون المخالفين ألهل البيت  إلى الحدّ   ،اتهم أو بشؤونهم عموما

حقيقةٌ ما هي لالستهالك   معلومةٌ   هذهِ   ،نياد السيستل السيِّ ت تدخَّ اقانون االنتخاب  فيذي  الَّ 
السُ تدخَّ   ،اإلعالمي بشكٍل  االنتخابات  قانون  في  يُ نَّ ل  من حّصِ ةُ  أكثر  مقاعد  على  لون 
 ! لون على أقل من استحقاقهمحّصِ الشيعة سيخسرون مقاعد وسيُ   إنَّ   :فقالوا له  ، استحقاقهم

ذي  الَّ   ا وفعالً هو هذ  ،استحقاقهم  لون على مقاعد أكثر منحّصِ ة يُ نَّ السُ   أنَّ   ال بأس، المهمّ   :قال
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ة ينالون من المقاعد أكثر من نَّ السُ   أنَّ (  :الرؤية  هِ حدث، وقانون االنتخابات مبني على هذ
ل في قانون االنتخابات إلى تدخَّ   بوها!كذِّ المعلومة دقيقةٌ مئة في المئة، فليُ   هذهِ   ) استحقاقهم

الح أنَّ دّ هذا  من  ويقولون  ال  االسيست  ،  كُ تدخَّ   !!ليتدخَّ ني  في  ولكن   صغيرةٍ   لِّ ل  وكبيرة 
ة في نَّ ل السُ حّصِ يُ   ت صياغته أنتمَّ   ةنيَّ تاالطريقة السيس  ابات بهذهِ خقانون االنت  !بالمقلوب

ل الشيعةُ في العراق من المقاعد أقل من   أكثر من  من المقاعد  العراق  استحقاقهم، وأن يُحّصِ
ما سنحت   هذه حقيقةٌ وإذا  ،ا هو لالستهالك اإلعالميم  ، مثلما قلت لكم هذا الكالمُ استحقاقهم

  سآتيكم بالوثائق. فرصةٌ 

    :سينربة الحُ تُ  رَ مَ طَ 

 ذي صنع هذهِ من الَّ   !!؟من الغيب  أفهمُ   أنتَ   !ها السيستانييا أيُّ   ةٌ غيبيّ   عجزةٌ مُ   ،حدثت  عجزةٌ مُ 
   !المعجزة؟

   .سينفهم الحُ أما أنت  ؟سينالحُ  -
   .الئكةمن الم فهمُ أنت أما  ؟المالئكة -
   .ما أنت أفهم من صاحب الزمان ؟الزمان صاحبُ  -

ا إذا  أمَّ   ! ؟ماذا تطمرهاـإلى لون ل  لت من لونٍ تحوَّ   ربةً تُ   فقط أنَّ   عجزةً أكانت مُ   هذه المعجزةُ 
فرض رأيي ال أأن    ريدُ أة كما أزعم أنا وال  جَّ الحُ   مِ ها رسالةٌ من اإلمانظرنا إليها على أنَّ 

وال    فكيف أنت نائبهُ   !!ىبركُ   طامةً   ةُ تكون القضيّ   غيره فحينئذٍ   على  والني  تاعلى السيس
  هذا بُ رستغأال    انإ  !!؟هتوفي الوقت نفسه تطمر رسال  وكيف أنت نائبهُ   !؟!تعرف رسالته

صاحب    كبار  فإنَّ   ،بداً أ نُّواب  أنَّهم  عنهم  يُقال  الَّذين  الشيعة  هللا مراجع  يدعون    الزمان 
عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية الفيديو   ؟!له  ابٌ فكيف هم نوّ   !هورهِ أن يموتوا قبل ظُ 

عن مراجع ونماذج   البغدادي  يد علي الحسنجفي المعاصر السيِّ ث فيه المرجع النَّ ذي يتحدَّ الَّ 
 ريدون لصاحبِ ال يُ   اب صاحب الزمان وهموَّ هم نُ قال عنهم أنَّ ن يُ مَّ الشيعة مِ راجع  م من كبار  

 هكذا يتكلَّمون؟! و ملكٍ أ  لرئيٍس   ابٍ هل سمعتم بنوّ   !!تهمالزمان أن يظهر في أيام مرجعيَّ 
تدمير رونا  دمَّ   ،رونا هؤالء المراجعة، دمَّ استدباريّ   ه بطريقةٍ لُّ كُ   ،بالمقلوب  هلُّ كُ   ،فقط مراجعنا

  .ة طمرعمليّ  ،كامل

  !ر لونهاتغيَّ  يتسين الَّ ربة الحُ ر تُ مَ طَ  يناتسد السي السيِّ 

   !اسقبر العبّ  رجاو يُ  يذالماء الَّ  رَ مَ طَ 
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يُ  مُ   ، قبرهُ   اورُ جماء  أقول هو  العبّ يُ   رابٌ تُ   ،بداً أ   عجزةٌ أنا ال  قبر  نتبرَّ جاور  بهاس    ماءٌ   ،ك 
العبّ يُ  قبر  نتبرَّ جاور  بهِ اس  الَّ ـل   ،ك  الماء  تطمرون  يُ ماذا  العبّ ذي  قبر  ماذا ـ ل  !؟اسجاور 

البيت قُ عمليّ   ؟!تطمرون آثار أهل  أنا  ةُ لت لكم هذه المرجعيَّ ة طمر على طول الخط، ما 
  .شيء لِّ الحقائق في كُ  ة الطمر، طمرُ تها منهجيَّ منهجيَّ 

حديٌث قال   ،اتيّ عموم  دهِ ن له أو تصدر البيانات من عبَ قِ   ثون منتحدِّ مُ ـث الاآلن حينما يتحدَّ 
البعضصرَّ   ،البعض الفساد  ،ح  الفاسدين  ،حيتان  المفسدين  ،كبار  على  هم   ،القضاء  من 

  ! !ون؟ون هم أم فضائيّ يّ حقيق ؟!يخالمرّ في ن ويعيش !؟الءؤه

الحكومة   إلى  عدواه  انتقلت  األمر  ً أوهذا  قُ البرلمانيّ   !يضا داخل  البربَّ ون  يتحدَّ لة  ثون مان 
هم نَّ أل  ،ثون بلغٍة فضفاضةسمعنا في برلماٍن من البرلمانات في العالم يتحدَّ   ات، مابالعموميّ 

   . دحدِّ أن يُ  دراقب البَّ مُ ـراقبون الهم يُ ألنَّ  ،صشخِّ أن يُ  دَّ ع البُ شرِّ مُ ـال  ،عونشرِّ يُ 

  . فضفاضة البرلمان لغةٌ  ةلغ

  . اضةف فض ةٌ غلغة الحكومة ل

 أو في وسائل اإلعالم لغةٌ   ة أو من طرف الحكومةِ ف المرجعيَّ رمن ط ثون  ذين يتحدَّ الَّ   لُّ كُ 
  :اند العراق فسا في داالفس مة من أنَّ دِّ تقمُ ـال ذكرت لكم في الحلقاتِ   ،ضةافضف

  . ة والحكومةيَّ المرجع ث عنه وهو فسادُ يتحدَّ  ال أحد فسادٌ  -
، ال ندري  وال ذيل وال أرجل وال أجنحة  أسر  جميعاً ليس لهُ   ثون عنهُ يتحدَّ   دٌ اوفس -

  . ال وجود له رافيّ خُ  هو كائنٌ  أين هو!!

ل ثَ مَ   انعند  نحنُ   )ةاثنينهم حراميّ   هوهمّ (مت الحكومة منها  تعلَّ   ث وهكذاتتحدَّ   ة هكذاالمرجعيَّ 
الهوش(  :شعبي عراقي يقولون  الدواب يعرف حرامي  الجاموس   يالدواب يعن  )حرامي 

البقر  سوالجامو من  الدو   ،أغلى  حرامي  افحرامي  يعرف  تعالمرجعيَّ   ،لهوشاب  ف  رة 
 لُ ثَ مَ ـالجهة وهذا ال  وينخر في هذهِ   هةالج  في هذهِ   ينخرُ   الفسادُ   ة،حراميّ   همناثني  ،الحكومة

 ً   .)لدواب يعرف حرامي الهوشارامي (ح ينطبق عليهم تماما

   !!ةطيّ اة طمرت الديمقريَّ المرجع الكبيرة أنَّ  ةُ الطامّ 

 ون نحن اإلسالميّ   كوجا!   احنهة وإالَّ حدة األمريكيّ جاءنا من الواليات المتّ   ة عطاءٌ الديمقراطيّ 
نا عدالتها سمَّ لا تمَّ ـلَ   ةِ طيّ امقري بالد  اة، نحن آمنّ طيّ اال نؤمن بالديمقر  نحن  والديمقراطية كوجا!
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فإنَّ وإالَّ   ، وحالوتها الَّ     تعلَّ الخرط  القُ ذي  المراجع  من  الم  ين طبيّ مناه  الثوالن فكّ ومن  رين 
من سيّ   األغبياء  قُ أتباع  الجوّ د  في  كُ يالشِّ   طب  النَّ عي  نرفض  لَ   ،ةطيّ ايمقرد ا  تلمَّ مَّ لكن  سنا  ا 

  .اسبين النّ  كمِ للحُ  اها أفضل أسلوبٍ نوعدالتها وجدا تها وحالوتهمنطقيَّ 

دول   لِّ في كُ   كان هو موجودٌ يذي جاءنا به األمرالَّ   النظامُ   ،ةطيّ ابالديمقرألمريكان جاءونا  ا
ة الديمقراطيّ   نَّ في العراق أل  مريضٌ   نظامٌ   هُ رغم أنَّ   ىوحتَّ   هِ بالحياة في ظلّ   تسعدُ   اسُ العالم والنّ 

للعراقيّ   جديدةٌ   ةٌ عمليّ  أوجدت  ذلك  العراق مع  ثقافتنا وعلى حياتنا في  من على  ين هامشاً 
الحُ   ،رامةالك من  يُ   ،ةريّ هامشاً  اآلقايِ نُ   مكن أنال  بين األوضاع  أيام   نوبي  نس  األوضاع 

ون ما البعض يحنّ بَّ رُ   ،امرين أيام صدّ تضرّ ا مُ نَّ ذين كُ الَّ   بة لنا نحنُ سل بالنقعلى األ  ،امصدّ 
الواقع قايسة بين هذا  ام نقول ال مُ رون أيام صدّ ، نحن المتضرّ همهذا حقّ   ،امإلى أيام صدّ 

صدّ   الفاسد أيام  نُ لكنَّ   ،اموبين  لهذ  الصالح  ريدُ نا  جاءونا    اواإلصالح  األمريكان  الواقع، 
يتكامل عبر    ،فيه عيوب  ص،فيه نواق  ،دول العالم  ما هو فيمثل  ةٍ بديمقراطيّ   ،بنظامٍ   ،بدستورٍ 

   .الزمن وعبر التجارب 

هذهدمَّ   ةُ المرجعيَّ  النّ الديمقراطيّ   رت  على  يضحكون  يُ ة،  االنتخابحدِّ اس  عن  ت اثونهم 
والتعليمات   ويصدرون  هو  صوموا  الفتاوى  من  يُ الَّذفات  عبد والنّ   ،نتخبي  تنتظر  اس 

يُ مال ماذا  الكربالئي  مب  ،ههم وجِّ هدي  االنتخاب  اهنتييّ والجماعة  ومحضّ اقبل  رئيس  ت  رين 
تي الَّ   الطريقةعترض على  أعلى شخصِه وإنَّما    ! عادل عبد المهدي أنا ال أعترضُ وزراء

   ؟!وين الدستور !؟تاجاء بها، وين االنتخاب 

ين بشكل عام أو من  ى يكون أولى من العراقيّ من هو حتَّ   : نيتاد رضا السيسسأل محمَّ أأنا  
ذهبوا الون لهم  واس ويقماذا يضحكون على النّ ـ ل  !؟أولى منهم بأنفسهم  على األقل  عةيالش

وكالم  روع -وينتخبون    ات،النتخابل رفسوا   -فتاوىووجواب    وسؤال   وجر  قد  وهم 
صول أا وجاءونا بأشخاص ال عالقة لهم ال بقواعد الدستور وال بهساسأة من  طيّ االديمقر

شرت إليها أتي  يقة الَّ رط لبا   يتانسد السيذي عبث فيه السيِّ ى قانون االنتخاب الَّ حتَّ   !؟يننالقوا
 ً ً  وجاءوا بأشخاٍص  قبل قليل رفسوه جانبا   .ال عالقة لهم بالموضوع أساسا

ى لو نجحت حتَّ   ،ذقونلحك على اضعلى ال  ضُ رما أعتعلى األشخاص وإنَّ   ضُ رأنا ال أعت
  ةً ومرَّ   ،أخرى  ةً اس مرَّ ن النّ وة أن تضحك على ذقالباب للمرجعيَّ   لُ سهِّ هذا يُ   الحكومة فإنَّ   هذهِ 

 ةُ إلى متى تبقى المرجعيَّ   ،هذا الضحك على الذقون  ىضي علترااع  ، ومّرةً أخرى  أخرىو
  على ذقوننا إلى متى؟!  تضحكُ  ةُ الشيعيَّ 
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  ع:ؤال يتفرّ أنا عندي سؤال وهذا السّ 

ضدَّ بحسِب   الجهاد  المعر  فتوى  إلى  كثيرون  ذهب  الحقيقكة  داعش    ةُ المرجعيَّ   ةوفي 
مُ   ،رسلتهمأوالحكومة   ليسوا  وهم  كثيرون  ذهب  تدرِّ ذهب  أو  بتدري   البعضُ بين،   بٍ منهم 
سالح، أو أعطوهم   ذهبوا من دونِ   وهللاِ   ،سالح  من دونِ   وذهب البعضُ   ،ة أيامضعيٍف لعدَّ 

العِ أهم بوووعد  عتاد   سالحاً من دونِ  العتاد لهم  تادن يجلبوا لهم  أو أعطوهم    ،وما جلبوا 
تلوا هكذا بسبب ؤن ومن دون لوجستيك، وقُتلوا، قُ اً من دون مُ دَّ تاٍد محدود جِ سالحاً مع عِ 

  .عهُ رقِّ نُ  أنو رمكن أن نتجاوز هذا األموال بأس في ذلك، يُ  ،وهم شهداءاإلدارة فعدّ  ءسو

م  تي تقدَّ األسباب الَّ   لِّ العمران الهندسي الفاشل لكُ   بسببِ   ،اإلدارة  ءِ وسُ   ذين قتلتموهم بسببِ الَّ 
 ألقيتم تقصيراً   ماو  هداءجعلتوهم شُ رحوا  جاء وجُ تلوا يوم عاشوراء في باب الرَّ ذكرها فقُ 
أحد فعلت  ةُ المرجعيَّ   ، على  المسألةُ   !هكذا  والجُ   ،صورقُ   مسألةُ   وقالوا  ران دالحيطان 
ولذا في األيام القادمة سيكون هناك تخطيط    ،بت مقتلهمتي سبَّ والشوارع هي الَّ   واألرض

يمكن، الشيعة   ،يخالف يمكن تنقبلة، وقلنا ما  ات والحقوق الشرعيّ آخر، وعلستم عليهم الديّ 
ً  ،الثوالن يقبلونها   ل:أسأنا أ ،وجه من الوجوه قبل بأّيِ ال تُ  وإن كان شرعا

 هذه   !؟ض تر م تعـماذا ل ـيضاً لأة  المرجعيَّ   وأسألُ   ،ةتي جاءت بك المرجعيَّ ها الحكومة الَّ تُ أيَّ يا  
وفيها اعتداء    ظاهرات فيها فوضىمُ   ،مكنيُ   !ونندسّ هناك مُ   :ونلتقو  ،المظاهرات األخيرة

مكن يُ   ،تها ليس معروفةدقيا  ،والخاصة  كات العامةمتل ال الدولة واعتداء على المجعلى ر
ين فيها، ولكن ندسّ على أنَّ مُ   دليالً   اسالنّ   يتمأرال دليل عندنا وال أنتم    ،ونندسّ أن يكون فيها مُ 

يُ   مكنيُ  يُ منطقياً  الكالم،  مُ قبل  فيها  يكون  أن  لسّ ند مكن  قتلتموهم  حينما  ماذا صاروا  ـون، 
  ! ين؟ندسّ م غير مُ أون ندسّ هل هم مُ  !شهداء؟

ذلك تقولون    اس وبعدتقتلون النّ   ،ةها حكومة المرجعيَّ إنَّ   الحكومة!  وهذهِ   ةُ المرجعيَّ   غريبةٌ هذهِ 
شهداء!    هم 

القانوني  كم  ي والحُ عكم الشرالحُ   ،كالمكم صحيح  لنفترض أنَّ   !ونندسّ ما أنتم قلتم هؤالء مُ 
موا حاكَ ويُ   عهمم ق  حقَّ أن يلقى القبض عليهم وبعد ذلك يُ   يجبُ   ،ينجيز لكم قتل المندسّ ال يُ 

 ً ً   شرعا إذا ثبت   ،، فتمَّ قتلهم دفاعاً عن النفسسيطرةالة خرجت عن   إذا القضيّ إالَّ   ،وقانونا
  هذا.

لو   ؟!عة عة أو غير متشرِّ تشرِّ أنتم مُ   ،تهِ ديّ   اً يجب دفعُ ندسّ ى لو كان مُ ا إذا لم يثبت هذا حتَّ أمَّ 
 ى عة فحتَّ تشرِّ إذا كنتم مُ   !اسالنّ ى  وتضحكون علناضد له ثالثين متر على راسه  ل واحد  كُ 
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ى اللصوص ما حتَّ   !؟ة أو الفتاواكم في الرسائل العمليّ   تِه، أليس هذهِ ديَّ   دفعُ   المندس يجبُ 
ً الَّ إ  ! نة، هل يجوز قتل اللص؟عيَّ ة ضمن شروط مُ لهم ديّ  ما هذه   ،عن النفس   إذ كان دفاعا
 له شأنٌ   ا بالك بمندٍس فم  ،ةالجوامع الفقهيّ   في  األحكامُ   ما هذهِ   ،ةم العمليّ كفي رسائل  مُ األحكا

  !نعيَّ مُ  ياسيٌّ س

قتلتموهم دفاعاً عن أنفسكم    !؟ماذا لم تلقوا القبض عليهمـل  ! ؟ماذا قتلتموهمـل  !ونندسّ هناك مُ 
ذلك  ال تُ ـل  ،بأس في  اآلنكِّ ماذا  تُ لِ   !؟رمونهم  مُ   !؟ء هداونهم شُ سمّ ماذا  يكونوا  لم  ين ندسّ إذا 

وصفتموهم وماذا رجعتم  ـوهم لمتوبعد أن قتل  !؟وقتلتموهم  ونندسّ هم مُ نَّ أفلماذا وصفتموهم ب
ً ذين قتلوا المندسين أو غير  الَّ   !؟هم شهداءبأنَّ   المندسين وقتلوهم آخرين من المظاهرات دفاعا

   !من هم الشهداء؟ !؟ءهداهؤالء القتلة شُ   عدُّ ماذا يُ ـعن أنفسهم ل

ال في   ،من العالم  بلدٍ   هذا ال يجري في أّيِ   وهللا  !الشهيد من هو؟  لنا  فون تعرّ   عليكم ما  با
المستقبل الحاضر وال في  ل  ،الماضي وال في   ،اتما عندهم مرجعيّ   ؟ ألنَّهمماذاـأتدرون 

  ، ح حظهم ة تطيّ ما توجد مرجعيَّ  ،ما عندهم ،حت حظناحت حظهم مثل ما طيّ ات طيّ مرجعيّ 
 فيها وهللاِ   من يدٍ   ةيَّ ة وليس للمرجعيَّ من المرجع  لو كانت الحكومة في بغداد ليست باختيارٍ 

   .ه ال يحدثلُّ الهراء كُ  هذا

 شاء وال في إن  الدول  رةادإ  في  الو  ،فة ال خبرة لها ال في السياسةِ تخلِّ يا جماعة مُ   ةُ يَّ المرجع
  هُ نوغاية ما يعرف  ،جفة النَّ فين عاشوا بين أزقّ تخلّ جف مُ امنة في النَّ ومّ المراجع ا  ،الحكومات

  ، إلى آخر  وقتٍ   وتختلف فتاواهم من  والنجاسة  الطهارةرون فتاوى في  صدّ يلفطون الخمس يُ 
شي  يقول  المرجع  شي   ، شي  يقول   بالمكت  ،ابن  يقول    ،الوكيل 

صدرون فتاوى وحينما يُ   ،نعرفها  ة احنهبهذه اللع  ،ثالثة أربعة وكالء كل واحد يقول شيء
ينجحون  وال غير وكيل المرجع، طالسم في طالسم،    كيل المرجعوال  ال يفهمها    ،مفهَ ال تُ 

واحد شيٍء  ا  في  إذا  اآلخرين  تسقيط  معهمخفي  شيطانيّ   ،تلفوا  كُ   اهذ  ،ةبأساليب   لّ هو 
رض أذي يحدث على  لكن هذا الَّ   ،ة راجعة إلكمقون هذه قضيّ صدِّ قون ما تُ صدِّ تُ   ،الموجود

أين تضعونهُ  أّيِ   الواقع  العالم  بلدٍ   في  بلدان  الجنوبيّ   ؟!من  أمريكا  الَّ   ،ةفي دول  تي الدول 
المافياتهيمِ تُ  عليها  علسيطِ تُ   ،ن  وهللاوش  ى ر  العصابات  من    ارعها  اللون  هذا  فيها  ما 

وهذ قتلِ   االقرارات  من  مُ النّ   اللون  بأساليب  يُ   وبعد  ،ختلفةاس  بأنَّ ذلك  شُ وصفون   ء اهدهم 
   ؟! ذاً إماذا قتلتموهم ـل ! مونكرَّ ويُ 

ً دها يوميّ مة وأردِّ في المقدِّ   ا أنا قلتُ م   : حلقة من حلقات هذا البرنامج في كلّ  ا
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  !!ونقيّ اها الشيعة العرأيُّ  عونبدِ اً مُ دَّ قون أنتم جِ خالَّ 

  ! !يوٍم بطريقة تذبحون لِّ في كُ 

  !!بونحسَ ة عليكم ومن الشهداء تُ ة السيستانيَّ المرجعيَّ  لُ وتتفضَّ 

 ،ءداهيقولون هؤالء ش  مَّ ثُ   ءجااس في باب الرَّ ذي يجري حولنا، يقتلون النّ هذا هو الواقع الَّ 
اس في المظاهرات يقتلون النّ يقولون هؤالء شهداء،    مَّ يقتلونهم ثُ   ،ونندسّ ء مُ اليقولون هؤ 

ثُ   طناالتظاهر للمو  الدستور كفل حقَّ   وهم يقولون من أنَّ  يقولون    مَّ العراقي يقتلونه عمداً 
  !هو شهيد

من الحكومة يطلبون من المتظاهرين أن يكونوا  تاستمع لعادل عبد المهدي ولشخصيّ أأنا 
منطق    !اذا تقتلونهم؟مذين تقتلونهم فلنتم الَّ أإذا كنتم    !؟ذي يقتلهملَّ من ا ،لواقتَ هادئين كي ال يُ 

  .جاهاتأعوج في جميع االتّ 

بحسب النزاهة أياد عالوي،  رؤساء الوزراء فساداً  الماضية أقلُّ ثتكم في الحلقاِت مثلما حدَّ 
ال   هُ ماذا؟ ألنَّ ـأياد عالوي ل  ،ياد عالويأة  قيّ االقراءة العربو  ،إياد عالوي بالقراءة الصحيحة

هم في لُّ ة فكُ ا البقيّ ة، أمَّ بل المرجعيَّ اء من قِ ريكون رئيس وز  ة ورفض أنبالمرجعيَّ   يرتبطُ 
   . د رضا السيستانيمحمَّ  ؛بل حاكم العراق الحقيقيجاءوا من قِ  ،ىسو ىالهو

  !!أنا ال أدري في الحقيقة ماذا أقول للشيعةِ 

  ؟!!الحالة تبقون إلى متى على هذهِ 

وبالتحديد    ،جفة في النَّ شكلتكم المرجعيَّ أنا أقول لكم مُ   ،أو بالعنف  البكم بمظاهراتٍ ط أُ أنا ال  
ات القادمة إن كان وفي المستقبل المرجعيّ ،  ين تاس ة السيد السيفي الوقت الحاضر مرجعيَّ 

السيست  محمدَّ  أو كان غير محمَّ ارضا  السيني  الَّ   تأتي  ةأي مرجعيَّ   ،تانيسد رضا  تي هي 
ُس أر ،نف أبداً وال أقول استعملوا العُ   ،خرجوا مظاهراتاأنا ال أقول  ،ل المشكلة لكمشكّ ستُ 

دوهم، حاصروا وكالءهم باألسئلة ؤيّ ال تُ   ،يديكم منهمأسحبوا  ا  ،اسة النّ عيَّ يشالة  مال المرجعيَّ 
فسادهم    نترنت لفضحِ استعملوا اإل  ،شكاالتإلوا  طبائهم باألسئلةِ حاصروا خُ   ،واإلشكاالت

السُ و  ،عوراتهم  وبيانِ  عن  وابتعدوا  بالصدق  عليكم  الفاحش  بابِ لكن  عليكم    ،والكالم 
التزويرِ   ،بالصدق  عن  تكنذإ  ،قصير  الكذبِ   حبلُ   ،يق فوالتل  ابتعدوا  لم  الوثائق    عندكم  ا 

عوراتِ   والحقائق   ةواألدلَّ  عُ يَّ المرجع  عن  برامجيإودوا  ة    ، لى 
 ً ا كذب هي هن عنوبرامجي وإن كانوا يقول  لِّ كُ   في  ةالمعلومات الموجود  أنا أعطيكم ضمانا
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يردّ   حقيقةٌ  أن  قكلو    ،وهاال يستطيعون  لردِّ درين على رَ اانوا  من مئات ومئات    ،هاودّ ها 
منها ما هو   ،الفقهيمشحونةٌ بالحقائِق والوثائق، منها ما هو العلمي، منها ما هو  الساعات  

الدّ   ، ريخيالتأ هو  ما  األدبي  ،ينيمنها  هو  ما  ما  ،منها  هو السياسي  هو  منها  ما  منها   ،
جاهات، مئات ومئات من الساعات مشحونةٌ  منها ما هو المالي في جميع االتّ   ،األخالقي
  .عودوا إليها ،والحقائق والدقائق  بالوثائق 

ى حتَّ   ةُ ب المرجعيَّ ى تتأدَّ بالحقائق بالصدق حتَّ   لكنوفضحوا وكالئها  ا   ،ةيَّ فضحوا المرجعا
هذا الضحك   لُّ ماذا كُ ـل  !؟داع هذا الخُ   لُّ ماذا كُ ـل  !؟هذا الطمر  لُّ ماذا كُ لِ   ،ال تفعل بنا ما تفعل

ذقوننا الَّ ؟!  ماذاـل  !؟على  جنيناهُ ما  إ  ؟!نحنُ   ذي  هكذا  حالكم  تتحرَّ سيبقى  لم  لتغين  ر  يكوا 
العراق  شيعة  يا  للعنف  !واقعكم  أدعوكم  ال  أد  ،أنا  أدعوكم عووال  وال  للعداوات  كم 

الساعات   من  تي هي مئات ومئاتفي برامجي الَّ   ،أنا أدعوكم للنقاش العلمي  ،للمظاهرات
الحقائق  من  الكثير  المراجع،  ،هناك  أوالد  حاصروا  بها،  المراجع  حاصروا    حاصروا 

مين حاصروا المعمَّ   ،ا وكالء المراجعوصر اح  أصهار المراجع، حاصروا خطباء المراجع،
ا أن  جاهِ تِّ اكوا بيتحرَّ   نا أفتضح أمرهم، إمَّ سيُ   ،الحقائق   بهذهِ  وا ينكفئ تصحيح أوضاعهم وإمَّ

ك أحدٌ لتغيير كوا لتغيير واقعكم فلن يتحرَّ إذا لم تتحرَّ   ،ويسحبون أيديهم منكم  على أنفسهم
  واقعكم. 

المطالب  من    كشحاً عن كثيرٍ   لقد طويتُ   ، من اإليجاز  وبنحوٍ إليِه  ير  أشأن    تُ دذي أرهذا هو الَّ 
  .الحلقة صار طويالً ني أرى وقت ألنَّ 

  :وختاماً أقول

  .أوالً  نفسكَ  قدرَ  سين اعرفْ الحُ  يا خادمَ  -
ً  مخدومكَ  اعرفْ  -   .ثانيا
ً  منكَ  ماذا يريدُ  اعرفْ  -   .مخدومك ثالثا
ً  فيهِ  كُ ذي تتحرَّ الواقع الَّ  عرفْ ا -   .خدمتك رابعا

سفيهٌ وخدمتك    جاملة فأنتَ مُ   ونِ  بصراحٍة ومن دُ  وإالَّ الَّ إ وزٌء من معرفة الواقع وإالَّ وهذا جُ 
  عليهم.  د صلواُت هللاِ مَّ حَ مُ  ٍد وآلِ مَّ حَ مُ  منطق ثقافةِ  سفاهةٌ بحسبِ 

 ً   ..أسألكم الدعاء جميعا

  ..ى أن يكون برنامجي نافعاً ومفيداً لكم أتمنّ 
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  ..تعالى إلى لقاٍء قريب إن شاء هللاُ 

  ..في أماِن هللا 
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  وفي الختام:
ه   ّد من التنبـي ا هي وـهذا  إالبـُ امج كـم ــوص البرـن ا نـقل نصــ ا ـحاولـن لى أنّـن

ة الكــاملــة عليــه   المطبوع ال يخلو من أخطــاء وهفوات فمن أراد الــدقــّ
  مراجعة تسجيل البرنامج بصورة الفيديو أو األوديو على موقع القمر.

  
  
  

  مع التحيات
 الـُمتابَعة

 القمر
  هـ1441
  م 2019

  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدْم... متوفّر بالفيديو واألوديو على  ا عرْف ثُمَّ ا بَْرنَاَمج يا َخادَم الُحَسْين  

  موقع القمر  
www.alqamar.tv  

  

  

 


