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 الشيخ محمد عبدالله اللبناني

 79 سلسلة قطاف مناسبات الموسم الفاطمي      

 هالل فاطمية أستراليا 
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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديـم ؤى  ببـرامـ   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتـلـب بـاللـديـقـة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بـهـا مـ  

خالل حراك مـسسـمـي تـحـا عـنـساو:  الـمـسسـم الـ ـاطـمـي  

إلـى  -ببالتعابو مع م  يمـنـ  الـتـعـابو مـعـهـم  -يسعى 

تـحـقـيـل  ـمـلـة مـ  ا هـداف فـي طـلـيــعـتـهـا مـا بؤ  فــي 

 
ً
ـنـا أمـانـا

َ
ـت
َ
إمـام

َ
ـِةإ ب

،
ـِمـل

م
 ِلـل
ً
نا ِنظاما

َ
ت
َ
طاع

َ
الخطاب ال اطمي:  ب

ِة ..
َ
ق
م
ر
ُ
 
م
 ال
َ
 ِم 

 

 اإلخراج ال ني : الشيخ مهدي منلسؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

     69249014462/  . محمد حما ة:  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ؤ:  69291161416الحاج قاسم شاني: 

   69244412114/ ا ستاذ أبس أحمد النناني:   69261611911الحاج أبس ؤقية: 
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 مدخل فاطمي:

في اليوم الثالث  عشثر مثن  ثهثر جثمثادت األ ل تثهثتثز مثديثنثة 

النجف األ رف بالخصوص  العديد من الد ل في العالم لذكثرت 

استشهاد السيدة الزهثراء عثلثيثهثا السثالم عثلثأ ر ايثة أ  قثول 

يعتد به،  تعرف بث)الفاطمية الثانية( التي يجري إحثيثاءهثا لثمثدة 

 عشرة أيام..

لذا قررنا في هذه السلسلثة الثخثاصثة بثث)بثرنثامثج هثالل فثاطثمثيثة 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفد الثمثعثرفثي لثلث ث ثيثة 

الفاطمية  المناسبات التي تثتثخثلثلثهثا الثفثتثرة الثتثي يثتثم إحثيثاء 

)الموسثم الثفثاطثمثي( بشثكثل سثنثوي خثاللثهثا، ـثمثن إصثداره لث

)سلسلة( تحتوي علأ )أبحاث معرفثيثة( تثخثتثزل الثرليثة حثول كثل 

مناسبة من مناسبات تلك الح بة الزمنية بحي  يختثصثر الثطثريث  

علأ ال ارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته، تثخثصثيث  

 عشرة حل ات تواكب هذه المناسبة،  هذه إحداها..

  الله  لي التوفي   السداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 3صفحة 



4  

 4صفحة 

 كاتب المقال:

 الشيخ محمد عبدالله اللبناني

في اليسم الخامس بالعشري  م  الشهر  9104 بلد في لبناو في مدينة صيدا عام 

بعد او  4661العاشر منه بؤبي بترعرع في النجف االشرف بي  ن س السنة الى عام 

افرج ع  بالده اية الله الشيخ عبدالله العبدالله م  سجنه السياسي في منطقة ابس 

غريب في السج  المعربف هناكإ بيقيم االو في بلدة الخيام الجنسبية في لبناو 

ب حسزة النجف  حسزة حاؤيص المسسسمة   بيساصب  ؤاسته الحسزبية في لبناو في

  االشرف   بيماؤس الخطابة الحسينيةإ بله مؤل ات منها:

 المجالس العاشسؤائية  ب  الذكاء بي  الدعاء بالدباء بالغذاء  ب   نة النعيم في 

 ش اء العاقر بالعقيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسقع الذي أخذ منه المقال:

منتديات ثاؤ الله اإلسالميإ بهس منتد  باسع ا بساب مسزعة على:  ا قسام 

العقائدية  ب  المرا ع با عالم  ب  ا قسام الشيعية التخللية  ب  ا قسام 

ال قهية  ب  أهب البيا عليهم السالم  ب  ا قسام ا  بية  ب  ا قسام اال تماعية  

 ب  ا قسام العلمية بالتقنية  ب  ا قسام اللسؤية باللستية 

http://www.tharollah.com/vb/ 
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!! 
ً
 أيها العالم: ل  نسنا.. بال بالله ل  تذهب  ماء الزهراء  ع  هدؤا

مة.
م
ل
ُّ
مة بنبيد الظ

َ
ل
،
 آو ا باو كي ننشف للشعسب زيف الظ

 

يا لها م  أمة لم تشهد  نازة نبيها ثم انقضا على بيا ابنته بلطمتها بكسرت  -

 ظلعها باسقطا  نينها!!

كب ا نبياء بالمالئنة با بلياء با مم السال ة عرفا حل فاطمة .. إال هذه  -

 ا مة!

 فليها مسنا بليحاؤبسنا فسيبقى صستنا يقسل:  لع  الله ظالميك يا فاطمة ! -

عندما يقع الظلم باسم الدي  بتلبح م اهيم ا مر الساقع منهجية تناقلها  -

 ا  يال.. فال بد حينها م  فضح المؤامرة بمدبريها!

م  الذي قال بأو السحدة تعني السنست على الجرائم التي بقعا على الزهراء  -

 ؟!

 ما ذنبنا نح ؟ نح  المظلسمسو فما بالنم ال تدينسو الظالمي ؟! -

نعم.. نلع  الظلمة كما لعنهم الله بؤسسله! فما م  قداسة لم  ال يستحل  -

 القداسة!

كيف لنا أو نتناسى ما  ر  على الزهراء؟! إذو فلينس كب مظلسم ظالمته  -

 بليتخب كب صاحب فضية ع  قضيته!

أليسا مآسينا الحاضرة قد  اءت على انقاض يسم لطمسا فيه الزهراء باقتحمسا  -

  اؤها بأحرقسه؟!

إ انتنا لظالمي الزهراء هي إ انة لمنهجهم بمسق هم بكب ما آتانا منم بهذا  -

 يقتلع  ذبؤ مشاكلنا الحالية.

 لقد صنعسا لألمة أبطاال بؤمسزا هم في باقعهم شراؤ خلل الله! -

؟! فنذلك ظالمسا الزهراء  علسا في  -
ً
أليس  صدام  في نظر البعض بطال مجاهدا

 ما مضى!

 لماذا تسعد اإلمام الجسا  الظالمي  بأقسم على إحراقهما؟ -

لماذا يعطى الله لم  يقسل مرة باحدة  اللهم إلع  الجبا بالطاغست  سبعي   -

 ألف حسنة بيمحس عنه سبعي  ألف سنة بيرفعه سبعي  ألف  ؤ ة؟!

بعد ما كشف ع  بلرة؛ نظر إبراهيم في  انب العرش نسؤا عظيمـاإ فـقـال:  إلـهـي 

 بسيدي ما هـذا الـنـسؤ ؟ أتـاه الـجـساب:  يـا إبـراهـيـم.. هـذا نـسؤ مـحـمـد صـ ـستـي !

سأل إبراهيـم ثـانـيـة:  إلـهـى بسـيـدي أؤ  نـسؤا إلـى  ـانـبـه ؟ فـأتـاه الـجـساب:  يـا 

 إبراهيم.. هذا نسؤ علي ناصر  يني !

 سأل إبراهيم ثالثة:  إلهي بسيدي أؤ  نسؤا ثالثا يلي النسؤي  ؟ فأتاه الجساب:  يا 
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إبراهيم.. هذا نسؤ فاطمـة تـلـي أبـاهـا ببـعـلـهـا... هـذا نـسؤي أفضـلـه عـلـى  ـمـيـع 

 ا نبياء !

عرف إبراهيم عليه اللالة بالسـالم حـل فـاطـمـةإ بأ ؤك أنـهـا حـجـة عـلـيـهإ فـأقـر 

باإليماو بها بالسالية لها. عندها كافأه اللهإ بتنامب نبستهإ بيلعس ه ؤتبة اإلمامةإ 

بت ضيله على سائر ا نبياء ما عدا خاتمهم صلى الله عليه بآلـه... ذلـك  نـه عـرف 

 حل فاطمة!

ببعد أزماو؛ يأتي ذلك الرسسل الخاتمإ سيد ا نام: ليزيح الستاؤ ع   ـزء مـ  السـر 

المننسوإ فيقف ذات يسم معلنا:  خلل نسؤ فاطمة قبب أو تخلل ا ؤض بالسـمـاء... 

خلقها الله عز ب ب م  نسؤه قبب أو يخلل آ م... ما تناملا النبسة لنبي حـتـى اقـر 

ب ضلها بمحبتها... أنا بعلى بفاطمة بالحس  بالحسي  كنا في سـرا   الـعـرشإ 

نسبح اللهإ فسبحا المالئنة بتسبيحنا قبب أو يخلل الله عز ب ب آ م أمر الـمـالئـنـة 

ـــــــا !. ـــــــن ـــــــالســـــــجـــــــس  إال   ـــــــل ـــــــؤمـــــــربا ب ـــــــم ي ـــــــه بل  أو يســـــــجـــــــدبا ل

بذات يسم: يأتي النبي نداء م  ؤب السماء: يـا أحـمـد! لـسالك لـمـا خـلـقـا ا فـالكإ 

 بلـــــسال عـــــلـــــي لـــــمـــــا خـــــلـــــقـــــتـــــكإ بلـــــسال فـــــاطـــــمـــــة لـــــمـــــا خـــــلـــــقـــــتـــــنـــــمـــــا !

بعندما يجتمع النبي بأهب بيتهإ تحا كساء يمانيإ لتـبـدأ مـراسـيـم تشـريـف إلـهـي 

عظيمإ ستتناقله ا  يال  يال بعد  يبإ بستختزنه القلسب قبب الـعـقـسلإ بسـتـر  ه 

ا لس  في كب مجلس بمح ب طلبا لنزبل الرحمة.. في تلك ا ثناء؛ يشر  الـسحـي 

م  ؤب ا ؤباب صا عا:  يا مالئنتي بيا سناو سـمـاباتـي.. بعـزتـي ب ـاللـي إنـي مـا 

 مدحية بال قمرا منيرا بال شمسا مضيئة بال فلـنـا يـدبؤ 
ً
خلقا سماء مبنية بال أؤضا

بال بحرا يجـري بال فـلـنـا يسـري إال فـي مـحـبـة هـؤالء الـخـمـسـة الـذيـ  هـم تـحـا 

 النساء !

ب اإل ابـة فـي تـاؤيـخ الـخـلـس :  يـا ؤب.. 
ّ
بيتس ه أمي  الله  برائيب بالسؤال كي تسج

بم  تحا النساء ؟ فيجيئه  ساب العلي ا على:  هم أهـب بـيـا الـنـبـسةإ بمـعـدو 

 الرسالة؛ هم فاطمة بأبسها بيعلها ببنسها !

بيقسم الجليب ؤب العالمي  على ن سه بن سه؛ بيرسلها إلـى صـ ـيـتـه بحـبـيـبـتـهإ 

قاطعا عهدا على ذاتهإ معلنا:  يا فاطمة! بعزتي ب اللـي! باؤتـ ـاع مـنـانـي! لـقـد 

آليا على ن سي م  قـيـب أو أخـلـل السـمـابات با ؤض بـألـ ـي عـام أو ال أعـذب 

 محبيك بمحبي عترتك بالناؤ !

فهي المحسؤ بعلة اإليجـا إ بهـي قـطـب ا كـساو بسـيـدة اإلنـس بالـجـاوإ بهـي 

سبيب النجاة.  على معرفتها  اؤت القربو ا بلى  كما قال صا   اآلل صلسات الـلـه 

بسالمه عليه. هي التي ليس يدانيها أحدإ بال يـتـقـدم عـلـيـهـا أحـدإ سـس  أبـيـهـا 

  صلى الله عليه بآله . أما بعلها فهس كفٌءإ يماثلها في الدؤ ة بال ضبإ بإما 
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بنسها فهي سيدتهم بحـجـة عـلـيـهـمإ إذ يـقـسل مـسالنـا الـعـسـنـري صـلـسات الـلـه 

 بسالمه عليه:  نح  حج  الله على الخلل.. بفاطمة أمنا حجة علينا !

تحا باليتها ملنست السمابات با ؤضإ بمنها ظهر الس س إ ببيدها صنعتـهإ فـقـد 

صدؤ ع  حضرة القدس بياو فيه:  هي فاطمة! ببنسؤها ظهر الس س  م  الـ ـاتـحـة 

 إلى الخاتمة !

ا نبياء با بلياءإ باللالحسو با تقياءإ بالمالئنة بسناو السماباتإ بأهب القربو 

التي خلاإ با قسام التي مضاإ كلـهـم عـرفـسا حـل فـاطـمـة! بأ ؤكـسا مـ  تـنـسو 

 فاطمة! بعلمسا كيف تح ظ فاطمة!

 أما هذه ا مة!!

ؤ؟! أتراه 
ّ
ر؟! بكيف له أو ينطل بيلس

ّ
فما عسى المرء أو يقسل؟! بما عساه أو يعب

يتحدث ع  االنقالب بالتهديد بالسعيد؟! أم تراه يتنلم ع   بإو  بإضرام النـاؤ؟! أم 

ع  اقتحام الداؤ؟! أم ع   المسماؤ  ؟! أم عـ  اللـ ـعـة بالـلـنـزة؟! أم عـ  الضـلـع 

 بالــنــســرة؟! أم عــ   آذيــتــنــا  ببــيــا ا حــزاو؟! أم عــ  يــسم الشــهــا ة با ذاو؟

بيلها! ما فعلا هذه ا مة ببنا نبيها؟! بيـحـهـا! كـيـف أقـدمـا عـلـى مـا أقـدمـا 

 عليه بحقها؟!

 -م  قبب؛ كاو ؤسسل ؤب العالـمـيـ  قـد كشـف عـمـا سـيـحـدثإ إذ تـقـاطـرت الـدمـسع 

م  عينيـه الشـريـ ـتـيـ  بقـال:  بأمـا ابـنـتـي فـاطـمـة فـ نـهـا سـيـدة نسـاء  -الآللئ 

العالمي  م  ا بلي  باآلخري إ بهي بضعة منيإ بهـي نـسؤ عـيـنـيإ بهـي ثـمـرة 

فؤا يإ بهي ؤبحي التي بي   نبيإ بهـي الـحـسؤاء اإلنسـيـةإ مـتـى قـامـا فـي 

محرابها بي  يدي ؤبـه أ ـب  ـاللـه ظـهـر نـسؤهـا لـمـالئـنـة السـمـاء كـمـا يـظـهـر نـسؤ 

الــنــساكــب  هــب ا ؤضإ بيــقــسل الــلــه عــزب ــب لــمــالئــنــتــه:  يــا مــالئــنــتــي بيــا ســنــاو 

! انظربا إلى أمتي فاطمة سيدة نساء إمائيإ قائمـة بـيـ  يـديإ تـرتـعـد 
ّ
سماباتي

فرائلها م  خي تيإ بقد أقبلا بقلبها عـلـى عـبـا تـيإ أشـهـدكـم أنـي قـد آمـنـا 

 شيعتها م  الناؤ !

بإني كلما ؤأيتها؛ ذكرت ما يلنـع بـهـا بـعـديإ كـأنـي بـهـا بقـد  خـب الـذل بـيـتـهـا! 

بانتهنا حرمتها! بغلب حقها! بمنعا إؤثها! بكسر  ـنـبـهـا! بأسـقـطـا  ـنـيـنـهـا 

بهي تنا ي:  يا محمداه !! فال تجاب! بتستغيث فال تغاث! فال تزال بعدي محـزبنـة 

مــنــرببــة بــاكــيــةإ تــتــذكــر انــقــطــاع الــسحــي عــ  بــيــتــهــا مــرةإ بتــتــذكــر فــراقــي أخــر إ 

بتستسحش إذا  نها الليب ل قد صستي الذي كانا تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآوإ 

 ثــــم تــــر  نــــ ــــســــهــــا ذلــــيــــلــــة بــــعــــدمــــا كــــانــــا فــــي أيــــام أبــــيــــهــــا عــــزيــــزة!

 فتنسو أبل م  يلحقني م  أهب بيتيإ فتقدم على محزبنة منرببة مغمسمة 
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مغلسبة مقتسلة! فأقسل عند ذلك: اللهم الع  م  ظلمها! بعاقـب مـ  غلـبـهـا! 

د في ناؤك م  ضرب  نبها حتى ألقا بلدها! فتقسل المالئنة 
ّ
بذلب م  اذلها! بخل

 عند ذلك: آمي  ؤب العالمي .

بفي يسم م  ا يام؛ استذكر ح يد الزهراء ما  ر  علـى أمـه. كـاو الـرضـا صـلـسات 

الله عليه  السا؛ فجاء ابنه الجسا  صلسات الله عليه ب هس اب  أؤبع سـنـيـ إ فـجـلـسإ 

ببينما هما كذلكإ بإذا بالجسا  يضرب بيده على ا ؤضإ بيرفع ؤأسه عـلـى السـمـاء 

 حزينا!

سأله أبسه اإلمام:  بن سي أنا.. لم طال فنرك ؟ فا اب ابنه اإلمام:  في ما صنع 

هما ثـم  نسـ ـنـهـمـا... 
ّ
هما ثم  ذؤين

ّ
هما ثم  حرقن

ّ
بأمي فاطمة! أما بالله  خر ن

! 
ً
 في اليم نس ا

ب ما بي  عينيه بقال له:  أنا لـهـا.. 
ّ
بنى الرضا مما قاله ابنه الجسا إ فاستدناه بقب

 أنا لها ! أي اإلمامة!

فما الذي  ر  حتى تتسقد ن سا اإلماميـ  الـرضـا بالـجـسا  نـاؤا؟! بمـا الـذي بقـع 

حتى تسلد هذا المسقف الحا  بالـعـنـيـف تـجـاه قـسم السـقـيـ ـة؟! هـب كـاو لـمـجـر  

 اختالف  أب  قضية شخليـة  كـمـا يلـسؤه بـعـض عـلـمـاء الـعـامـة؟! أم كـاو لـسقـسع 

فا م  مساؤ  ي  الله ببدلته بانتهنا حرمته؟!
ّ
 مليبة عظمى حر

 فلنترك اإل ابة للتاؤيخ.

استشهد ؤسسل الله  صلى الله عليه بآله  مسمسماإ بأسرع القسم إلى السقي ـة 

الهثي إ ب ر  ما  ر  بـتـخـطـيـق مسـبـل إلزاحـة الـخـلـيـ ـة الشـرعـي عـ  مـنـلـبـهإ 

بإقامة نظام االنقـالب السـيـاسـي بتـم ذلـك بـيـنـمـا كـانـا الـزهـراء عـلـيـهـا اللـالة 

بالسالم م جسعة بملابها بسالدهاإ ببينما كاو صنسه أمير المؤمني  عـلـي عـلـيـه 

 اللـــالة بالســـالم مشـــغـــسال بـــتـــغـــســـيـــلـــه بتـــنـــ ـــيـــنـــه ب فـــنـــه باللـــالة عـــلـــيـــه.

يالها م  أمة! لم تشهد حتى  نازة نبيها!! إذ لم يلبِّ عـلـى الـرسـسل إال خـلـيـ ـتـه 

بأهب بيته بن ر قليب م  أصحابه يتقدمهم الـخـلـص الـحـساؤيـسو. أمـا أبلـئـك فـقـد 

كانسا مشغسلي  بالتنالب على سلطاو الدنياإ فتركسا ؤسسل الله مسجىإ بانلرفـسا 

حسـب  -إلى إؤساء حنسمتهم غير الشرعيةإ بكاو تبريرهم في ذلك؛ أنهم ب ـدبا 

أو تنليب الخلي ة أبلى مـ   فـ  الـرسـسلإ  نـه  مـ  مـات  -ا تها هم المزعسم 

بلم يعرف إمام زمانه مات ميتة  اهلية ! بخشيسا م  أو يمست باحد مـ  الـنـاس 

في تلك ا ثناءإ أي ما بي  بفاة الرسسل بتنليب الخلي ةإ فيـنـسو قـد مـات مـيـتـة 

  اهلية!!

 ببعد ماتم لهم ما أؤا با: بسيع الحاكم االنقالبي الذي  اء إلى مسجد النبي 
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صلى الله عليه بآله  كالعريس يزفه قسمه بالتهليب بالتنبير! هذا ب ثماو ؤسـسل  

 بعد!
َ
 الله لم يساؤ

بؤمل الخلي ة الجديد بصاحبه منزل الـزهـراء بـنـظـرة الـلـؤمإ حـيـث كـاو بـنـسهـاشـم 

بزعيمهم الخلي ة الشرعي علي ب  أبي طالب صلسات الله بسالمه عليهـمـا فـي 

حال العزاءإ بفي حي  كاو ي ترض بالمسلمي  أو يتقدمسا بسا ب التعزية آلل ؤسسل 

اللهإ ف نهم تركسهم في مليبتهم بحدهـمإ فـمـا اعـظـمـهـا مـ  ملـيـبـة تـبـعـا 

 مليبة!

بلم ينتف االنقالبيسو بذلكإ فقد علـمـسا بـأنـه إو لـم يـبـايـع عـلـي  عـلـيـه السـالم  

بالذي  معه ف و حنمهم ما زال مهد ا باالنهياؤإ  نه بني على أساس إزاحة علي 

 عليه السالم  بنقض بيعته يسم الغديرإ بما ام علي مس س ا فمـعـنـى ذلـك أنـه 

 سيلبح شسكة في خاصرتهم.

كاو البد م  إ باؤه على البيعةإ بأي شنب كاوإ بهذا ما  فـع االنـقـالبـيـيـ  إلـى أو 

ة يطلبسو بيعته إلض اء الشرعية عـلـى نـظـامـهـمإ لـقـد  ـاءبه 
ّ
يرسلسا إليه غير مر

في إحداها بقالسا له:  أ ب خلي ة ؤسسل الله ! فأ ابـهـم ا مـيـر  عـلـيـه السـالم : 

  لسريع ما كذبتم على ؤسسل الله !

  لهم أو أمير المؤمني  صلسات الله عليه يأبى البـيـعـةإ فـنـاو البـد مـ  
ّ
عندها تبي

اتخاذ قراؤ المسا هة المسلحةإ فقام الثاني ب يعاز م  ا بل بحشد عد  مـ  أنلـاؤ 

 النظامإ مم  ال يعرفسو لرسسل الله حرمةإ ب لهم م  أبـنـاء الـزنـا بذبات الـرايـات!

حمب هؤالء معهم مشاعب م  ناؤإ بأحـاطـسا بـمـنـزل الـسحـي بالـرسـالـةإ ب ـمـعـسا 

الحطب حسله مهد ي  ب حراقه إو لم يخرج أهب البيا للـمـبـايـعـة بالـرضـس  لـلـحـنـم 

الجديد. هنا ظهرت لالنقالبيي  م ا أة لم تن  في الـبـالإ إذ بـرزت الـزهـراء صـلـسات 

الله بسالمه عليها ؤمزا للتحديإ بأعلنا ؤفضها القاطع لـلـنـظـام الـجـائـرإ بقـد أثـر 

 م  
ً
هذا ا مر في عد  م  المتجمهري إ فعا با أ ؤا همإ بلن  اب  صهاك بعد ا

با مـ  تـهـديـدهـم بـنـب  ـرأة 
ّ
أقرائه الس لة لم يـؤثـر فـيـهـم ا مـر شـيـئـاإ فلـعـد

 ببقاحة!

يذكر اب  قتيبة بهس م  أعاظم علماء السنة في كتـابـه  اإلمـامـة بالسـيـاسـة    

:  إو أبا بنر ؤضي الله عنه ت قد قسما تـخـلـ ـسا عـ  بـيـعـتـه عـنـد عـلـي كـرم الـلـه 94

ب ههإ فبعث إليهم عمرإ فجاء فنا اهم بهـم فـي  اؤ عـلـي فـأبـسا أو يـخـر ـساإ 

فدعا بالحطب بقال: بالذي ن س عمر بيده لتخر   أب  حـرقـنـهـا عـلـى مـ  فـيـهـا 

 فـــــقـــــيـــــب لـــــه: يـــــا أبـــــا حـــــ ـــــص.. إو فـــــيـــــهـــــا فـــــاطـــــمـــــة! فـــــقـــــال: بإو!!

 ف نه زعم أنه قال: حل ا أو ال أخرج بال أضـع ثـسبـي عـلـى 
ٌ
فخر سا فبايعسا إال علي

 عاتقيإ حتى ا مع القرآو فسق ا فاطمة عليها السالم على بابها فقالا: ال 
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عهد لي بقسم حضربا أسسأ محضٍر مننم! تركتم ؤسسل الله  صلى الله عليه بآلـه  

  نازة بـيـ  أيـديـنـا بقـطـعـتـم أمـركـم بـيـنـنـم لـم تسـتـأمـربنـا بلـم تـر با لـنـا حـقـا!

فأتى عمر أبا بنر فقال له: أال تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعةإ فقال أبس بنر لقـنـ ـذ 

بهس مسلى له: ِاذهب فا ع لي علياإ فذهب إلى علي فقال له: ما حا تك؟! فقـال 

قن ذ: يدعسك خلي ة ؤسسل الله! فقال علي: لسريـع مـا كـذبـتـم عـلـى ؤسـسل الـلـه 

  صلى الله عليه بآله !

فر ع قن ذ فابلغ الرسالة فبنى أبس بنر طسيال! فقال عـمـر الـثـانـيـة: ال تـهـمـب هـذا 

المتخلف عنك بالبيعة! فقال أبس بنر ؤضي الله عنه لقن ذ: عد إلـيـه فـقـب لـه: أمـيـر 

المؤمني  يدعسك لتبايع! فجاءه قن ذ فأ   ما أمر بهإ فرفـع عـلـى صـستـه فـقـال: 

 سبحاو الله! لقد ا عى ما ليس له!!

فر ع قن ذ فأ   الرسالةإ فبنى أبس بنر طسيال! ثم قام عمر فمشى في  مـاعـة 

حتى أتسا باب فاطمةإ فدقسا الباب فلما سمعا أصساتهم نا ت بأعلى صـستـهـا: يـا 

 أبــِا يــا ؤســسل الــلــه مــاذا لــقــيــنــا بــعــدك مــ  ابــ  الــخــطــاب بابــ  أبــي قــحــافــة!

فلما سـمـع الـقـسم صـستـهـا ببـنـاءهـاإ انلـرفـسا بـاكـيـ إ بكـا ت قـلـسبـهـم تـتـلـدع 

 بأكبا هم تن طرإ ببقي عمر بمعه قسم فأخر سا عليا فمضسا به إلى أبي بنر !!

بلن  اب  قتيبة ال يشرح لنا ت اصـيـب إخـرا ـهـم عـلـيـا عـلـي السـالم مـ  الـداؤإ بمـا 

فعلسه بحل الزهراء  عليها السالم إ بيعرض عنهاإ بلن  يأبى الله إال أو يظهـر مـا 

 ر  على لساو علماء آخـريـ  مـ  أهـب السـنـة ال يـقـلـسو اعـتـبـاؤا عـ  ابـ  قـتـيـبـة! 

 م  هذا العد  . 92 الملا ؤ في   

بهاهس الشهرستاني في كتابه  الملب بالنحب  ينقب ع  النظام مـا حـدث فـي   

فيقسل:  إو عمر ضرب بط  فاطمة يسم البيعة حتى ألقا الجـنـيـ  مـ  بـطـنـهـا!  41

بكاو يليح: احرقسا  اؤها بم  فيها! بما كاو في الداؤ غير علي بفاطمة بالحس  

 بالحسي  !!

الله أكبر! هنذا أصبحا  اؤ الرسالة تنتهك بتستباح م  اب  صهاك بحثالته! بهـنـذا 

ـ ؟! مـ  قـسم يشـهـدبو أو 
ّ
تضرب الزهراء صلسات الله عليها بيلقى  ـنـيـنـهـا! مـم

 أباها ؤسسل الله بخاتم النبيي !!

 هـــب يـــتـــحـــمـــب قـــلـــبـــك أيـــهـــا الـــقـــاؤ  مـــزيـــدا مـــ  الـــتـــ ـــاصـــيـــب؟! خـــذ هـــذه.

كانا الزهراء صلسات الله عليها قبب هجـسم االنـقـالبـيـيـ  خـلـف الـبـابإ بقـد علـبـا 

بـأبـي بأمـي  -ؤأسها بعلابةإ بلم يـنـ  عـلـيـهـا خـمـاؤإ فـلـمـا هـجـم الـقـسم الذت 

 -خلف الباب لتستر ن سها ع  أبلئك الس لةإ فـعـلـربهـا علـرة شـديـدة  -بؤبحي 

 بكــانــا حــامــال فــي شــهــرهــا الســا س بــمــحــســ   عــلــيــه الســالم ! -بابيــاله 

 صرخا الزهراء بصاحا: با محمداه!! بنبا مسماؤ كاو في الباب في صدؤها 
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فأ ماها! بلم تستطع الزهراء المقابمةإ فان رج الباب قـلـيـالإ بعـنـدمـا بـانـا يـدهـا 

صلسات الله عليهاإ أخرج الملعسو بـ  الـمـلـعـسو سـسطـه بضـربـهـا فسـقـطـا عـلـى 

ا ؤض! باقتحم أبناء الزنا الداؤ يقلدبو عليا  علـيـه السـالم إ فـحـابلـا بـنـا الـنـبـي 

 بـيـتـي بتـهـجـمـسو 
،
منعهم بصدهم بقالا لهم:  أما تتقسو اللـه! تـدخـلـسو عـلـي

على  اؤي! يا أبتاه يا ؤسسل الله لبئس ما خل ك اب  الخطـاب بابـ  أبـي قـحـافـة !! 

فل عها السافب على ب هها المقدس بلنزها المنحق السضيع بـمـقـبـض السـيـف 

ــــد!! ــــهــــا الشــــهــــي ــــن ــــي ــــا أ ــــهــــضــــا  ــــن ــــهــــا بؤفســــهــــا!! بهــــن ــــطــــن ــــى ب  عــــل

ـة بصـاحـا:  يـا فضـة.. إلـيـك 
ّ
استنجدت فاطمة صلسات الـلـه عـلـيـهـا بـخـا مـتـهـا فض

فخذيني بإلى صدؤك فاسندينيإ بالله لقد قـتـلـسا مـا فـي أحشـائـي !! بأسـرعـا 

 فضــــة عــــلــــى مــــسالتــــهــــا بــــاكــــيــــة مــــنــــتــــحــــبــــة بحــــمــــلــــتــــهــــا إلــــى الــــحــــجــــرة!

بسمع صراخها باستغاثتها حيدؤ النراؤإ فجاء كالليـث الـغـضـنـ ـر بأخـذ بـتـالبـيـب ابـ  

 -صهاك فهزه بصرعه بب أ أنـ ـه بؤقـبـتـه بكـا  أو يـقـتـلـهإ لـسال أو الـلـه تـعـالـى 

لم يأذو لهإ بعندها قال أمير المؤمني  لـه:  يـابـ  صـهـاك! بالـذي كـرم  -لحنمته 

محمدا بالنبسة؛ لسال كتاب م  الله سبـلإ بعـهـدا عـهـده إلـي ؤسـسل الـلـه لـقـلـعـا 

 الذي ما بي  عينيك !!

ساعتها صاح اب  صهاك بلست الجباو ينشد النلرة باإلغـاثـة مـ  الـقـسمإ فـجـاءبه 

بؤأبه تحا قدمي أمير المؤمني إ فما كاو منهم إال أو ألقسا حبال في ؤقبة بلـي 

الله قاصدي  اقتيا ه إلى زعيم الـنـظـامإ بكـاو الـسلـي قـا ؤا عـلـى أو يـنـسـ ـهـم 

نس اإ  لسال كتاب م  الله سبلإ بعهد مـ  ؤسـسل الـلـه  فـطـابعـهـم صـلـسات الـلـه 

 عليه!

باؤت عا أصسات النساء الساقـ ـات فـي الـطـريـلإ بعـلـا أصـسات الـر ـال بـالـعـسيـبإ 

! هذا أمير المؤمني  عليإ ن ـس ؤسـسل الـلـه باخـسه 
ّ
بالجميع يبني لهسل المنظر

بصنسه بخلي ته على أمتهإ يقا  بال كرامة إلى مجلس النظام الجديد الـذي كشـف 

في أبل أيامه ع  استبدا ه بظلمهإ بير  سلماو المحمدي المنظرإ فن ظر قلبه 

م  شدتهإ بيقسل باكيا:  أيلنع ذا بهذا؟! بالله لس أقسم على الله ال نطبقا هذه 

على هذه !! بيعني سلماو: ايعقب أو يحدث مثب هذا التعدي على خير خلل الـلـه 

بعد نبيه؟! بالله لس أقسم أمير المؤمني  علـى بـ  أبـي طـالـب عـلـى الـلـه ب عـاه 

 النطبقا المدينة على أهلها!

بلن  سلماو ؤضساو الله عليه لم ير ا مير يقسمإ  نه  كتاب مـ  الـلـه بعـهـد مـ  

 ؤسسله .

مع صيحات النساءإ أفاقا الزهراء بفتحا عينيها المقدستي  الـذابـلـتـيـ  مـ  شـدة 

 البناء على مليبة أبيها بمليبة بعلها بمليبتها بأبي بأمي: فسألا فضة:  أي  
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 علي ؟! فأ ابتها:  أخذبه للمسجد !!

 الله أكبر!! ألله أكبر!!

تنهض الزهراء م  فراشها بالدماء لم تجف بعدإ بتتناسى كب آالمـهـا بأب ـاعـهـاإ 

بالطعنات التي ب ها لهاإ فتضع خماؤها على ؤأسهاإ بتخرج م  الداؤ لتنقذ عـلـيـا 

 الذي لم يعد له ناصر يسمها غيرها!!

ب يء بأبي الحس  صلسات الله عليه إلى مجلس الحـنـمإ فـقـيـب لـه: بـايـع ابـابـنـر! 

 فــــقــــال  عــــلــــيــــه الســــالم :  ال أبــــايــــعــــنــــم بأنــــتــــم أبلــــى بــــالــــبــــيــــعــــة لــــي !

فقال له الثاني: إنك لسا متربكا حتى تبايـع! فـنـظـر إلـيـه أمـيـر الـمـؤمـنـيـ  نـظـرة 

ذكرته بما بقع له على يديه فاؤتـجـف مـ  شـدتـهـاإ بقـال ا مـيـر:  احـلـب حـلـبـا لـك 

ه عـلـيـك غـدا! بالـلـه لـ  أبـايـعـنـم بالـبـيـعـة لـي فـري 
ّ
شطره! اشد  له اليسم لير 

ؤقابنم !! بالمقلس  م  كالمه  عليه السالم : قم ب بر ا مر لني يستلم صاحبـك 

 زمام السلطة اليسمإ حتى يستخل ك عليـهـا فـي مـا بـعـد!! بهـذا مـا بقـع فـعـال!

في هذه اللحظات  اءت فاطمة الزهراءإ سيـدة نسـاء الـعـالـمـيـ إ فـرأت مـا يـحـدث 

لبعلها أمير المؤمني إ فقالا: با أس اه عليك يا أبتاه! أب تنب حبيبك أبـسا الـحـسـ  

المؤتم  بأبسا سبطيك الحس  بالحسي إ بم  ؤبيـتـه صـغـيـرا بآخـيـتـه كـبـيـراإ بأ ـب 

أحبائك لديكإ بأحب أصحابك إليكإ أبلهم سبقا إلى اإلسالمإ بمها رة إليك يا خير 

 ا نـــــامإ فـــــهـــــا هـــــس يســـــا  فـــــي ا ســـــر كـــــمـــــا يـــــقـــــا  الـــــبـــــعـــــيـــــر !!

ـه بهـي تـقـسل:  بامـحـمـداه! باحـبـيـبـاه! 
ّ
ا أن

ّ
ؤمقا ا نظاؤ بنا ؤسسل الله التي أن

بأباه! با أبا القاسماه! با أحـمـداه! باقـلـة نـاصـراه! باغـسثـاه! با طـسل كـربـتـاه! با 

 حزناه! با مليبتاه! باسسَء صباحاه !

 بأ ابها ا بل: إو صباحك للباح سسء!!

ببق ا الزهراء على  ساؤ قبر أبيها  صلى الله عليه بآله  بخاطبا القسم قـائـلـه: 

 شعريإ 
ّ
 خلسا اب  عميإ فس الذي بعث محمدا أبي بالحلإ إو لم تخلسا عنه  نشرو

 إلى الله تباؤك بتعالىإ فما صالح 
ّ
ب ضع  قميص ؤسسل الله على ؤأسيإ بأصرخ 

بأكرم على الله م  أبيإ بال الناقة بأكرم منيإ بال ال ليـب بـأكـرم عـلـى الـلـه مـ  

 بلدي .

بشاهد م  كانسا في المسجد أساس حيطانه تقتلع مـ  أسـاسـهـا!! حـتـى لـس أؤا  

ؤ ب أو ين ذ م  تحتها لن ذ!! هنا خاطب أمير المؤمني  الزهراءإ ب عاها  و تـعـس  

إلى خدؤها الـمـنـتـهـك! بطـلـب ا مـيـر مـ  سـلـمـاو ؤضـساو الـلـه عـلـيـه أو يـأخـذهـا 

 بيــــرافــــقــــهــــا  فــــس الــــلــــه لــــس فــــعــــلــــا لــــتــــنــــطــــبــــل الســــمــــاء عــــلــــى ا ؤض !!

 بالتزما الزهراء بسصية أبيها ببعلهاإ بؤافقا سلماو إلى الداؤإ ببينما هي 
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كذلكإ يقسل سلماو:  ؤ عا الحيطاو حتى صعدت الغيرة م  أس لهاإ فدخلا فـي 

 خياشيمنا !!

بسمع الثاني نداًء م  الزهراء يقسل:  أما بالله يا اب  الـخـطـاب! لـسال أنـي أكـره او 

يليب البالء م  ال ذنب لهإ لعلما أني سأقسم على الله ثم أ ده سريـع اإل ـابـة ! 

 فاؤتعد الثاني خسفا بفزعا!!

بيبقى أمير المؤمني  صلسات الله عليه في المسجدإ بقيا يس االنقـالب يـحـابلـسو 

إ باؤه على البيعة فيأبىإ بعندها يقسم ا بل ب مراؤ يده على يد أمير المؤمـنـيـ  

المقبسضةإ بيسهم ن سه باالنقالبيي  أنه قد بايعه!! بتبدأ أبسا  السلطة ب شاعة 

 هذا ا مر في كب مناوإ فـيـلـيـح الـمـس ـس بو: قـد بـايـع عـلـي!! قـد بـايـع عـلـي!!

بينتب أزالم السلطة بذلك إلى ؤىساء القبائب بالعشائرإ بإلى  يش أسامة ب  زيد 

الذي كاو في الشام لقتال الربمإ بيذكربو أو عليا  عليه السالم  قد بايع أبـابـنـر! 

فيستغرب الناس في بدايـة ا مـرإ لـنـنـهـم يـقـبـلـسو بـه بـعـد مـا ؤأبا أنـه قـد شـاع 

بالنتشر حتى تسهمسا أنها الحقيقة عينهاإ فيظنسو أو الخلي ة الشرعي قد تـنـازل 

لخلي ة آخرإ ببهذا حلب النظام الجديد على شرعيته ببقى إلى يسمنا هذا! لـيـس 

 بشـــــنـــــلـــــه الـــــعـــــيـــــنـــــيإ بإنـــــمـــــا بـــــأشـــــنـــــال مـــــخـــــتـــــلـــــ ـــــة هـــــنـــــا بهـــــنـــــاك!!

 ببعد هذا؛ هم يلسمسننا اآلو!

 -بزعمـهـم  -ننبش تاؤيخا قد مضى! يلسمسننا  ننا  -حسب  عساهم  -يلسمسننا  ننا 

نستحضر قضايا ع ا عنها  -في منطقهم  -نخلل فتنة ال حا ة لنابها! يلسمسننا  ننا 

الزم  لنؤ   بها ناؤ الشقا ! يتهمسننا بيرشقسننا بسابب م  السهام بدعـس  أنـنـا 

 نمز  بحدة ا مة!

كب هذا  ننا أبينا أو نسنا على تلك الجرائم التي اؤتنبا بحل الزهراء صلـسات الـلـه 

بسالمه عليها بلم نتناساهاإ بأبينا إال أو ننشف مـظـلـسمـيـة الـبـتـسل بنـدافـع عـ  

حقها بن ضح أعداءهاإ أعداء الله بؤسسله. بصرنا بذلك؛ مثيري ال ت  بمؤ جي ناؤ 

 الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب بمـــــــــــــــمـــــــــــــــزقـــــــــــــــي شـــــــــــــــمـــــــــــــــب ا مـــــــــــــــة!

فلين ! ف نما مسق نا يستتبع مسقف الزهراء صـلـسات الـلـه بسـالمـه عـلـيـهـاإ الـتـي 

كانا في نظر الزمرة الحاكمة الظالمةإ ملدؤ شل علا الطاعة بالتأليب على خر  

 الجماعة؟

إو الزهراء صلسات الله بسالمه عليها؛ بمساق ها الشجاعة بكلماتهـا اإلبـائـيـة؛ تـر  

على هؤالء الذي  يزعقسو اليسمإ بيرمسننا بلنسف التهم. إنها ؤفضا الـتـنـازل عـ  

حل أب إلغاء مبدأ في سبيب بحدة بهميةإ كاو يمن  لها أو تسنا بترضىإ بكـاو 

 يمن  لبعلها أو يبايع بيقببإ حرصا على  السحدة  التي تشد  بها أهب السقي ة 
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ـم 
ّ
كما يتشد  بها الجهالء هذه ا يام. إال أنهما صلسات الله عليهما سجال  ؤسا عل

ا  يال أو السحدة ال تعني الرضس  للظلمإ أب السنست ع  الحلإ أب إمضاء الـبـاطـبإ 

أب القبسل با مر الساقع. فما هذه بسحدة حقيقيةإ إنما هي بحدة بهمية هالمية 

 بـــــنـــــيـــــا عـــــلـــــى أؤضـــــيـــــة هشـــــةإ هـــــي أؤضـــــيـــــة الـــــمـــــلـــــالـــــح الـــــدنـــــيـــــئـــــة.

نحـ  نـتـسـاءل: هـذا الـزخـم الـهـائـب مـ  الـنـلـس إ الـساؤ ة عـ  أهـب بـيـا الـسحـي 

بالعلمة صلسات الله عليهم في التبرى م  الظالـمـيـ  بلـعـنـهـمـاإ أال يـدلـب عـلـى 

حقيقة ما؟! أال ينشف ع  أو الله تعالى بنص المعلسمإ يدعسنا  و نـ ـضـح هـذيـ  

بننال منهما لما اؤتنباه بحل الزهراء بالعترة؟! ألـيـس الـلـه أعـرف بـمـلـلـحـة ا مـة 

منا؟! بلس كاو في السنست بالتغاضي بالتساؤي مللـحـة لـنـاو قـد قـرؤهـا الشـاؤع 

المقدسإ بلن  الشاؤع أمرنا بأو نستمر في منهجية التبريإ الذي هـس ؤكـيـزة مـ  

 ؤكائز الدي إ بغيرها ال يستقيم.

إنهم يقسلسو: هذه قضايا قد انتها بال  اعـي لـذكـرهـا اآلو! بالـمـطـلـسب مـنـا أو 

ننظر إلى المستقبب بأو نحر  على السحدة مع ال ريل اآلخر الذي يعتقد بـهـذيـ  

 بيجلهما بيقدسهما!

بنح  نقسل: إو هذه القضايا لم تنته! فنح  اليسمإ بـمـا نـعـيـشـه مـ  فـرقـةإ ببـمـا 

نتجرعه م  آالم الظلم بالـجـسؤ مـ  السـالطـيـ  بالـحـنـامإ ببـمـا نـراه مـ  مـظـاهـر 

ال سا  باإلفسا إ إنما  اء عـلـى خـلـ ـيـة ذلـك الـيـسم الـذي ظـلـمـا فـيـه الـزهـراء 

صلسات الله بسالمه عليهاإ باستبيحا حرمتهاإ بأزيح بعلها ع  الخالفة الشـرعـيـةإ 

بلس كاو كب ذلك لم يقعإ لننا اآلو في نعيمإ نعيش تحا ظب حنم آل محمد صلـى 

الله عليهم أ معي إ ال  سؤ بال ظلم بال استبدا  بال أباطيب بال تخاؤيف بال ؤ ـعـيـة 

 بال  هب!!

إو آثاؤ السقي ة بإسقاطاتها لم تنتـهإ بهـي بـاقـيـة إلـى الـيـسمإ بهـاهـي ا مـة 

تعيش في خبق بمآسي بسببهاإ بلس أؤ نا تغيير حالنـا فـيـتـس ـب عـلـيـنـا أو نـقـتـلـع 

ؤمزية االنقالبيي  م  ا ذهاوإ حتى ال تنسو هذه الرمزية سببا في استمراؤ انتـهـاج 

ثـمـنـا بـاهـظـا  -بسـبـب انـقـيـا هـا لـه  -المنه  الذي خطسه لناإ بالذي تدفع ا مـة 

 أبقعها في ما بقعا فيه اآلو.

يؤكد سماحة المر ع الديني ا على اإلمام الشيرازي  ام ظله الساؤف فـي كـتـابـه 

مـ  مـسسـسعـة  941الـمـجـلـد ؤقـم  -الجزء الـثـالـث  - م  فقه الزهراء عليها السالم 

ال قه النبر   على ضربؤة بياو مظلسمية الـزهـراء بأهـب الـبـيـا عـلـيـهـم السـالم 

بالنيب م  أعدائهمإ بهس ير  على م  يعتـبـربو ذلـك إشـغـاال لـألمـة فـي الـ ـتـنـة 

باستحضاؤا  حقا  قد مضاإ فيقسل ح ظه الله:  يجب إحياء ظالمة السيدة الزهراء 

 عليها اللالة بالسالم حتى تنسو على مر ا يام غضة طرية ال يع ي عليها الزم  
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كمليبة سيد الشهداء عليه اللالة بالسالم.. ال يقال: ذلك تاؤيخ قد انـقـضـى!  نـه 

يقال: التاؤيخ هس الذي يلنع المستقبإ بالحاضر تاؤيخ المستقببإ بم  ال تاؤيخ له ال 

 ذبؤ لهإ بلذلك ذكر الله تعالى في كتابه الحنيم قلة هابيب بقابيبإ بغيرها م  

القلص. قال سبحانه:  لقد كاو في قللهم عبرة  بلي ا لباب . بلـذلـك سـجـلـا 

عليها السالم ظالمتها بقسلها:  بنلبر مننم على مثب حـز الـمـد  ببخـز السـنـاو 

في الحشا . بلذلك كاو  ن س المهمسم لنا المغتم لظلمنا تسـبـيـح بهـمـه  مـرنـا 

عبا ة  بلذلك بؤ :  م  أبنى أب بنى أب تباكى ب بـا لـه الـجـنـة ... فـالـدعـسة إلـى 

إلغاء التاؤيخ تعد عند العقالء س اهة ب هال إو لم تعد مخططا خبيثا لـقـطـع ا مـة 

ع   ذبؤها ليسهب للمستعمر ابتالعها... فلماذا نسمع همسات م  هـنـا بأصـسات 

م  هنالك تنا ي بطمس أهم مالمح التاؤيخ بأهم منعطف تاؤيخي بأهـم مـحـسؤ 

في معا لة اللراع النبر  بي  قس  الجاهلية باإليماوإ حيث تقسل اآلية الـقـرآنـيـة 

 الشري ة:  أف و مات أب قتب انقلبتم على أعقابنم ؟!!

بلعب أبلغ ؤ  على هؤالء االنهزاميي  الترا عي إ الذي  يريدبو منا أو نسـنـا عـلـى 

 رائم الظالمي  بحل آل بيا النبسة عليهم اللالة بالسالمإ هس مـا كـتـبـه سـمـاحـة 

آية الله السيد مرتضى الشيرازي  ام ظله في كتابه  في السج .. كـانـا مـقـاالت  

 بهــس الــنــتــاب الــذي ألــ ــه فــي زنــزانــتــه عــنــدمــا ســجــنــسه ظــلــمــا بعــذبــسه  ــسؤا!!

يــقــسل الســيــد الــمــرتضــى بــعــد عــرضــه لــعــد  مــ  الــنــلــس  الــساؤ ة عــ  ا ئــمــة 

المعلسمي  عليهم اللالة بالسالم في أهمية بضربؤة لـعـ  الـجـبـا بالـطـاغـست 

بأعداء أهب البيا عليهم السالم:  بؤبما تعـتـري الـنـثـيـريـ  حـالـة حـيـرة بـب تـعـجـب 

باستغرابإ بب بمضات ؤيب بشكإ بؤبما تط ح على السـنـة بـعـضـهـم تسـاىالتإ اب 

تنعنس عبر اقالمهم عالمات است هام حقيقي أب استنناؤي: أفهب يـعـقـب ذلـك؟ 

أهب يمن  أو يعطي الله لم  يقـسل كـب يـسم مـرة باحـدة:  الـلـهـم الـعـ  الـجـبـا 

بالطاغست إ سبعي  ألف حسنة بيمحسعنه سبعي  ألف سـيـئـة بيـرفـع لـه سـبـعـيـ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟!  أل

أهب يمن  أو يعطي الله لم  قرأ زياؤة عاشسؤاء: مئة ملـيـسو  ؤ ـة؟ بمـا مـعـنـى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؟  ذل

بؤبما يزيد بعض المتنسؤي ! ب المثق ي  ! لماذا  نتعمد  شح  الن سس بـ  الـعـدابة 

بالبغضاء ؟ لماذا نزؤع في ضمائر الناس  المح  بالحزازات  ثم نسقـيـهـا بنـغـذيـهـا 

لتن جر براكي  ثائرة بتتحسل إلى أعاصيرها مـدمـرة؟ لـمـاذا ال نـحـب  ا لـ ـه بالـرأفـة 

باالخسة بالمحبة بالل اء  محب كـب ذلـك؟ لـمـاذا نـؤ ـ  أحـقـا ا تـاؤيـخـيـة  فـيـنـة؟ 

 باحدة على  حافب ا عداءإ ب يـسش الشـرك بالضـاللـةإ 
ً
بلماذا ال  نتحد  بننسو يدا

باالستعماؤ باالستعبا ؟ با   ذي بدء نقسل: هب في ذلك  تأ ي  أحقا  تـاؤيـخـيـةإ 

 بإثاؤة أحداث بالية هي بمعزل ع  حياتنا الراهنة بع  مآسينا الحاضرة ؟ أم انه 
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تحديد لــ  قـا ة ا مـة  الـحـقـيـقـيـيـ إ بتـعـريـف بــ  ا سـسة بالـقـدبة  الـتـي تـطـبـع  

بلماتها على حياة ا مم على مر ا زمنة با علاؤ ؟ هـب فـي ذلـك حـديـث مـمـب 

بمنرؤ ع   أشخا  م  التاؤيخ الغابرإ عاشسا فترة زمنية محد ةإ بمـا تـسا بـعـدهـاإ 

بمات معهم كال شيء  أم أنـه حـديـث اسـتـراتـيـجـي عـ   مـنـهـ  بفـنـر بسـلـسكإ 

بمدؤسة متناملةإ تجسدت في هـذه الشـخـلـيـة الـتـاؤيـخـيـة أب تـلـك ؟ هـب أبلـئـك 

ا فرا  أضحساإ مجر  أسطسؤة تاؤيخيةإ ب شـخـلـيـات مـحـنـطـة فـي مـتـاحـف الـتـاؤيـخ 

مـبء سـمـع الـنـاس  -عـبـر أقـسالـهـم بسـيـرتـهـم  -بمجاهيله إ أم انهم ال يزالـسو 

بأبلاؤهم بعقسلهمإ يعايشسنهم في حياتهم الشخلية بالعائلية باال تماعـيـة 

 -بالسياسية باالقتلا ية بغيرها؟! بهب كاو القراو النريم مجانـبـا  ـا ة اللـساب 

عـنـدمـا ؤكـز الـعـدسـات عـلـى  أئـمـة  -بأعسذ بالله حتى م  مجر  الت نير في ذلك 

الضالل  ب أئمة الهد  بالرشا   بعندما صب لعناته الخالدة على فـرعـسو بقـاؤبو 

بهاماو بالسامري بقسم لسط بقسم هس  بقسم صالح بقابـيـب بنـظـائـرهـم مـ  

قبب؟ لماذا ذكر الله  أبا لهب  في الـقـرآو الـنـريـمإ بهـس الـنـتـاب السـرمـدي الـذي 

 عله الله مـنـاؤا بملـبـاحـا لـنـب الشـعـسب با مـم عـلـى مـر الـتـاؤيـخإ ب  أبـس لـهـب 

بامرأته  لم ينسنا إال شخلي  متـحـد يـ  بـ ـتـرة زمـنـيـة خـاصـة ثـم أكـب  هـر عـلـيـه 

بشرب؟! بلـمـاذا نـجـد الـقـرآو الـنـريـم يسـلـق ا ضـساء عـلـى قـا ة بكـبـراء بسـا ة 

 معسنري باإليماو الن ر بالهد  بالضالل على مر التاؤيخ ببنثافة؟

يقسم بـعـمـلـيـة  مـ  لــ  ا شـخـا   -بهس السسيق بي  الرب بالخلل  -بلماذا نجده 

بالمناه   ببعملية تعريف للمنه  عبر ا شخا  بلألشخا  عبر الـمـنـاهـ  بالـربـق 

بينهما؟  ...  إو  بلسؤة القيم اإلنسانية بمعاني الخير باللالح  فـي عـقـسل الـنـاس 

بأن سهم بعساط هم بمشاعرهم بضمائرهم بزبايا حـيـاتـهـم ب ـسانـبـهـاإ يـتـم 

بيتنامب عبر التركيز على مشاعب الهداية الذي  تجسدت فيهم تلك المـثـب الـعـلـيـا 

بالمعاني الساميةإ باو استدؤاج الناس نـحـس مـهـابي الـبـاطـب بالضـالل يـتـم عـبـر 

تسليق ا ضساء على أبطال بهميي  أب حـقـيـقـيـيـ إ تـمـثـلـا فـيـهـم مـعـانـي الشـر 

بالضالل. باو  أسسة صالحة  باحدة تلنع أكثر مما يلنعه ألف كتاب بحنمة بعظة. 

  يقس  ا مة أب ا مم نحس مداؤج النمال اكثر م  عشرات 
ً
 فاضال

ً
باو  أنمسذ ا مثاليا

الدؤاسات بالبحسث بالخطب! بكاو لـذلـك أو قـرو الـلـه تـعـالـى الـرسـالـة بـالـرسـسلإ 

بالنتاب بـا نـبـيـاء با بصـيـاءإ بكـاو البـد مـ   الـقـرآو الـنـاطـل  إلـى   ـساؤ الـقـرآو 

اللاما  كما قال مسلى المسحديـ  عـلـيـه صـلـسات الـمـلـلـيـ . بالـعـنـس بـالـعـنـس 

 إ يـؤثـر تـأثـيـره الـنـبـيـر الـنـبـيـر 
ً
 فاسـدا

ً
  ب فنانا

ً
تماما.. فاو  عالما ضاال  ب حاكما  ائرا

بؤبما على حياة أمم على مـر ا علـاؤ... بفـي الـحـديـث:  إذا فسـد الـعـاِلـم فسـد 

م . بلذلك نجد في عالم اليسم ذلك السيب الجاؤف م  اإلعالم بتلك الملياؤات 
َ
العال

 المتزايدة أبدأ م  ا مسال بالتي تبذل لـ  صناعة ابطال  ب تحا شخليات  ب منيجة 
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ب سه  لتسطع. في أعي   مهسؤ البسطاء. شمسسا مضيئةإ أب ال   بالثقـافـةإ أب 

حتى  عالم اإلنسانية . ببذلكإ يسهب علينا ت سـيـر تـلـك الـتـعـبـيـئـة الـرهـيـبـة الـتـي 

يقسم بها االستعماؤ الشرقي أبالغربي على مر التاؤيخ لتسليـق مـاال يـحـلـى مـ  

العدسات با ضساء بلعقد مئات المؤتمراتإ بلنلب الـنـلـب الـتـذكـاؤيـة بالـتـمـاثـيـب 

باللسؤ الالمعة حتى على أبؤا  النقد بطسابع البريد بلنتابة ماال يعد م  البحسث 

بالدؤاسات ع  شخليات مـ  أمـثـال:  ـمـال عـبـد الـنـاصـر بـطـب الـقـسمـيـة الـعـربـيـة! 

باتاتسؤك بطب التقدم بالعلمانية! بمحمد ؤضـا بـهـلـسي بـطـب الـقـ ـزة الـحـضـاؤيـة! 

ب اؤبو بطب أصالة القر  بحالة البهيمية! بليني  بطب االشتراكية بحقس  الطبقـة 

النا حة! بمحمد عبد السهاب بمحمد علي الباب بكسـربي بالـسؤ ي بنـظـائـرهـم. 

بدؤ ة! أبباخر . أبطال المذاهب الضالة بال ر  المبتدعة. بب إنهم بدأبا يـنـحـتـسو 

للشعسب أبطاال بشخليات بقدبات م  أمثال: هذه المرأة ال اتنة أب ذاك المطـرب 

بالمسسيقاؤ بغيرهمإ م  أبطال ا هساء بالشهسات بالـمـالهـي! إو كـب ذلـك مـا 

هس إال عملية  عزل  ذكية بماهرة بحضاؤية لـ  الشعسب الساذ ة الغافـلـة  عـ  كـب 

ما يدفعها للتحرؤ باالنطال  بع  كب ما يشدها للس ه المشر  النـقـي الـربحـانـي 

م  تاؤيخها! بلذلك أيضا كاو معابية قـد أمـر بـلـعـ  اإلمـام عـلـي ابـ  أبـي طـالـب 

 كـاو ذلـك الـحـشـد الـنـبـيـر مـ  
َ
 عليه السالم  على سبعي  ألف منبر!! بلـذلـك أيضـا

 
ً
 بتـأبيـالإ ببـاطـنـا

ً
ا حا يث بالربايات بالنلمات الـدالـة تلـريـحـا بتـلـسيـحـاإ بتـ ـسـيـرا

 على المسقع الذي يحـتـلـه ا بل بالـثـانـي فـي تـاؤيـخ الـحـركـة اإلسـالمـيـةإ 
ً
بظاهرا

بعلى الدبؤ الذي اضطلعا بهإ بعلى الزلزال الذي أحدثاه في قلب عالـم الـرسـالـةإ 

بعلى الثسؤة المعاكسة التي قا اها لتحطيم حركة الـرسـسل ا عـظـم  صـلـى الـلـه 

عليه بآله  في اللميمإ بعلى منه  الظلم بالجسؤ بالطغيـاو باالسـتـبـدا  الـذي 

 أؤسيا  عائمهإ بعلى إحياء  الجاهلية  على انقاض الدي  السليد.

بلذلكإ كانا اللعنات المتساترة عبر مئات الربايات م  الله بالرسب بالنبي ا عـظـم 

 بأئــمــة آل الــبــيــا  عــلــيــهــم أفضــب اللــالة بالســالم  عــلــى الــجــبــا بالــطــاغــست..

على ا بل بالثاني.. على اللذي  حلال حرام اللهإ بحرما حاللهإ بهـدمـا بـيـا الـنـبـسة 

ـــــــــــــــــــه. ـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــا أؤك ـــــــــــــــــــه بن ـــــــــــــــــــاب  بؤ مـــــــــــــــــــا ب

بلذلك كاو  التبري  با با بفـريضـة إلـهـيـة كـبـر  مـ  الـذيـ  أحـيـسا ب سـدبا  بؤ 

فرعسو بهاماو بنمرب  بكافة الطغاة الجبابرة على مر التاؤيخ. لذلكإ كانا عملية 

 ال ضح بالتعرية  با بة للذي  أنعشا آمال أبي س ياو بأبي لهبإ بحقـقـا أهـداف 

الجاهليةإ بقا ا بذكاء ثسؤة كثسؤة السامري على النبي مسسى  عليه السالم . إو 

ا بل بالثاني ب كذا الثالث بكذلك معابية بيزيد...  لم يعس ا شـخـلـيـ  تـاؤيـخـيـيـ  

 بممثلي  أك اء بنماذج استثنائية فـريـدةإ 
ً
 حيا

ً
فحسبإ بب انهما كانا بال زاال تجسيدا

 لـ  االستبدا   ب ا ثرة  ب التمايز الطبقي  ب النذب بالد ب بالخداع  ب الجهب 
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بأحنام الله بب  تحريف أحنام الله  ب س ك الدماء  ب قـتـب ا نـ ـس الـمـحـتـرمـة  ب

 ملا ؤة ا مسال  ب هدؤ الحقس   ب التجسس  بقبب كب ذلك  محابلة إطـ ـاء نـسؤ 

النبسة بغلب حل م  عينه الله بالرسسل ا عظم  صلى الله علـيـه بآلـه  بتشـريـد 

 شيعة آل الـبـيـا عـلـيـهـم السـالم بقـتـب ؤمـسزهـم بقـا تـهـم بأئـمـتـهـم  ب.. ب...

 بذلـــك أيضـــا هـــس الســـرفـــي قـــسلـــه  عـــلـــيـــه الســـالم : اشـــتـــد غضـــب الـــلـــه.

 في مجيء السيدة فاطمة الزهراء علـيـهـا السـالم يـسم الـقـيـامـة 
ً
بهس السر أيضا

 بتلك الهيئة.

بهس السر أيضا فيما ذكره اإلمام الجسا   عليه السـالم  حـيـث شـسهـد بهـس يـنـظـر 

إلى السماء باكيا منتحباإ فعند ما سئب قال:  أما بالله  خر نهمـا ثـم  حـرقـنـهـمـا 

 ثم  نس نهما في اليم نس ا .

 في النقمة اإللهية التي ستحب بهما بأمر الله عبر خاتم ا بصـيـاء 
ً
بهس السر أيضا

اإلمام المهدي المنتظـر عـجـب الـلـه فـر ـه الشـريـف حـيـث انـه صـلـسات الـلـه عـلـيـه 

 ب...
ً
ــــحــــرقــــهــــمــــا حــــرقــــا ــــهــــمــــا ثــــم ي ــــبــــش قــــبــــرهــــمــــا ثــــم يلــــلــــب  ســــيــــن

 بلن  لماذا  ثم يحرقهما حـرقـا ؟ لـمـاذا اإلحـرا ؟ بالـى م يـرمـز؟ بعـلـى م يـدل؟

... إو عملية  اإلحرا   هذهإ هي إحرا  بنسف لـنـب تـلـك الضـالالت الـتـي  سـداهـاإ 

ثاها. أنهـا أبال بقـبـب كـب شـيء 
ّ
بلتلك ال ت  التي أضرما ناؤهاإ بالظالمات التي بؤ

إحرا  ل نر شيطاني بمنه   سؤ بظـلـمإ بمـدؤسـة تـحـريـفإ بلـيـس مـجـر  إحـرا  

 لهينب ما ي بال.

بعندما نتسقف قليال لن نر في السر النام  بؤاء خـلـل الـه الـنـسو لـلـنـاؤ باحـراقـه 

المجرمي  بالجبابرة بناؤ  هنمإ نستنشف او  االحـرا   هـس ذلـك الـعـقـاب اإللـهـي 

العا ل للعلاة بالطغاة باو ذلك هس ما شربه  ن سهم في الحياة الدنياإ بؤبـمـا 

ينسو هس  ا ثر السضعي بالعقـاب الـربـانـي عـلـى احـرا  بـاب  اؤ فـاطـمـة الـزهـراء 

 صلسات الله عليها.

بإذا عرفنا ذلك عرفنا القيمة النبر  بالدالالت الخالدة بالضربؤة الـمـلـيـريـة الـتـي 

تدعس إلى تنراؤ  اللع   ب التبري  كب يسم بتركيـزهـمـا فـي ا نـ ـسإ حـتـى تـتـحـسل 

إلى  زء ال ين ك م  ب س  اإلنساو المؤم  بعقله بت ـنـيـره بعـساطـ ـه بكـسامـ  

ذاته بإذا كاو ذلك كذلكإ عرفنا السبب الـذي يـنـمـ  بؤاء تـلـك الـربايـة السـجـا يـة 

الرائعة:  م  قال.. اللهم الع  الجبا بالطاغست عـلـى كـب غـداة مـرة باحـدة كـتـب 

الله له سبعي  ألف حسنةإ بمحا عنه سبعي  ألف سيئةإ بؤفع الله له سبعيـ  ألـف 

  ؤ ة .

بنعرف السبب أيضا بؤاء العشرات م  الربايات ا خر  التي تشهـد بـأكـبـر الـمـثـسبـة 

 على  اللع  بالتبري  بهاو عندنا هضم بإ ؤاك او  زياؤة عاشسؤاء  تسبب أو يمنح 
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الله لقاؤئها مائة مليسو  ؤ ة باو الله سينتب لزائره  عليه السـالم  بـهـذه الـزيـاؤة 

 ثساب زياؤة  ميع الرسب با نبياء عليهم السالم.

إو التبري م  أعداء آل بيا الرسالة بلـعـنـهـم هـس تـبـٍر مـ   أئـمـة الضـالل  بمـمـ  

 أسس أساس الظلم بالجسؤ  بم   أعمالهم بأقسالهم بمناهـجـهـم بسـيـرتـهـم 

 القاؤ  النريم بعدها ذلك ا  ر العظيم الذي  -كما سبل  -بسلسكهم  
ّ
فال يهسل 

 أعد الله لالعنهم بالمتبريء منهم.

 أبليس الله تعالى هس الذي ال تن د خزائنه؟

أبليس  ب بعال قد أعد م  الثساب الهائب على النثير مـ  ا عـمـال الـتـي ال تـرقـى 

 إلى مستس   التسلي  ب التبري ؟

 أبلـيــس فــي الــجــنــة  مـاال عــيــ  ؤأت بال أذو ســمـعــا بال خـطــر عــلــى قــلــب بشــر ؟

 ال يـمـنـ  لـعـقـسلـنـا 
ً
أبليس عطاء الله سبحانه بتعالى عـطـاء بـغـيـر حسـابإ بفضـال

 الــــــمــــــحــــــدب ة أو تــــــدؤك أبــــــعــــــا ه بحــــــدب ه باو تســــــبــــــر أغـــــــساؤه؟

 بسمح له بـ  فامن  أب أمسك بغير حسـاب .
ً
 بإذا كاو الله قد منح أحد أنبيائه عطاءا

بعباؤة  بغير حساب  صا ؤة ع  الله النبير المتعال الالمتناهي المطللإ تستسق نـا 

إ فما بالك به  ب بعال إذا اؤا  أو يثيب على  كلمة  نعم  كلمة  إال إنـهـا 
ً
عندها كثيرا

تعبر ع  منه إ ب   ملة  كجمله  اللهم الع  الجبا بالطاغست  لننها تـنـشـف عـ  

 مــسقــف اســتــراتــيــجــي يــجــعــلــك فــي مــعــســنــر الشــيــطــاو أب فــي  ــبــهــة الــرحــمــ ؟

إو هذه النلمة كنلمة  ال اله إال الله  التي هي  خ ي ة على اللساوإ ثـقـيـلـةإ فـي 

 الميزاو .

إنها المقياس الذي ؤسمه الله لنا.. بكـب اللـالة باللـيـام بالـحـ  ب... فـي  ـانـبإ 

بااللتزام بمحتس  هذه الجملة بنظائرها فـي  ـانـب آخـرإ بـب ال قـيـمـة لـتـلـك  بو 

هذه. أب ليس إبليس قد عبد الله أالف السني إ ببعد الله أو يـعـبـده ألـسفـا اخـر إ 

 إليها بالسجس  آل م عـلـيـه السـالم  
ً
لننه هس  إلى الحضيض لمجر  أو  ؤفض  أمرا

بلس ثانية باحدة! إو التبري م  أعداء أئمة أهب البيا صلسات الله عليهم كالـتـبـري 

م  أعداء الرسـسل  صـلـى الـلـه عـلـيـه بآلـه إ باو مـساالة ا بل بالـثـانـي بالـثـالـثإ 

ضـاؤب زيـنـب بـنـا الـنـبـي  -بمعابية بيزيد كمساالة أبي س ياو بابي لهب بهـبـاؤ 

 بقاتب سبطه.

بكما إو عبا ة الله بلس  لف سنة ال تن ع ذؤة باحدة إذا انطس  القلب على حبإأب 

قدؤ م  حب أعداء ؤسب اللهإ كذلك عبـا ة الـلـه بلـس ألـف سـنـة ال تـنـ ـع إذا انـعـقـد 

الضمير على محبة أعداء أبصياء ؤسب الله. أبليس  علي مع الحل بالحل مع علي 

 يدبؤ معه حيثما  اؤ ؟ ب:  يا علي ال يحبك إال مؤم  بال يبغضك إال منافل ؟ بأليس 
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علي  عليه السالم  هس ن س الرسسل  صلى الله عليه بآله  بشها ة آية المباهلة 

بغيرها؟ بأليس الله يرضى لرضا فاطمة بيسـخـق لسـخـطـهـا؟ بألـيـسـا تـلـك الـيـد 

ا ثيمة الخبيثة التي أمتدت لتل ع بحقد ال نظير لـهإ ذلـك الـس ـه الـطـاهـر لـبـضـعـة 

ؤسسل ؤب العالمي  بالتي ال يزال  بيها يمأل آفـا  السـمـاء بيـطـبـل أ ـساء ا ؤضإ 

بيغمد قلسب أبلياء الله بأسى بحزو ال يحد بال يسصف. ثم تـلـك الـعـلـرة الشـرسـة 

البنة ؤسسل الله  صلى الله عليه بآله  بي  الباب بالجداؤ حتى أسـقـطـا مـحـسـنـهـا 

بظلا تعاني م  الجراح باآلالم حتى تسفاها الله إليه شهيدة ؤاضية مـرضـيـة بـعـد 

 خمسة بسبعي  أب تسعي  يسما م  شها ة أبيها...

 تاؤيخيا لجريمة قتب قـابـيـب هـابـيـب بلـقـتـب الـجـبـابـرة 
ً
بأبليسا تلك الجرائم امتدا ا

بالطغاة أنبياء الله بؤسله بأبصياءه على مـر الـتـاؤيـخ حـتـى قـتـب الـنـبـي ا عـظـم 

 مـ  
ً
بالسم؟! ألم يسجب الله تعالى في القرآو حا ثة قتب قابيب هـابـيـب ثـم كـثـيـرا

ا حداث ا خر ؟ لماذا لني ن رز بي  معسنر الن ـر بمـعـسـنـر اإليـمـاوإ بـيـ  أئـمـة 

الهد  بأئمة الضاللإ بلني نتبرأ م  هؤالء بنلعنهم كما لـعـنـهـم الـلـه بنـتـسلـى 

أبلئك بنتخذهم أسسة كما امرنا الله. بإذا كانا هاتاو القضيتاو استراتيجيتي  فـي 

منطل القرآو النريمإ فلماذا يلعب علينا هضم عظيم ما أعد الله عـلـى ذلـك مـ  

ا  ر؟ بلماذا  نجتهد  في قبال  النص  بندعس لـ نسياو الماضي  ب إسـدال السـتـاؤ 

على  رائم أكبر طغاة شهدهم التاؤيخ  ب االحتياط في لع  م  لعنهـم الـلـه ؟ إو 

القرآو النريم مشحسو بـ  لع   العلاة بالطغـاة بالـمـجـرمـيـ  بالـمـر ة بالـجـبـابـرة 

بأئمة الضالل على مر التاؤيخإ باو النثير م  اآليـات يـنـطـبـل عـلـى ا بل بالـثـانـيإ 

 بشـــــهـــــا ة الـــــتـــــاؤيـــــخ بمـــــتـــــساتـــــر الـــــربايـــــات بهـــــذه نـــــمـــــاذج ســـــريـــــعـــــة.

قــال تــعــالــى:  ب ــعــلــنــاهــم أئــمــة يــدعــسو إلــى الــنــاؤ بيــسم الــقــيــامــة ال يــنــلــربو. 

 باتــبــعــنــاهــم فــي هــذه الــدنــيــا لــعــنــة بيــسم الــقــيــامــة هــم مــ  الــمــقــبــسحــيــ  .

 بالذي  ينقضسو عهد الله م  بعد ميثاقه بيقـطـعـسو مـا أمـر الـلـه بـه أو يـسصـب 

 بيــــ ــــســــدبو فــــي ا ؤض أبلــــئــــك لــــهــــم الــــلــــعــــنــــة بلــــهــــم ســــسء الــــداؤ .

 بم  اظلم مم  افتر  على الله كذبا أبلئك يعرضسو على ؤبهم بيقسل ا شها  

هؤالء الذي  كذبسا على ؤبهم أال لعنة الله على الظالمي . الذي  يلدبو ع  سبيب 

 الله بيبغسنها عس ا بهم باآلخرة هم كافربو .

 لئ  لم ينته المنافقسو بالذي  فـي قـلـسبـهـم مـرض بالـمـر ـ ـسو فـي الـمـديـنـة 

لنغرينك بهم ثم ال يجابؤىنك فيها إال قليال. ملعسني  أينما ثـقـ ـسا اخـذبا بقـتـلـسا 

 تــقــتــيــال. ســنــة الــلــه فــي الــذيــ  خــلــسا مــ  قــبــب بلــ  تــجــد لســنــة الــلــه تــبــديــال .

 فهب عسيتم إو تسليتم أو ت سدبا في ا ؤض بتقطعسا أؤحـامـنـم. أبلـئـك الـذيـ  

 لعنهم الله فأصمهم بأعمى أبلاؤهم .
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إو الذي  يؤذبو الله بؤسسله لعنهـم الـلـه فـي الـدنـيـا با خـرة بأعـدلـهـم عـذابـا  

 مهينا .

  بالشجرة الملعسنة في القرآو .

بإذا كانا اللعنة اإللهية تحب بساحد مم  تميز ب حد  تلك الخلال ب ا عـمـال فـمـا 

  كـثـر تـلـك الـمـساصـ ـات؟ با بل بالـثـانـي بالـثـالـث 
ً
بالك بم  أصبح مجلي بمـركـزا

مـ   -بمعابية بيزيد ب... تنطبل عليهم أكثر تلك الـمـساصـ ـات بشـهـا ة الـتـساؤيـخ 

ببشها ة متساتـر الـربايـات مـ  طـر  الـخـاصـة بالـعـامـة  -ملا ؤ العامة بالخاصة 

.
ً
 أيضا

قال تعالى:  أبلئك يلعنهم الله بيلعنهم الالعنسو . فهب نح  مـ  الـالعـنـيـ ؟ أم 

إننا م  المعرضي ؟ أم إننا أكثر حرصا على  السحدة  م  الله؟ أم إننا أعـرف بأخـبـر لـ 

  ملالح ا مة  م  الله بالمالئنة با نبياء عليهم السالم؟

أم إو علينا أو نزؤع  المحبة بالمس ة با ل ة  في كب مناو أؤا  الله منا أو نغضـب 

 مـ  الـتـسـاىالت 
ً
حيث غضبإ بنلع  حيث لع  بننتقم كما أؤا ؟! بلنـا أو نـر ـع عـد ا

السابقة على كثير م  المعترضي إ خاصة الذي  ؤفعسا منهم ؤاية معاؤضة الـحـنـام 

الجائري  بالطغاة المستبدي  كجمال عبد الناصر بالسـا ات بالـبـنـر بصـدام ب شـاه 

ايراو بنظائرهمإ فلماذا ال  نت ل  مع الحنسمة؟ أبلنسنا على ا قب بنـقـبـع فـي 

زايا بيستنا؟ بلماذا نقسم بـعـمـلـيـة  شـل اللـف  ب شـحـ  قـلـسب الـنـاس بـالـعـدابة 

بالــبــغــضــاء ؟ بلــمــاذا ال نــزؤع  الــمــحــبــة با لــ ــة باالخــسة مــحــب  اللــراع بالشــجــاؤ 

بالمسا هة ؟ لماذا ن اؤ    ماعة المسلمي  ؟ بقبب كب ذلك لماذا نقسم بعملية 

 فضــح بتشــهــيــر عــالــمــيــة  بفــي ا بســاط الــدبلــيــة بعــلــى مــرأ  بمســمــع مــ  

المشركي  بالملحدي  باللهاينة بكبراء معسنري الشر  بالغربإ  فضح بتشهير 

 لم ؟

بـب بفـي  -بفي الجهة ا خر  نجد عمليـة  مـنـيـجـة  ؤهـيـبـة تـجـري فـي الـظـالم 

 للطغاة بالجبابرة حتى يظهربا في براءة الط ب بؤبعـة الـمـالئـنـة. -بضسح النهاؤ 

بعـلـى شـاشـات  -نعم هنذا ببهذه اللسؤة الـرائـعـة بالسـيـرة الـمـشـرقـةإ تـظـهـر 

 -التل زيسو بعبر أمساج الرا يس بعلى ص ـحـات الـجـرائـد بفـي ألـف مـنـاو ب مـنـاو 

شخلية  الحاكم إ  الطاغست إ  اللنم  بمـا أحـبـهـا مـ  بسـيـلـةإ بمـا أمضـاهـا مـ  

أسلحة بيد الطغاة لركسب المسج ب استعماؤ  الشعب ب اسـتـغـ ـالـه  بلـنـي يـبـقـى 

 عـلـى كـرسـي السـلـطـنـةإ مـتـس ـا بـتـاج الـعـظـمـةإ بيـبـده 
ً
 متربعا

ً
الحاكم أبال بأخيرا

ــــــــــحــــــــــة! ــــــــــا مســــــــــب ــــــــــان ــــــــــه أحــــــــــي ــــــــــب ــــــــــى  ــــــــــان ــــــــــجــــــــــاو بال  اللــــــــــسل

بإذا كاو  حنام هذا الزم  بطساغيا هذا العلر  على هذه الشاكلةإ فلمـاذا نـغـتـر 

 بعدها بـ  أبسا   سالطي  ا زمنة الغابرة؟
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ــ  طــغــاة  حــنــمــسا ثــالثــة أؤبــاع الــبــســيــطــة؟  كــيــف نــطــمــئــ  إلــى أقــالم مــرتــزقــة لـ

كيف نرك  إلى  علماء  أب  أشباه علماء  عـلـى أبـساب السـالطـيـ إ تـمـأل أفـساهـهـم 

مدائح أسيا هم بفضائلهم؟ م  بـعـد أو مـألت عـقـسلـهـم الـدنـانـيـر بمـخـيـلـتـهـم 

 القلسؤ با احالمهم المناصب بالساليات!

كيف نستند إلى كلمات أمـثـال  أبـي هـريـرةإ أبـي الـدؤ اءإ شـريـح الـقـاضـي إ بألـف 

شخص بشخص في التسبيح بحمد ا بل بالثاني بالثالث بمعابية بيزيد؟! أبليـس 

التاؤيخ يعيد ن سه؟ أليسا تلك سنة الله في الحياة؟ ألم يقب تعالى:  أتساصسا به 

 بب هم قسم طاغسو ؟

أال يس د هناك ماليي  م  البسطاء المغتري  بـ  الدعايات البراقة باإلعالم المركز  ب

 عمليات غسيب المخ  الرامية إلى  منيجة ب س  طساغيا هذا الـعـلـر ؟ فـلـمـاذا ال 

ينسو طساغيا الزم  الغابر كذلك؟! بلماذا ال ينسو بغضنا بـالـنـسـبـة لـهـم كـبـغـضـنـا 

 بالنسبة لحنام اليسم ؟ 

 أيها الناس! أيها العالم!

إنه ال يمن   حد أو يحاسب المظلسم على  فاعه ع  ن سهإ بيـتـهـمـه بـأنـه بـذلـك 

 يريد الشقا  بال تنة!

إو الزهراء مظلسمة! بلئ  كاو ظالمسها عند البعض مقدسـيـ إ فـ نـهـم ال قـداسـة 

لهم عندنا! بلس علم هذا البعض ما اؤتنبسه بما اقترفسه بحل النبي بآله ا طهـاؤ 

صلسات الله عليهم: لنانسا السباقي  إلى لعنهم بالتبرى منهمإ بلن  العـيـب فـي 

بعضنا الذي يخاف م  كشف حقيقتهم للناسإ بيـحـشـى مـ  أو نـعـريـهـم بنـبـيـ  

 بضاعتهم!

نح  لسنا م  هؤالء الذي  يدعسو أنهم مسالي  للزهـراء بـيـنـمـا تـراهـم ال يـنـتـ ـسو 

بالتغاضي ع   رائم االنقالبيي إ بإنـمـا يـهـا ـمـسو مـ  يـتـلـد  لـهـذه الـمـهـمـة! 

بيرمسنه بأقذع أنساع الرمي بأسسئهإ تقس هم في ذلك انهزاميتهم التي طـالـمـا 

 عهدناها م  أمثالهم!

ليس مهما.. فليها مسنا! نح  ل  نسنا! ال باللـه لـ  تـذهـب  مـاء الـزهـراء هـدؤا! 

فسن ضح ظالميها بسننتقم منهم بم  كب م  يرضى بأفعالهـمإ ذلـك تـنـلـيـ ـنـا 

 بذلك با بنا.

ة؛  خب أحد أصحاب ا ئمة عـلـى اإلمـام اللـا    عـلـيـه السـالم  بقـال لـه: 
ّ
ذات مر

  علنى الله فداك يا اب  ؤسسل اللهإ إني قد أخذتني الغيرة م  شـيء ؤأيـتـه فـي 

الطريل فأب ع قلبي ببلغ مني ! فاستعلمه اإلمام ع  ا مرإ فأ ابه:  ؤأيا  لسازا 

  شرطيا 
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يضرب ؤأس امرأةإ بيسسقها على المحبس بهي تنا ي با على صستهاإ المستغاث 

 بالله بؤسسلهإ فال بغيثها أحدا !

فقال له اإلمام  عليه السالم :  بلم فـعـب بـهـا ذلـك ؟ فـأ ـابـه الـر ـب بهـس بشـاؤ 

المناؤي:  سمعا الناس يقسلسو أنها عثرت فقالا: لع  الله ظـالـمـيـك يـا فـاطـمـة 

 فســــــمــــــعــــــهــــــا الــــــجــــــلــــــساز فضــــــربــــــهــــــا باقــــــتــــــا هــــــا إلــــــى الســــــجــــــ  !!

احمرت عينا اإلمام اللا    عليه السالم  بباو عليه التأثر الشديد بنزلا م  عينيـه 

الشري تي  الدمسع حتى ابتب منديله بلحيته بصدؤه: ثم قال:  يا بشاؤ.. قم بنا إلـى 

مسجد السهلةإ فندعس الله عزب ب بنسأله خال  هذه المرأة  بأمر اإلمـام بـعـض 

 شيعته أو يـتـس ـهـسا ألـى بـاب السـلـطـاو بال يـبـرحـسه حـتـى يـأتـيـهـم خـبـر الـمـرأة.

بتس ه اإلمام إلى مسجد السهلةإ بصلى ؤكعتي إ بؤفع يده إلـى السـمـاء بقـال: 

 أنا الله الذي ال إله إال أنا  ثم خر سا دا ال يسمع منه أحد شـيـئـا إال الـنـ ـس. ثـم 

ــــمــــرأة ! ــــقــــا ال ــــا بشــــاؤ.. فــــقــــد أطــــل  ؤفــــع اإلمــــام ؤأســــه بقــــال:  قــــم ي

بعا  اإلمام إلى منـزلـهإ ببـيـنـمـا هـس فـي الـطـريـل إذ أتـاه بـعـض شـيـعـتـه الـذيـ  

أؤسلهم إلى باب السلطاوإ فسألهم اإلمام:  ما الخبر ؟ فأ ابسا:  قد أطلل عنها ! 

بسأل اإلمام ثانية:  كيف كاو إخرا ها ؟ فأ ابسا كنا باق ي  على باب السـلـطـاو إذ 

خرج حا ب فدعاها بقال لها: ما الذي تـنـلـمـا؟ فـقـالـا: عـثـرت فـقـلـا: لـعـ  الـلـه 

 ظــــــــالــــــــمــــــــيــــــــك يــــــــا فــــــــاطــــــــمــــــــة. فــــــــ ــــــــعــــــــب بــــــــي مــــــــا فــــــــعــــــــب!

فأخرج الحا ب مئتي  ؤهم بقال: خذي هذه با علي ا مـيـر فـي حـب!! فـأبـا أو 

تأخذهاإ فلما ؤأ  الحا ب منها ذلك  خـب بأعـلـم صـاحـبـه  ا مـيـر  بـذلـكإ ثـم خـرج 

 فـــــقـــــال لـــــهـــــا: انلـــــرفـــــي إلـــــى بـــــيـــــتـــــك! فـــــذهـــــبـــــا إلـــــى مـــــنـــــزلـــــهـــــا .

بعند ما سمع اإلمام اللا   عليه اللالة بالسالم ذلكإ أخرج سبعة  نـانـيـر بقـال 

 حد أصحابه:  اذهب أنا بهذه إلى منزلها فأقرئها مني السالم با فع إليها هذه 

الدنانير . فذهب هذا الر ب إلى المرأة بأعطاها الدنانير بأقـرأهـا السـالمإ فـقـالـا: 

 بالله أقرأني  ع ر ب  محمد السـالم ؟! فـأ ـابـهـا الـر ـب:  ؤحـمـك الـلـه.. بالـلـه إو 

 عـلـيـهـا!!
ً
  ع ر ب  محمد أقرأك السالم . فشقا الـمـرأة  ـيـبـهـا ببقـعـا مـغـشـيـا

بصبر الر ب حتى أفاقاإ فطلبا منه أو يعيد عليها ما قالهإ فأعا  عليهاإ فغشي 

 عـــــلـــــيـــــهـــــا ثـــــانـــــيـــــة! ثـــــم أفـــــاقـــــاإ بتـــــنـــــرؤ ذلـــــك لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة!

بعدها قال الر ب:  أبشري.. خذي فهذا مـا أؤسـب بـه مـسالنـا إلـيـك . عـنـدهـا أخـذت 

المرأة الدنانير بقالا:  سلسه أو يستسهب أمته م  اللهإ فما أعرف أحدا تسسـب بـه 

ــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــه إال بأ ــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــه !  إل

فر ع الر ب إلى أبي عبد الله اللا   عـلـيـه اللـالة بالسـالمإ فـأخـبـره بـمـاطـلـبـتـه 

ـــــهـــــا!! ـــــه ب عـــــا ل ـــــي ـــــه عـــــل ـــــل ـــــسات ال ـــــا صـــــل ـــــنـــــى إمـــــامـــــن ـــــمـــــرأةإ فـــــب  ال
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فيامسالنا بسيدنا يا أبا عبد الله اللا  .. يا اب  ؤسسل الله.. يا اب  أمير المؤمني  .. 

ا نقسل:  لـعـ  الـلـه 
ّ
يا اب  فاطمة الزهراء.. يا حجة الله على السمابات با ؤضي .. إن

ظالميك يا فاطمة  فهال حميتنا م   البزة هذا الزماو؟! بم  ظلمة هذا الزمـاو؟! 

 بم  النائدي  في هذا الزماو؟!

يا إمامنا بحبيب قلسبنا.. إنهم يريدبو لنا التسقف  نـنـا نـلـعـ  ظـالـمـيـنـم! يـريـدبو 

 لهذا اللست أو يخرس بيلما! فهب تقبب بذلك يا سيدي؟!

 حاشاك بالله!! ال بالله ل  تذهب  ماء الزهراء هدؤا!!

 بنسألنم الدعاء.
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