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مكدمة الشيد احلشين (دام ظمه)-:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
صل علـ
اللهم ّ

وللـه وارز ـين صـةة يف عةـةدة ,وفراغـةً يف

زهةدة ,وعلمةً يف استعمةل ,وورعةً يف إمجةل.
الله ــم اب ــتم بعفـ ـ

جلـ ـ  ,وح ّقـ ـق يف رج ــةت رأتـ ـ

ملـ ـ ,

وحسن يف مجيع ح ايل عمل .
ّ
وسهل إىل بل غ رضة سةل ّ ,
الله ــم ع ينعل ــين م ــن ب ــمةت لل
ينعلــين مــن عــدات لل

(عل ــيهم السـ ـ م) ,وع

(علــيهم الس ـ م) ,وع ينعلــين م ـن

ـل
هل احلنق والغيظ علـ لل (علـيهم السـ م) ,اللهـم ص ّ
ولل واجعلين هبـم فـةاًاً عنـد يف الـدوية وا بـرة
عل

رب العةدلني.
ومن ادلقربني ,لمني ّ
وبعد...
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وعً -:فأن هـذا الةةـي يتنـمن ـراتة ةرجيـة جيـدة للعديـد
من ال ـةاع واإلحـداث والـش تاـري اليهـة الـرواايت ,ومـع هـذا
فإونــة وكـ ّـرر ن مث ـل هــذا الق ـراتة ع عــرج عــن ك ــة طروحــة
واحتم ــةعً ,وع جيـ ـ ز التمسـ ـ هب ــة ً ــرعةً رل ــرد ًة ع ــن ال ــدليل
واألثر العلم  ,فةألصل ه الدليل واألثر العلم .
اثوي ـةً -:ذكــريف يف عــدة منةســةةت ن ي طروحــة مســتفةدة يف
ه ــذا ادلق ــةم ويف غ ــريا ,حك ــن ن يكـ ـ ن ذل ــة م ــةديق عدي ــدة
حســا ادلكــةن و الًمــةن ,وكــذل حكــن ن يـ ثّر فيهــة ــةو ن
ل ــم اوـ ـ واإلثة ــةت اإلذلـ ـ  ,في جـ ـل و يغ ــري و ية ــدل وحنـ ـ

ذل .
اثلث ـةً -:حثــل الةةــي احللقــة ( )77مــن حلقــةت السلســلة
الذهةيــة يف ادلســرية ادلهدويــة ســأل ن تعــةىل ن ي فّـق الةةحــي
ويسـ ـ ّددا خلدم ــة اإلسـ ـ م وادلس ــلمني و ن جيعل ــه وجيعلن ــة م ــن
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السةارين عل بـ و ـا ادلع ـ مني (علـيهم السـ م) ويرز نـة
ًفةعتهم يف الدوية وا برة.
{وَسَالًٌَ عَيَى
وصل اللهم عل
ّ

*
اىْمُرْسَيِني *

ولل

وَاىْحَمْدُ ىِيَّهِ رَبِّ اىْعَاىَمِني}
وعجل فرج ةام لل
السيد احلسين
 /4صفر5475 /هـ
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املكدمة-:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وال ـ ة والسـ م علـ بــري األيفم

القةســم

(صــل ن

عليه ولله وسلم) وعل للـه الطيةـني الكـرام وصـةةه ادلنتجةـني
الربرة العظةم.
وبعد...
احلم ـ ــد ي ال ـ ــذي مبم ـ ـ ّـن علين ـ ــة ةم ـ ــد (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ولل ـ ــه (عل ـ ــيهم

السـ ـ م) وبعلم ــةت رلةه ــدين يفطق ــني ص ــةد ني والسـ ـ م علـ ـ

األوفس الًكية الراضية ادلرضية والس م عل و ر اذلدى وإمةم
التق صةحا الع ر والًمةن رواحنة دلقدمه الفدا.
بعد ن ُتيةت الفرصة لنة حبمـد ن ـررت ان جعـل مـة يـدور
يف ذهةون ــة يف س ــةحةت النا ــر يف كت ــةب مطةـ ـ ح ــك يكـ ـ ن
اعطّـ ـ

علي ــه م ــن ة ــل الس ــيد الـ ـ يل رواحنـ ـة ف ــداا ,وبع ــد

اطّ عه عليـه وم افقتـه واذوـه ,وناـرا ليكـ ن إلب اونـة ادلـ منني

علمةً وبرياً إن ًةت ن تعةىل.
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يوسف ( )يف كن مكاى
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 إِذْ قاااهَ يُىسُا ُ لَِبِياهِ يااا أَبَا ِ إِنِّا رَأَيْا ُ أَحَادَ عَشَارَ مَىْمَبااً
وَاىشَّمْسَ وَاىْقَمَرَ رَأَيْتُهٌُْ ىِ ساجِدِينَ  قاهَ يا بُنَ َّ ال تَقْصُا ْ
رُؤْياكَ عَيى إِخْىَتِلَ فَيَنِيدُوا ىَلَ مَيْداً ...صـد ن العلـ
العظيم.
لـ مملنـة يف هــذا ا ايت الكرحـةت لر ينــة فيهـة كثـرياً مـن العـ مبرب

واألم ر الش تُةك وع تُفرح فمث ً-:

ان هــذا العةالــة الطيةــة يك ـ ن فيهــة عن ــر احلســد الــذي ولّــد
بعدا القتل ,فمة ابل النةس العةديني؟
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ول مملنة يف مة ةل النيب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) يف ب ـ

احلسـد يف لبـر

الًمةن ويف كل زمـةن ل جـديف اإلًـةرة إىل ن بطـر و اعـه هـ
حسد العلمةت فيهة بينهم حيي ةل ّن احلسد بني العلمـةت.
ألون ــة عن ــدمة حنس ــد بعن ــنة تكـ ـ ن النتيج ــة الس ــلةية زل ــدودة!
ولكــن وتيجــة حســد العلمــةت كةرثــة كةــرية علـ األمــة اإلسـ مية
وعل ـ الةا ـرية كةفــة ,وا ن وــرى يف هــذا الًمــةن كي ـ

بـ ة

ي سـ ـ يت ــىمرون علـ ـ بـ ـ هم لقتل ــه والس ــةا هـ ـ  ,ألن ن
ســةةةوه وتعــةىل اجتة ــةا و بتــةراُ م ــن بيــنهم حي ــي ــةل تع ــةىل
{اىيّ اهُ أَعْيَ اٌُ حَيْ اُْ يَ ْعَ اوُ رِسَ ااىَتَهُ} مــع ان األمــر اخلطــري الــذي
ت اجه ــه ه ــذا األم ــة بط ــر و ك ــرب ألن ي سـ ـ ه ــذا الع ــر
مهمتــه كــرب حــة ه ـ حــةل النــيب ( ,)حيــي ان احلةضــر
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يدع إىل و رة اإلمـةم ادلهـدي ( )وبعكسـه تتعـره هـذا
األمة إىل بسران الدوية وا برة والعيةذ ابي.
ولك ــن بـ ـ ة ي سـ ـ

ــد ً ــعروا ,طـ ـ هم واع فـ ـ ا ب ــه ,م ــة

علمةؤيف مل يع ف ا يف ذل .
وا ن الس ال يك ن ح ل كيفية إثةـةت ي سـ الع ـر؟ وحنـن
الا ــيعة وعتق ــد ان ن س ــةةةوه وتعـ ــةىل ين ــا حجت ــه عل ـ ـ
عةــةدا ( (عــن طريــق وــيب و رس ـ ل)) إمةم ـةً للع ــر والًمــةن
الذي يل فقـدان هـذا النـيب و الرسـ ل ,وهبـذا اتفـق كثـري مـن
العلم ــةت علـ ـ ن وعي ــة الفقي ــه هـ ـ تن ــيا م ــن ة ــل اإلم ــةم
(عجل ن فرجه) وحيي ةل السيد الاـهيد ( ـدس سـرا) ن
ال عية تثةت ابألعلمية وليس ابلكفةتة كمة ةل غـريا ,مـع وـه
ل مملنة ل جديف ن الكفةتة ه األعلمية!
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شخصيات الظهور
تطــرح كثــري مــن األس ـ لة يف هــذا ال ــت ومنهــة :يف ي و ــت
حنن؟ وجنيا عن هذا الس ال يف عدة وجه-:
ال جه األول :مة ه الع مةت القريةة إىل زمةن الظه ر؟
ال جــه الثــةين :مــة الع ــة بــني هــذا الع مــةت والعمــل القريـا
إىل الظه ر؟
شخصيات قبن الظهور
وا ن ودبل يف إجةبة ال جه األول:
وه ـ ـ مـ ــة ورد عـ ــن النـ ــيب األكـ ــرم و هلـ ــه (صـ ــل ن علـ ــيهم
مجعني) والعلمةت النةطقني العةرفني.
حيــي ذكــرت الــرواايت ظه ـ ر ًل ــيةت ةــل ظه ـ ر اإلمــةم
( )وُعطيمبت صفةت وع مةت منهة:
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 .1خروج احلارث:

وهـ صـفة لرجـل ديـن كةـري و ـ ّ ابحلـةرث ألوـه ثــرث األره
ويهيأهــة للًراعــة وهــذا كلــه ينطةــق علـ الســيد ال ــدر ( ــدس
سرا) حيي هيأ النةس و عدهم.
 .2خروج صاحب التوبة:

وهذا ا بر ينةً يك ن م دا للسيد الاهيد ( ـدس سـرا)
حيي ر ينةا كي يـد ُ إىل الت بـة واعسـتغفةر والرجـ إىل ن
سةةةوه وتعةىل و ةل اللهم اًهد د بلغت و ةذلة ث ث.
 .3خروج صاحب الهصرة:

وهـذا الاـلأي ب بعـد احلــةرث وصـةحا الت بـة كمـة ذكــرت
الــرواايت حيــي ــة ذك ــرت اوــه ب رجــل يــدع إىل الت ب ــة
وبعدا رجل ب يـدع إىل الن ـرة حيـي جـرج اإلمـةم ()
ع يريد و رة وع ت بة إع من ةب وو ر.
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وجنــد هــذا ادل ــدا م ج ـ داً يف ةحــة الســيد ال ـ يل (حفظــه
ن) حيــي صـ ّـرح يف بدايــة دع تــه حيــي ــةل (إين كةحلســني
( )فةعذوا هذا الليل ُجنه ).

ول ـ عحظنــة ن طريقــه لــيس فيــه لــني وإيــة بــد التمةــيأي يف
صـ ــةةبه باـ ــدة كةـ ــرية حـ ــة دى إىل وف ـ ـ ر كثـ ــري مـ ــن ادلقـ ــربني
وادلقلدين.
وه ــذا كل ــه ي ــدل علـ ـ كيفي ــة الن ــرة ال ــةيةة ألن الن ــرة
ليست و رة رس ل ن (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وع صةةب علـ ( )وع
ص ـ ــةةب احلس ـ ــن ا ت ـ ــى ( ,)اي ـ ــة ص ـ ــةةب احلس ـ ــني
( )حيــي ــةل ( )ذلــم و وضــا ذلــم ــة ي ــري إليــه
مرهم ومل يهن ا ومل يستكين ا وثةت ا جًاهم ن بري اجلًات.
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 .4خروج املهصور:

وهذا وفسه عل مة عتقد صةحا الن رة واوه ًـةب لطيـ
يك ـ ـ ن يـ ــد اإلمـ ــةم ( )يف نـ ــةت ح ااجـ ــه و عمةلـ ــه مـ ــع
ادلقلـ ــدين ادلكلفـ ــني وينتقـ ــل بـ ــني مكـ ــة وادلدينـ ــة ,ـ ــةل السـ ــيد
ال در ( دس سرا) ن هذا الاةب ثةه اإلمـةم ( )كثـرياً
ع علم دلةذا؟ و ابدلن ر ألوه من ر مـن ن تعـةىل العًيـً
القدير.
 .5خروج احلشين املوعود:

ذكر السيد حسني دسـتغيا ( ـدس سـرا) يف كتـةب (ادلهـدي
ادل ع د) والسـيد ال ـدر يف م سـ عته ادلهدويـة وكتـةب ب ـةار
الـدرجةت وكثـري مـن الكتـا اإلسـ مية ـد ذكـرت فـك صــةيا
ال ج ــه ا ــه

اب ــن احلس ــن و

ص ــةحا ال ــنفس الًكي ــة

الــذي يقتــل بــني الــركن وادلقــةم وتك ـ ن ف تــهُ م صــقة للظه ـ ر
ادلق ــدس مبوذُك ــر و ــه يقت ــل يف  76م ــن ذي احلج ــة ة ــل ربع ــة
()53

السلسلة الذهةية يف ادلسرية ادلهدوية  ..............................احللقة ()77

عاـ ــر ليلـ ــة مـ ــن الظه ـ ـ ر الـ ــذي ي ـ ــةد  51زلـ ــرم يف ي ـ ـ م
السةت يف غلا الرواايت ومقتـل هـذا الـنفس يف يـ م اجلمعـة
يف ص ة اجلمعة بني الركن وادلقةم.
ال ــذي هـ ـ وف ــس ادلك ــةن ال ــذي جـ ـرج من ــه ( )غن ــةةيفً
سفةً عل مـة فعلتـه هـذا األمـة بنةاةـه األبـري فيقـع يف الظـةدلني
ت ً.
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يف طريل الظهور املكدس
وا ن ودبل يف الع ة بني هذا الع مةت والظه ر وه -:
ال جه الثةين:
( )5عتقــد ان هــذا الع ــة هـ جعلــت مــن ةــل اخلــةلق عــً
وج ــل ومل تك ــن عاـ ـ ااية ألن ه ــذا ادلمه ــدة للظهـ ـ ر ادلق ــدس
فمث ً:
صةحا الن رة و (ادلن ر) و (احلسـين ادل عـ د) و (الـنفس
الًكي ــة)

اب ــن احلس ــن ك ــل ه ــذا الال ــيةت هـ ـ واح ــدة

متجســدة يف رجــل مــن بــين هةًــم واوــه حســين النســا وه ـ
السيد احلسين (حفظه ن) ( ( عل حن األطروحة )).
( )7واععتقـ ــةد الثـ ــةين وه ـ ـ ل ـ ـ تتةعنـ ــة هـ ــذا الال ـ ــيةت
ل جــديفهة كلهــة يف ف ـ ة واحــدة ألن كــل واحــدة عملهــة ريــا
ج ــداً م ــن الظهـ ـ ر وه ــذا يندوو ــه يف التتة ــع يف ال ــرواايت ف ــةن

النســا وال ــًمن مه ــة س ــةةةن ـ ـ اين يف لن ــة يف اجتم ــة ه ــذا
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الال ــيةت يف ًل ــية واحــدة ,وســنذكر دلــة غــري هــذا إن
ًةت ن وسيك ن عرب طروحةت-:
املهصور واخلشف

األطروح ــة األوىل :لـ ـ مملن ــة يف حترك ــةت ادلن ـ ـ ر ل ج ــديف ان
اإلم ــةم الة ــة ر ( )ـ ــةل م ــة منـ ــم وة ان اإلم ــةم ادلهـ ــدي
( )ثتجـ ــا عـ ــن و ـ ــةرا و تةةعـ ــه فيـ ــأب اليـ ــه ادلن ـ ـ ر
فيقـ ـ ل ل ــه دلـ ــة حتجةـ ـت بعـ ــد ان ظه ــرت فيق ـ ـ ل ل ــه اإلمـ ــةم
( )ع اب ــرج ح ــك تي ــين م ــة وع ــدين ب ــه ن علـ ـ لس ــةن
جــدي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فيقـ ل لــه ادلن ـ ر ومــة وعــد ن اي ابــن رسـ ل
ن؟ فيق ل له اإلمةم ( )بس جيش السفيةين.
و ــد ورد يف كثــري مــن الــرواايت ان اإلمــةم ادلهــدي ( )لــه
ظه ـ ران صــغر و كــرب وكمــة الســيد الاــهيد (رأــه ن) فــةن
اإلمــةم كمــة غــةب غيــةب تــدرجي ســيظهر ظه ـ ر تــدرجي فــةن
صا هذا الك م فةوه حكن ن يك ن ادلن ر ريا جـداً ألن
اخلس

ريا جداً.
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حترك بني املديهة ومكة

األطروحــة الثةويــة :وه ـ احلســين

بــن احلســن وان حتركــةت

هــذا الال ــية اينـةً يف وفــس ادلكــةن الــذي جــرج منــه اإلمــةم

( )ويكـ ن يف ادلدينــة ومكــة ومــة بينهمــة ومقتلــه يكـ ن يف

مكــةن الظهـ ر ,وثتمــل ن يكـ ن زمةوــه ريــا جــداً مــن زمــةن
الظه ر ادلقدس.

مو مكة إىل كربالء

األطروح ــة الثةلث ــة :وهـ ـ اطروح ــة جدي ــدة بعـ ـ

الاـ ـ ت لـ ـ

بــذيف اطروحــة الســيد الـ يل احلســين (حفظــه ن) يف احتمةليــة
ان مك ــة كـ ـرب ت وادلدين ــة هـ ـ النجـ ـ وعلـ ـ ه ــذا ـ ـد يفـ ـ ّ
الكث ــري م ــن األلغ ــةز او ــرية ,حي ــي ذك ــر الس ــيد الا ــهيد ان
بروج احلسين

بن احلسن من مكـة صـعا حيـي ـةل :ان

هـ ــذا السـ ــيد ثـ ــتا إىل ميكروف ـ ـ ن ومن ـ ــة يف الكعةـ ــة حـ ــك
يس ــتطيع ان جط ــا يف الن ــةس وان الغراب ــة هـ ـ يف ك و ــه س ــيد
عل ـ ي بــني وهةبيــة متع ــةني واب تنــة الســنة اجلهــةل ادلعةوــدين
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فكي يسـتطيع و يسـمة ن ل ـه ابل ـ

بـني الـركن وادلقـةم؟

وكأيـ ــة يق ـ ـ ل السـ ــيد ال ـ ــدر (رأـ ــه ن) هـ ــذا ع يك ـ ـ ن وان
اســتةةلت و ـ ذل ـ الا ـ ت ه ـ اســتةةلة وا عيــة وليســت
ذاتيــة ل ـ صــا التعةــري وبعــد هــذا وك ـ ّ ن مفه م ـةً جديــداً عينــة
حتملهُ مهمة كةن ,ولنتذكر ان السـيد ال ـدر ـةل وـ سـتفهم
ادل س عة كثر كلمة ا بت من الظه ر ادلقدس.

وبينمة ان حتركةت ال يل الايع يف األمـةكن الاـيعية تكـ ن يف
وجةهه و ة ل ولي وة كثر.
ف ــإيف و ــرجا ان حترك ــةت ال ــنفس الًكي ــة س ــتك ن م ــن كـ ـرب ت
والنج وابلعكس ويك ن الظه ر من كرب ت ان ًةت ن.
ومة ثـدث يف مكـة وادلدينـة هـ معـم مـة سـيةدث يف النجـ
وكرب ت ون العةمل ادلسدد.
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خشف يف بيداء الهحف

األطروحــة الرابعــة :هـ بسـ اجلــيش يف الةيــدات وهــذا ينـةً
إلتفةتة جديدة وورجا ان اخلس سيك ن يف العـرا يف بيـدات
النج

و مة يقةرب من هذا ادلكةن حيي ورجا إىل احلـديي

عـ ــن اإلمـ ــةم عل ـ ـ ( )ـ ــةل( :عنـ ــدمة يسـ ــمع السـ ــفيةين
ابإلم ــةم و ص ــةةبه ــد جتمعـ ـ ا يف ادلدين ــة يةع ــي جيا ـ ـةً إىل
ادلدينــة وعنــدمة تت س ـ ال ــفةاا الةــي

يف الةيــدات امــر ن

جرباايل ( )ان جسـ هبـم فيلسـ هبـم )...فأعتقـد ان
هــذا اخلس ـ يف اجلــيش اعمريك ـ وحلفةاــه ,فةلســيد الاــهيد
( ـ ــدس سـ ــرا) ذكـ ــر ,ان السـ ــفيةين األكـ ــرب ياـ ــمل السـ ــفيةين
األصفر ,عم ان الـدجةل الغـر هـ ادل ـدا للسـفيةين وان
السفيةين الار ع يامل الدجةل األكرب وان م ةديق كثرية
ح ل معم السفيةين سةعةً ب من النجـ

و مـن الاـر و

مــن الاــةم وهــذا يــدل عل ـ اوــه مةــةدئ كثــرية دينيــة وسيةســية
وعســكرية .وهــذا مــة و ــع فيــه كثــري مــن الق ـرات وادلتلقــني ابن
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بـذوا السـفيةين مــن منظـةر للسـ الاــديد .مـث ً :يــذكر ان

السفيةين يدبل بغداد يف ي م زينة ويقتـل فيهـة حةكمهـة مـع ان
حةكمهة ه م دا للسـفيةين فكيـ يقتـل السـفيةين؟ إع اوـه
يق ـ ــد ابألول الـ ــدجةل الثـ ــةل ث الغـ ــر  ,والثـ ــةين (صـ ــدام)
ا رم .وا ن وع د إىل م ض عنة وه اخلس .
ةل السيد الاهيد :ان السفيةين لـيس مـن النـروري ن يعلـم
اوه اإلمةم ه الـذي جتمـع مـع صـةةبه ولـيس مـن النـروري
ان يك ن اإلمـةم وفسـه هـ الـذي ظهـر و جتمـع اصـةةبه ,بـل
ــد تكـ ـ ن اع ــدا الا ــعةية ,وهب ــذا وعلـ ـ ك ــل تق ــدير يكـ ـ ن
الســفيةين ــد ضــرب اإلمــةم ( )وظهـ را الــذي هـ متعلــق
ابلق اعد الاـعةية .وان كلمـة (ال ـفةاا الةـي ) يف الـرواايت
ه بري دليل عل امت

الدجةل ادل فةةت وادلدرعةت.

و مــة الســفيةين الاــر الــديين ثتمــل اوــه ع حتل ـ األســلةة
الثقيلـة مـع وجـ د إًــةرات إىل ان السـفيةين الـديين ســيلرج يف
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سـتة عاــر لـ جنــدي و صــةةبه معـه يف النجـ

ي النليلــة

لنرب اإلمةم (.)
حترير كربالء

األطروحــة اخلةمســة :مــة هـ ول مدينــة ستســق بــل ُحتــرر بيــد

اإلمــةم ()؟ عتقــد وــه األرجــا ان كـرب ت هـ ول مدينــة
ستسـق  .فةألحــداث األبـرية جعلتنــة وطمـ ن ان كـرب ت مكــة
الع ـرا مكــة الظه ـ ر وألن اإلمــةم (عجــل ن فرجــه) ســيلرج
إىل النليلــة بعاــرة ا

جنــدي ويةــين بنــد ةً يف النليلــة وان

ج ــيش الس ــفيةين ج ــرج م ــن النجـ ـ اي اين ــةا؟ طةعـ ـةً ين ــةا
اإلم ــةم (عج ــل ن فرج ــه) وهب ــذا يكـ ـ ن اعلتق ــةت يف النليلـ ــة
والقنـ ــةت علـ ــيهم كمـ ــة ورد يف بع ـ ـ

الـ ــرواايت وهب ـ ـذا تك ـ ـ ن

ك ـرب ت زل ـ اهتمــةم عنــد اإلمــةم واألعــدات يف وفــس ال ــت.
وحتركـةت الـنفس الًكيــة وال ـرا الــذي و ـع و يقــع ةـل فـ ة
لــيس لطةلــا ادلــةل واجلــةا فقـ وايــة ســد الطريــق علـ و ــةر
اإلمةم (س م ن عليه) ,ولكن بةب ا وبةب فكرهم النـةل,
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فــةن األمــر وقلــا علــيهم كمــة ــةل الرسـ ل الكــرمي (صــل ن
عليــه وللــه وســلم)( :فمــنهم عــرج الفتنــة وإلــيهم تعـ د) وا ن
وطرح هذا الس ال ,كي يكـ ن سـق طهة ي كـرب ت و وقـ ل
حتريرهة من يد الفسة وادلنةفقني؟
عتق ــد بع ــد جهـ ـ د الس ــيد الـ ـ يل (دام ظل ــه) ومه ــة ادللل ــني
سينــع مةــدؤهم ويتاــتت مجعهــم وبع ـ ن ن تعــةىل وبلطفــه
ســةةةوه ســينتقم مــنهم مــن حيــي ع ياــعرون ,حــك يــتةكم
حكــم احلــق يف كـرب ت ويهربـ ن إىل مــأوى ادلنــةفقني يف النجـ
الــذي تــل اإلمــةم ( )ولل ال ــدر وكــل ً ـري وكــذل
س ــيجتمع ن علـ ـ مقةتل ــة اإلم ــةم ادله ــدي ( ,)ويف وف ــس
ال ت الذي يتجمع فيه ادلنةفق ن س

يتجمـع ادل منـ ن مـن

كةفــة اوةفظــةت وادلــدن إىل ك ـرب ت لن ــرة احلــق و هــل احلــق
فهنــة تكـ ن احلكمــة اإلذليــة ابن ي ـ م احلســم يكـ ن بــني ك ـرب ت
واخلس  .ون العةمل.
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الثالوث املصؤوم

األطروحة السةدسة :وهنة األمر يتعلق بنهةية الثةل ث ادلاـ وم
ادلتمثل ور سـه مريكـة الكـةفرة ادلتكـربة مـع ان هـذا التكـرب هـ
الــذي ســيجر مريكــة إىل اذل ـ

األبــدي الــذي ع ع ـ دة بعــدا

وســةةةن ن ,يف هــذا األايم جنــد ان الــذي يســق يــذها إىل
األب ــد واحلم ــد ي و ــد ــةل الس ــيد ال ــدر ( ــدس س ــرا) ان
مريكــة وكلــت وفســهة إىل وفســهة (اللهــم ع تكلنــة إىل وفســنة
طرف ــة ع ــني) فكيـ ـ هب ــة وهـ ـ وكل ــت إىل وفس ــهة طـ ـ ل ه ــذا
السنني.
فــأن مريكــة ع تســما ألحــد و إىل ي جهــة ان تســةق مريكــة
يف ي رل ـ ــةل يف احلي ـ ــةة ف ـ ــأن الفـ ـ ـ ة األب ـ ــرية و ـ ــرى الن ـ ــع
اعمريك ـ الظــةهر يف رلــةل اع ت ــةد واألزمــةت السيةســية مــن
ادلسرية ألمريكة) الـش ع يهمهـة إع
جرات العنجهية ال هي وية ( ّ

م لةة اليه د.
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االنتكام اإلهلي
ابلتأكيد ان اعوتقةم اإلذل سيتةقق وسيك ن يف اينـةهني علـ
مة اعتقد ون العةمل.
اعينةا األول :ا يةرهة من الدابل:
اعينــةا الــذي ســتأبذا الــدول ادلنةفســة ألمريكــة وإســقةطهة مــن
النةحي ـ ــة اع ت ـ ــةدية ابذليمن ـ ــة علـ ـ ـ األسـ ـ ـ ا وال ـ ــنةعةت
وادلةيعـ ــةت إىل الـ ــدول العربيـ ــة بةصـ ــة بعـ ــد اينـ ــةا العـ ــرب إىل
اعحتةد األور بعدمة بـذت السيةسـة األمريكيـة ابدل اجهـة مـع
الع ــرب ادلس ــلمني وان ال ــدول ادلنةفس ــة تري ــد ان مب ــذ زعةم ــة
العــةمل لكــن اخل ـ

مــن اذليمنــة األمريكيــة جيعلهــة ع تقــدم عل ـ

ادل اجهــة ادلةةًــرة وع ــيةن األوامــر األمريكيــة ولكــن عتقـد ان
ادلسـ ــتقةل سـ ــيُتيا إىل هـ ــذا الـ ــدول ال ـ ـ

يف وجـ ــه مريكـ ــة

صةيا ان إحتةدهم عل ضرب اإلس م لكن كمة ـةل السـيد
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الاـ ــهيد ( ـ ــدس سـ ــرا) عبـ ــد ان ييـ ــأس عـ ــداتا مـ ــن ظه ـ ـ را
( )حـ ــك ي ك ـ ـ ا العمـ ــل ادل حـ ــد ضـ ــدا .وهبـ ــذا جيعلهـ ــم
يفكرون اوفسهم ومستقةلهم.
اعينةا الثةين -:ا يةرهة من اخلةرج:
عـن طريــق ا ايت الك ويــة ,واعتقــد ان ا يــةر القـ ة العســكرية
األمريكية يف العرا ه ول ضـع واوكسـةر ذلـة حـة يـ دي إىل
علــل ال ضــع الــدابل اعمريك ـ  ,وهــذا اع يــةر يك ـ ن عل ـ
اليد اإلذلية حيي يك ن اخلس ادلنتظر (إن ًـةت ن تعـةىل),
واعتق ــد او ــه س ــيك ن بسـ ـ

عج ــةزي بع ــد ان تعج ــً القـ ـ ة

الطةيعي ـ ــة ,وال ـ ــدليل حك ـ ــن ان يكـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ل اإلم ـ ــةم ادله ـ ــدي
(( ( :)ح ــك ب م ــة وع ــدين ب ــه ن ع ــن لس ــةن ج ــدي
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص))) ,ويق ـ ـ ــد اخلس ـ ـ ـ الـ ـ ــذي ذكـ ـ ــريفا ةـ ـ ــل ليـ ـ ــل يف
()75
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األطروحة الرابعة .ألوه كمـة ـةل السـيد ال ـدر ( ـدس سـرا):
ان ادلعجــًة ع مب إع بعــد اوقطــة األســةةب الطةيعيــة و عتقــد
ان األسةةب الطةيعية تعجً كمـة ـةل السـيد (رأـه ن) :عبـد
ان تقع حرب عةدليـة اثلثـة حـك هـد ل مـةم (عجـل ن فرجـه)
طريقــه ,ألن اإلمــةم ع يســتطيع ان ي اجــه الق ـ ة الغربيــة وه ـ
هب ــذا احل ــةل ,وه ــذا ل ــيس عجـ ـًاً يف اإلم ــةم (عج ــل ن فرج ــه)
ولكن كمة ذكـريف عـن طريـق األسـةةب الطةيعيـة وهنـة

ـد يف

و ـ اخلس ـ اععجــةزي يك ـ ن عــن طريــق ليــة ك ويــة و ونــة
م ع دون مثل هذا والـذي سـيك ن وفسـه يف بسـ

مريكـة يف

عقــر دارهــة عنــدمة ي ــيةهة اخلسـ واذلـًات األرضــية ادلت عــة
وادلذك رة يف تنة ات (وس دامـ س) ادلعـرو  ,فسـةةةن ن
العلـ القــدير ,هــذا األســةةب كلهــة تــدفع الــدول ادلنةفســة إىل
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التج ــرؤ علـ ـ مريك ــة وبع ــد ه ــذا كل ــه ع يةقـ ـ عن ــد مريك ــة إع
وفسهة الايطةوية.
مــة تســكت وت ــةا ةبعــة غــري متة عــة وهــذا ع يك ـ ن عنــد
ادلتكـربين الطــةغني ,وامــة تنــرب ي دولــة تقـ يف وجههــة و
تع

وامرهة ي تنرب م ـةحلهة .فيكـ ن التهديـد احلقيقـ

والاـرارة األوىل عوــدع احلــرب العةدليــة ادلنتظــرة (إواــةت ن
تعةىل).
وكم ــة ك ــةن وظ ــةم الةع ــي الك ــةفر (حج ــر عث ــرة) كم ــة يع ــربون
ك ــذل تكـ ـ ن مريك ــة وت ــذها بعـ ـ ن ن ,وهب ــذا ع يةقـ ـ إع
تةل ادلنةفقني وه لبر عقةة ,ون العةمل.
يةق مةمنة إع س اعن-:
وبعد هذا مل مب
()77
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تهئـيـة الكواعد
الس ـ ال األول -:يتســةتل بع ـ

األب ـ ان ان احلســين يســلم

الرايــة إىل اإلمــةم ( )كمــة ورد يف بع ـ

الــرواايت فكي ـ

يُقتل ةل الظه ر اربعة عار ليلة؟
اجل اب -:وقـ ل ان مهمـة احلسـين هـ هتي ـة الق اعـد الاـعةية
هتي ــة وفس ــية وروحي ــة وعقةادي ــة ومةدي ــة كم ــة ورد ف ــأن تس ــليم
الراية عم ةم هذا ادلهمة الكةـرية ,واعتقـد ان هـذا التسـليم
يك ن يف ف ة الظه ر اجلًا للنةس وليس الظه ر الكل ذلـم.
وان مـن اوــًن ان يكـ ن هــذا القتــل هـ إلكمــةل الق اعــد مــن
النةحية النفسـية علـ مـة اعتقـد والـذي سـيأب ذكـرا (إن ًـةت
ن تعةىل).
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اإلسراف يف الكتن
السـ ـ ال الث ــةين -:وه ــذا السـ ـ ال بعي ــد ع ــن ادل ضـ ـ بعـ ـ
الا ـ ـ ت! ورد عـ ــن هـ ــل الةيـ ــت (علـ ــيهم الس ـ ـ م) ان اإلمـ ــةم
( )يكثــر القتــل يف النــةس حــك يقــةل لــه لســت مــن ولــد
فةطمــة ل ـ كنــت مــن ولــد فةطمــة (عليهــة الس ـ م) لرأــت...
وهنــة ســتعره بعـ

مــة ــةل الســيد الاــهيد ( ــدس ســرا) يف

م س ـ ـ عته ,ان ادلسـ ــتفةد مـ ــن هـ ــذا الك ـ ـ م ان حـ ــرب اإلمـ ــةم
(ً )ديدة جداً عل عدات ن وان هذا الفعـل يفتـا مـن
مــر إذل ـ ولــيس مــن ذاتــه ( )و ,فــه يك ـ ن عةصــيةً ي
(والعيةذ ابي).
وان كثــرت القتــل لــيس مــن ةلــه ( )فق ـ وايــة ســتك ن
مــن ةــل صــةةبه ,حيــي ســيقتل ن مــن يســتةق القتــل بــدون
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رأة كمة ورد يف بع

األحةديي ( (يرفع ن سةةةوه وتعـةىل

من ل هبم الرأة ث ثة ايم)) وبعد هذا ,يكـ ن األمـر واضـةةً
جداً ,فـأن القـ ل يف ( ( ان ادللـ فـتا ادلدينـة)) يكـ ن (ان
اجل ــيش فتةه ــة) وهـ ـ ال ــذي ك ــةن الي ــد الن ــةربة ,ف ــأن معظ ــم
القتل سيك ن ألصةةبه (.)

()31

 ..................احلكمة اإلذلية واخلطة األمريكية ..................

مو يزرع الظمم حيصد الدم
بق س ال وه دلةذا يك وـ ن هبـذا احلـةل واعسـتمةتة؟ هـذا مـة
ذكــرا الســيد الاــهيد ( ــدس ســرا) ــةل :ان هنةل ـ ظــرو
حت ــدث ة ــل ظهـ ـ ر اإلم ــةم ( )ينع ــل ه ــذا الا ــرثة م ــن
النةس حتقد علـ ا تمـع كثـرياً .فـأين وظـرت إىل هـذا الظـرو

ف جــدهتة م جـ دة ا ن وحنــن وعــيش كثرهــة ,فمــث ً ,ان زلةربــة
العلــم والعلمــةت النــةطقني ا ةهــدين الــذي وـراا مــن مــدة ط يلــة

هـ كــرب ســةا جيعــل ادلـ من ثقــد علـ هكــذا رلتمــع يهـ دي
وهـذا احلقـد ع يكـ ن ًـيطةين كمـة يقـ ل الـةع

ان ادلـ من ع

ثقد ,صةيا ولكن إذا اوتهكت حرمة العلمةت والـدين فمـةذا
يةق ـ للةيــةة الا ـريفة اإلذليــة وا بــرة األبديــة؟! ومــةذا يك ـ ن
للمة من كرامة؟! ...ولكن هم كةإلوعـةم ولكـن ع ياـعرون...
والــدافع الثــةين ه ـ مــة وعياــه يف هــذا األايم مــن مقةطعــة ةمــة
إىل ادل ـ منني الــذين ــةل ا ع إلــه إع ن وحــدا وع وعةــد س ـ اا,
و تذكر حديي ل مةم العسكري ( )مة منـم وه وـه ـةل
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ألحـد ًــيعته وهـ ياـتك بــه ادلقةطعــة التةمـة مــن ةــل ا تمــع
حينــذا وياــتك لــه الفقــر فقــةل لــه اإلمــةم (( ( )ودلــة
هــذا ادلقةطعــة؟)) ــةل الرجــل :بســةا م اعتـ اي ابــن رسـ ل
ن ,فقةل له اإلمـةم ( ( ( )سـ هبـذا فـأيف ون ع وتـرب
مــن ًــيعتنة وزلةينــة يـ م القيةمــة)) والــدافع الثةلــي وهــذا األمــر
كةــري جــداً حيــي يغنــا اإلمــةم وفســه ( )حيــي جــرج

غنــةةن ســفةً عل ـ مــة فعلتــه األمــة بنةاةــه وه ـ تــل الــنفس
الًكية

بن احلسن بني الركن وادلقةم ,وهبذا العمل الفرعـ ين

الطةغ تتم احلجـة علـ هـذا األمـة ادلسـرفة يف حـق وليـةت ن
سةةةوه .فمةذا تنتظر هذا اجلمـةهري الاـريفة ادل منـة يف هكـذا
يفس عةًـ ا عل ـ الكفــر والنفــة والــرايت ...وكمــة يــل ( مــن
يـًر الظلـم ع ث ــد إع الـدم) ...فــنةن حنـذر هــذا األمـة حــة
هـ ـ علي ــه ا ن ووقـ ـ ل حكمـ ـ ا عقـ ـ لكم ة ــل ن تفعلـ ـ ا ي
ًـ ـ ت ..ألن عليـ ـةً ( )ــد لقـ ـ احلج ــا ووعـ ـ

وح ــذر

ولكـ ــن صـ ــروا عل ـ ـ مقةتلتـ ــه فمـ ــةذا كةوـ ــت النتيجـ ــة؟ كةوـ ــت
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معروف ــة ,ابدة مل يك وـ ـ ا يت ع ــة ,أل ــة ك ـ ـةوت م ــن األب ــذ
اإلذل ـ  ,بــذ عًيــً مقتــدر .ون العــةمل و ســتغفر ن يل ولكــم
واحلمد ي رب العةدلني.
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