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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة 
 الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم

َـزن ال عنـَرُس َولنَرُ ـولنزن )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابة الكرمي:  ََلَل َولْن َأـا األ  َـ  ََمـْر من َن األ  ََ ـرن َن لَُيج  يََـ ع ََـا لنلَـل ال َمدن ََ َنينَ  يـَُقوُلوَن لَـِنن  َر من  ْ  َولنْ ُمـ
َُْمونَ   (َولََٰكنَن ال ُمََافنقنيَن ََل يـَع 

 مقومات العرس ومالكاتأا
 يف هذه اآلية الشريفة هنالك حقائق وعلى ضوئها بصائر:

 :احلقيقة األوىل -1
ا بددزعاة  ليسددو  –احليدداة الدددنيا  - احليدداةقددد يستسددائل عددن كيددل تكددوم العدداة للمدداملنني واحلددال أم املشدداهد هددو أم الك دد  ملددن املدداملنني يف هددذه 

وقددد يكددوم ، يف وثدداا األسددر وقددد يكونددوم ملددا يكونددوم، وتلددك ال لددة والكوكبددة الطدداهرة( صددلواا اهلل وسددالمله عليهددا )قددد تكددوم السدديدة  ينددب ف
 الطواغيت واجلبابرة   ألولئك -كما يبدو   – العاةوتكوم ، املاملن فق ًا ملستضعًفا

 ملالكها وعليها ملدارها: ، هيالعاة تتقوم يف جوهرها ب الثة أملور ام اجلواب:
 .وحاالهتا األملر األول هو النفس -1
 .والقيادة األملر ال اين هو املبدأ -2
 .والعلة الغائية األملر ال الث هي املنتهى -3
 القائد والقيادس -أ

 وتوضيح ذلك بإجيا  شديد:
 العلة الغاية فام مما يكشل عن حموريتها وملداريتها الوجدام: املا
نده قائدده كدام يلبس أفخر ال ياب ويتعطر بزفضل أنواع العطور، وميتلك ملن الرصديد يف البندوو واملصدارا ملدا ميتلدك، لك لو أم شخًصا كامف
وإم كدام فدال شدك يف انده ذليدل حقداً وملدن أشدبه ذلدك، ، هتلر، أو ملوسليين، أو منرود، وهاملام، وفرعوم، أو احلجاجكصدام، أو   ساقطاً  سّفاًحا

 ملدن الواضدح اجللديالدرنن   مدن هدو قائددو  هدل قائددو الشديطام أم قائددوف، داا العداة والددناءةحمدد   ائد والقيادة ملدنالق؛ ذلك ام ظاهره عاياًا
 ملا ميتلك.  واجلاه وال رواا ه للشيطام فهو ذليل وإم كام ملن الناحية الظاهرية ميتلك ملن السلطةياد  م ق  ملن يسل  ام 

 القيادة واملبدأ والعلة الفاعلية احملركة هلذا الكائن الذي يرى نفسه عاياًا وليس به. وعية ن: ودناءهتا وعواملل عاة النفسحمدداا ملن  إًذم
يف  اندده، وإم تصددور وتددوهم أندده عايددا، بددل ذليددل فهددوقائدتدده بغيددة ملددن بغايددا بددين إسددرائيل، أو ملددن بغايددا هددذا العصددر،  ولددذا  ددد ام ملددن كانددت

 .  والقائدة والقيادة والعلة العلة الغائية ن ملقاييس الذلة والعاة املبدأ، فم(ََا بََني آَدمَ َوَلَقد  َكَرم  )، إذ حق  بزنه ذليل يشعرعمقه 
 العَْ الغائيَ -ب

 واملا العلة الغائية، فام مما يكشل عن ملقياسيتها وملفصليتها:
فاننددا سدددندرو  واالسددتجداء عددن التكفدددل ويسددتغينكددي يعيددل أهلددده لكددن ل، ندددااًل شددريًفا يكدددل أشدددد الكدددل  البددس رثّدددة اننددا لددو شدداهدنا

 - أبددواب احلددرام –ملددأ أم األبدواب ، شدريل فهددويعيددل أهلدده عدن اريددق احلدالل،  حيددث انده عايددا الدنفس وشددريل بالفعدل بالضدرورة والوجدددام انده
 .ملشرعة أملامله

 يصدل إىلهدي أم  ايتدهأو ام غهدي أم يفّجدر وأم يددملر،  غايتدهلكدن ، يتملدك ملدا ميتلدك ويفعدل ملدا يفعدل اً يف الطرا اآلخر شخصد واتصور و 
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فالعلددة الغائيددة الدده اددرو هددذا  وإم تشددّبه بدداألعاة، دينءإنسددام خسدديس، ويددروي حالتدده البهيميددة أو السددبسعية، فاندده ال شددك  بعددن ناواتدده الدنيئددة
 اإلنسام هي اله ترسم وادد ملدى عاته وملدى ذلته

 الجوهر والَفس -ج
 .، فهي احملّدد واملقياس اجلوهري ال ابت دوم ريبة والذلة كاملنة يف عمق نفس اإلنسامالنظر عن هذين العامللني فإم العا مث انه ملأ قطأ 

يف ملدنسددة باألوحددال، و  يف حددد ذاهتددا عايدداة، قّيمددة، تينددة، ولددتكن تبقددى فزهنددااألوحددال، غطاهددا الددواب و  لكددنلددو كانددت هندداو جددوهرة قيمددة ف
 .إال هي وكما هيعمقها  ميكن ام تكوم يفوياخرفها فهي ال  قهاولياوّ صاحبها بعرة، فليجملها لو كانت هنالك  – تكرملوم –اآلخر  اال اه

وإم !! ذليددل ملهمددا كددام، ذاو اإلنسددام الدددينء اخلسدديس الطبددأ البخيددل اجلبددام اللئدديم اإلرهددايبكمددا ام ،  اإلنسددام عاتدده بنفسددهوبكلمددة: فددام 
يل، ذاو اإلنسددام الكددرمي، فهددو عايددا وإم كددام يف قعددر السددجوم وظلددم الضدديم، ذاو اإلنسددام الشددر  أصددبح مللًكددا، أملددا ذاو اإلنسددام األيب، أيبّ 

 املطامل .
َنينَ ): يقددول تعدداىل من  ْ جددوهرن نقددي، جددوهره جددوهر سدداملي، ملبدددأه أيًضددا أفضددل  هألم املدداملن  ددا هددو ملدداملن جددوهر ؛ (َولنَْــزن ال عنــَرُس َولنَرُ ــولنزن َولنْ ُمــ

 املبادئ، غاياته أفضل الغاياا.
 ات والدناءس لأا تمظأراتالعرس لأا تجْي

 احلقيقة ال انية:  -2
عدداة الددنفس فددام ، متظهددرااهلددا  هددي حقددارة يف الددنفس الددنفس دندداءةويف اال دداه اآلخددر فددإم ، هلددا  ليدداا هددي رفعددة يف الددنفس عدداة الددنفسام 

  ظاهر خمتلفة.  تتمظهرالنفس أيًضا حقيقة  دناءةكما ام   حقيقة تتجلى بزحناء شىت
  ((كرمت مْيز نفسز هانت مْيز الدنيامن  ))يقول:  وحنن وملقبلوم على أيام استشهاده د د )عليه السالم( إلملام السجادالحظوا كالم ا

 - يبيدأ اإلنسدامملدن كرملدت عليده نفسده، فكيدل  ال قيمدة هلدا عندد فالرياسدة بكل أملدوال الددنيا!! ال تقارم )النفس(القدسية  هذه اجلوهرةام 
  !او غ  ذلك أو ملال،لشهرة  هلا اودينه  - ال مسح اهلل

   ال:لكم نم ل لو 
..  يف اخلفددداء ، يسدددتجدي)شدددحاذ(، أو و يدددرًا، فليتهمددده بزنددده ملرملوقددداً  إذا أراد شدددخأن أم يهدددني اسدددتاًذا جاملعيًدددا ملشدددهورًا، أو اسدددتاًذا حو ويًدددا

املعي يتكفدل يف السدوا ملتخفي دا أو و يدر اسدتاذ جد: هدذه وصدمة قبيحدةال شدك ام النداس و  بعن نطلي علىيوحياول أم يسوا هذه التهمة  ا 
  .دوم ريب أو شك ، هذه هتمة ووصمة وملذلة!!يتكفل

ذاو االسدتاذ أو الدو ير بدأم يستجدي وهو غ  ملضطر أشد االضطرار، لكن ملا بالدك  :ملظهر ملن ملظاهر الذلة النفسية الواقعيةام هذا هو 
اإلنسدددام ذليدددل ألم  همدددا  كيدددل ندددرى أم الدددذي يسدددتجدي وهدددو غددد  حمتددداج  فدددزي فدددرا بين أو ذي املنصدددب املرملدددوا الدددذي يسدددتجدي الشدددهرة

 .  ، وال نرى ملن يستجدي الشهرة والرياسة، ذليالً الشريل ال يعقل أم يستجدي إال ملضطرًا كزكل امليتة
 ياة الدنيا.احل ض  ر  ال يسحق دينه وملبادئه ألجل بعن ع  و ال يستجدي الشهرة، و اإلنسام الشريل أيًضا ال يستجدي الرياسة، ام 
ألجددل بعددن األملددوال أو  ملددا أو يف ملوقددل حالددة ملدداالددبعن يبيددأ ديندده يف إال انددك  ددد ام ، ((كرمــت مْيــز نفســز هانــت مْيــز الــدنيامــن  ))

 .  ، وملا أغرب ذلك حقا!بعن املناصب واملواقأ
بْ  َما)): أيضاً  د الساجدين عليه صلواا املصلنييقول سيكما  رَ  ينـَف سن  بنُذل   لني َأنَ  ُأحن األندر ملعروفدة، و النعم ال الثدة و  :اي ((الََـَعم ُحم 

 كاإلبل احلمراء.ملنها نادر، كام نادرًا وغالًيا جًدا،  
 ال يذل نفسه ولو أعطي أغلى األشياء وأك ر األملوال ونر  الن ع م!، واملاملن العايا الشريل  
 وكل جداملعي، وكدل بقدال وعطدار، وكدل ملداملن  دا هدو ملداملن ،نوكل رجل دي، هذا هو الدرس األول الذي جيب أم يتعرا عليه كل ملاملنو 
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 .ملهما كانت األسباب والدواعي عايا، ال ينبغي أم يذل نفسه لبعن حطام الدنياو شريل انه 
ين بين مادس المْوك ومادس الحمير!  اَل كَدر وديَو

 (ديوجدانس)، وكدام (الكلدي (1)ديوجدانس)رأس  ، ذاو الفداتح املعدروا، احتدل احددى الدبالد وكاندت ملسدق (االسدكندر املقددوين)ينقل أم 
علددى ملددا يبدددو ملددن حاالتدده علددى ملسددتوى اً وكددام ملشددهورًا باحلكمددة وملعروفدد - يبدددو ملددن سددياا القصددةلعلدده كمددا  –يف ذلدك الوقددت خددارج املدينددة 

 سزل عنه أين هو  ف، (االسكندر)فكام أملره يهم العامل انذاو 
فوقدل ، علدى األرض يسدتدفب بالشدمس اً ملتمدد (ديوجانس احلكيم)الفاتح فرأى  (االسكندر) فجاء، فقالوا يف ملكام خارج العمرام هناو

ملنده ذلدك ركلده برجلده، وقدال  (االسدكندر)بداالً وال أعداره أةيدًة وملدا رأى لده  (ديوجانس)ر د  فوقأ ظله عليه، فلم يس  (ديوجانس)أملام  (االسكندر)
ل من  فتح األمصار: (انسديوج)له: انظر فإين قد افتتحت ملسق  رأسك، فقال   .!!الحميرمادس من مادس المْوك لكن الرفس بالَر

ذاو الشخأ األملوال والشهرة الرياسدة وأي شديء  يكوم، فلتكن بيدالنفس، فليكن االسكندر ملن يكن، فليكن الطاغية ملن  عاةتصوروا  
 ...هكذا لتغ  وجه األرض لو كام كل ملاملنو عايا النفس، بل كل إنسام له إنسانيته هو املاملن  إمناآخر، 
 .ة اائشة فليكن عايا النفس، ملاذا تستهويه وتستعبده الشهوة وفتا أو يف السوا، أو يف الشارع، عندملا يذهب الشاب إىل اجلاملعةو 
أو يف عيندده ملاندة اهلل ذليلدة حقد ة، ندوم أ وكاندت نفسدده هاندت عليدهعلددى حرملداا النداس إال لدو  ام العايدا الدنفس ال يعقدل أم يتعددىاإلنسد 

ل شدديء، املهددم أم تكددوم علددى اإلنسددام املدداملن عايددا الددنفس ال ينبهددر بددالغرب وال بالشددرا، فلدديكن بزيددديهم كدد، يددده أو رجلدده أو بطندده أو فكددره
 "الموت مْيَا أو وقعَا مْل الموت َل نبالي لن كَا مْل الحق أوقعاحلق، "
وقدال لده: هدل ، وتضدائلفواجدأ ، املوقدل ذلدك ههداّ ، النفس واباءهدا صالبةعن  ينم   الذيعندملا مسأ ذلك الكالم اجلريء  االسكندرام  مث

، (ال تطلبدوا ملدن أحدد شديئا إال للنداسوصيه لكم ويل: ، و احتج إىل ملن شئت تكن أس هإذ ففرل االسكندر، )، اجة  فقال نعملك إيّل ملن ح
 .  !!أشد االستحقاريستحقره  أظهر له انهوبذلك ، حلت بيين وبني الشمس هنا، فقد فقال له: اذهب ملن

 اإلمام السجاد: أني  آنف ان أطْب الدنيا من خالقأا!
غصب حًقا لإلملام عليه السالم فجاء يف هذه األثنداء الوليدد بدن  اأم شخص: يف رواية أخرى عن اإلملام السجاد صلواا اهلل وسالمله عليهو 

أندده لددو ارحددت ملشددكلتك أو حاجتددك أو ظالملتددك علددى ، واا اهلل عليددهالسددجاد صددل علددى اإلملددامبعددن الصددحابة  فدداقولعبددد امللددك إىل ملكددة 
ـل  لنـي ))لسجاد عليه الصدالة وأ كدى السدالم: فقال اإلملام ا، الوليد فس فعها عندئذ ـل أ ـ ل  يـر اهلل مـر َو ويحـ،  أفـي حـرم اهلل مـر َو

   ((فكيف ا  لأا من مجْوق مثْي   آنف أن ا  ل الدنيا من خالقأا
 ((ألنفسكم ثمن لَل الجََ ا أنز ليسوامْمو ))

َ ـَد ))ويف الروايدة: ، الددنيا كلهدا ال تسدوي شديًئابدل ام باجلنة ويرجح عليهدا،  واإلنسام ال يو م إال، وكل ملكام حرم اهلل لَـو  َمـَدَلتن الـْدنـ َيا من
ََ َماءٍ  َأا َشر َب َـ  ٍَ َما َ َقل َمُدَوُه من ََاَح بـَُعوَض ََ َْزن   .(2)((ال

 السجاد صلواا اهلل وسالمله عليه يف هذا احلقل. اإلملام دة عنوهناو رواياا عدي
كدام يف قريدة أأم يكدوم عايداًا، سدواًء وهدو ، اهدم درس علدى املداملن أم يتعلمده هدو هدذاو ، وللمداملنني ه العاة مجيعا ولرسولهلل وبكلمة جاملعة:

ع دن  ع ب دد  اللِده  ب دن  ))كدام غنيدا أم فقد ا. ويف الروايدة أسدواء لدبس آخدر، يف مل أمكدام يف هدذا امللدبس أسواء ، كام يف عاصمة ملن الدول الكربى  أم
ددي  ع ددن  أ يب  ع ب ددد  اللِدده   ددن  األ  ن  س  ددن امع ع ددن  أ يب  احل  س  ددا و  مل   يدسف ددو ض  إ ل ي دده  أ م   )عليدده السددالم(س  ددِل فد ددِوض  إ ىل  ال مسددا مل ن  أسملسددور هس كسِله  ق ددال  إ ِم اللِدده  ع ددِا و  ج 

                                                           

 ويسميه عدد ملن املارخني )ديوجني( (1)
 .7باب  151ص 46حبار األنوار ج (2)
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ددِل يد قسددولس و   ددم أس قد ددو ل  اللِدده  ع ددِا و  ج  َنينَ )ي كسددوم  ذ ل ددياًل أ مل ددا ت س  من  ْ ــ ــَرُس َو لنَرُ ــولنزن َو لنْ ُم ِ ق ددال  إ ِم ف ددال مسا مل نس ي   (لنَْــزن ال عن كسددومس ع ا يددااً و  ال  ي كسددومس ذ ل ددياًل مثس
تد ق ل  مل ن  د ين   ن هس ب ال م ع او ل  و  ال مسا مل ن  ال  يسس  تد ق ل  مل  ((ءن  ه  ش ي  ال مسا مل ن  أ ع ا  مل ن  اجل  ب ل  إ ِم اجل  ب ل  يسس 

(1) 
 مسيرس اَلنحطاط تبدأ من اَل تكانَ في مَعطف واحد

 ة ال ال ة:احلقيق -3
 التخاذل لدى ادع ملن التحدياا. وملن ملس ة االحنطاط تبدأ ملن االستكانة يف ملرحلة ملا، ام   

 لمالا نسيَا َريمَ تفجير  امراء وهدم البقيع 
د عمدل إرهدايب جبدام يكشدل عدن حقدوهدو  - قبدل عددة سدنني ر املرقد الطاهر لإلملاملني العسكريني صلواا اهلل وسدالمله عليهمداج  عندملا فس 

 .  ملا الذي صنعناه  وكيل تعامللنا وال تاال ملأ هذه اجلرمية الفاجعة الكربى  – نفس ال نظ  هلا دناءةوعن 
ددرا سدداملراء انتهددى األملددر   هددل  الددذكرى السددنوية لتفجدد  ملرقدددي اإلملدداملني اهلمدداملني العسددكريني صددلواا اهلل متددّر علينددا  واليددومجددرد أم عسم 

 وسالمله عليهما.
وألننددا نسددينا ، ملوجددود ايضددا وملددن وراءهملوّصددد اجملرملددوم أليسددوا ملوجددودين  حنددن نسددينا القضددية لكددن اجملددرم ملوجددود   بددذلك فهددل انتهددى االملددر
  أافددال، فيهددا  ملددن الددذي يقتددل، واملفخخدداا كددل يددوم تسددمعوم يف بغددداد، يف املوصددل، يف خمتلدل الددبالد التفجدد اايف   ،اً فدوى اإلجددرام ملسددتمر 

 يف غ ها، ملاذا  مل  التفج اا ملستمرة  ألننا غافلوم. يف جمالس العااء اا، يف املساجد، نساء، ملاملنوم، يف احلسيني
 كيف نواَز اإلرهابيين 

  عندددملا وايددن االقتصدداص ملددن اجملددرم وملددن وراءه  واملقدسدداا رملددااتدددنيس احل إذم اينفدد،  ننسددى قضددية سدداملراء ألهنددا عمددرا هددل يعقددل ام
 . مر يف ذاو املخط  املشزومويست، العدو ال ينسىانت فام تنسى 

 فاصلة... يف ملرحلة تارنية كربى  استكانة  هذه الواسأ املتعدد األبعاد أين التحرو
اسددتكنا ايضددا بددنم  آخددر عندددملا ، و ملهدددملاً عاملددا  77يدداال البقيددأ ملنددذ أك ددر ملددن  ال إذ، الطدداهرة البقيددأملراقددد غصددب أملددام نا اسددتكّ وعندددملا 

 .يف كل ملكامواملسلمني العدو ال ال يضرب شعبنا   ة حقا:النتيجة خط فام، لتفج اا ساملراء
   بكل املقاييس اجملرم احلقيقي نوو حننفكيل  -ه جمرم  تعبالذي هو بو  –ال يوو جمرملا بتصوره العامل 

، ويهيجدوم اليهدود ال يسدكتوم، يطداردوم ويتدابعوم ويالحقدوملكدنكم تشداهدوم ام قبل عشدرين أو ثالثدني سدنة يف بلدد ملدا حدد، تفجد ، 
 .  ظاهرياً  العاملسادوا لذا و  ، أم تفعل وتفعل وتتنا ل وتتنا لالعامل كله ويتهموم هذه اجلهة وتلك إىل أم تعتذر وإىل أم تعوض وإىل

سنة يطالبوم بدمله حدىت اآلم، ولديس بدملده  51د، ال ينسونه، شخأ قتل قبل حلا: املعادلة الظاهرية يف احلياة ألهنم يعرفومويا لألسل، 
 فق ، بل حىت بتنا الا سياسية وغ ها.

كم إنسدام اآلم يدذهبوم إىل سداملراء  قبدل حدوايل اسدبوعني ذهدب بعدن اصددقائنا إىل سداملراء ،  القضيةمث نسينا  ر املرقدامجّ قد فس أملا حنن، ف
ضددي علددى املرقدددين الطدداهرين متام للايددارة ففددرل لددم القددائموم علددى احلددرم الشددريل مث قددالوا: ملنددذ عشددرة أيددام مل يارنددا شددخأ واحددد قدد ! عشددرة أيدد

 لإلملاملني اهلماملني وال ياورةا شخأ واحد 
ز الَاس بالماليين للل  امراء والبقيع  ليتَو

ويف الرواياا أنه لو أم ملكة خلت ملن الاوار لوجب على إملام املسلمني جربهم، ويف روايداا أخدرى لدو أم املديندة خلدت ملدن الداوار لوجدب 
لدو ام النداس تركدوا )): )عليده السدالم(، وقد جاء يف صحيح هشام وملعاوية وغ ةا عدن اإلملدام الصدادا م على الايارةعلى إملام املسلمني إجباره

                                                           

 .43ص 5الكايف ج (1)
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لكدام علدى الدوايل أم جيدربهم  )صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم(احلج لكام علدى الدوايل أم جيدربهم علدى ذلدك وعلدى املقدام عندده ولدو تركدوا  يدارة الندي 
ملدن وجدوب احلدج  5البداب  14ص 7الوسدائل: ج ((ده، فام مل يكن هلم أملوال أنفدق علديهم ملدن بيدت ملدال املسدلمنيعلى ذلك وعلى املقام عن

قددال السدديد الوالددد )وال يبعددد ام تكددوم ملشدداهد األئمددة علدديهم الصددالة والسددالم ملددن هددذا القبيددل للمددالو، وملددن الواضددح اندده ال خصوصددية  .2ل
رب فهدو سدار إىل الدوالة الشدرعيني كمدا ام العلدة يف هدذه الروايداا توجدب ام يكدوم األملدر كدذلك إذا لإلملام املعصوم عليه الصدالة والسدالم يف اجلد

مل يكددن إملددام ملعصددوم حاضددراً وال نائددب لدده، فاندده جيددب علددى عدددول املسددلمني ذلددك، بددل وإم مل يكددن عدددول املسددلمني وصددل األملددر إىل غدد هم، 
نفس على ذلك، وال يبعد جوا  ذلك ملن الاكاة وسدهم السدادة وسدهم اإلملدام عليده الصدالة وإذا مل يكن بيت املال كام ملن الال م اإلنفاا ملن ال

   .(1) والسالم ملن اخلمس(
، سدداملراء بزبعادهددا املختلفددة قضددية مل  ال تتزسددس يف كددل ملدينددة جلنددة، ملهمتهددا الدددفاع عددن، عددن التشددويق بددلآلم عددن اإلجبددار، ال نتحددد، او 

الددددول وملدعوملدددة ملدددن التددداال تلدددك اليدددد ملوجدددودة و ، الشدددرفاء واألحدددراء وللمراقدددد أيًضدددالواحدددد واحدددد ملدددن ملوصددددة هدددي و ألم اليدددد اآلتدددة واحددددة، 
 .  إىل املايد ملن اإلجرام اإلقليمية اله تدفعها

 كددربالء  أليسددت ،يف السدديدة  ينددب عليهددا السددالم، وتددروم اآلم هنددا ملدداذا كددانوا نططددوم لدده ، وقددد رأيددتمملسددتمراً ملتواصددالً ال يدداال خمططهددم و 
 ليست ملستهدفة أ  بقية املراقد ا، النجل أليس ملستهدف ملستهدفة
مجاعدة ملدن أهدل احللدة جدااهم اهلل خد ا مللتداملني بداجمليء اسدبوعيا إىل أخد اً وكدام  حدثت إنفجاراا يف اريدق احلدرم الشدريل يف سداملراء ولقد

 ويا لألسل.. ولكن:  م فانقطعوا هاالء ايضافقتلوا عددا ملنه استهدفوهماالرهابيوم  ام ساملراء بعد انقطاع أك ر الناس، مث
   كال وألل كال..   !!نعطل الايارة يف األربعني هل يف اريق كربالء فجروناأال يقتل الناس يف اريق كربالء  لكن املاليني تذهب! إذا 

للددفاع عدن  اً ملديندة وملنطقدة وبلددة ملركدا  مل  احلكوملة ال تدوفر احلمايدة هلداالء الداوار  ومل  حندن ال ناسدس يف كدل ملساولة، هي بدورهاكوملة احلو 
 التعبئة الشعبية، أو ملاشئت فقل.، لدفاع احلقوقي، الدفاع اجلماه يساملراء  الدفاع اإلعالملي، ا

قيددد  ايدة املقدسداالدو تراجدأ عدن نو  ا هدو ملدداملن الحيدق لده أم يدذل نفسده،املداملن  دلكدن أذل نفسده بنفسده فهدو املسداول،  إذا اإلنسدامام 
 هو املساول عن ذلك، وعليه أم جييب اهلل سبحانه وتعاىل.، أذل نفسه بنفسه فقد أمنلة

سوم ملايعتربونده ولدو جرميدة صدغ ة حبدق يهدودي أو ملسديحي نيالعامل على اهنم كيل ال  ملن أحناءواهد وكم يف بايل اآلم ملن األمل لة وملن الش
حادثددة أو جرميددة فنمضددي عليهددا وكزهنددا قددد  يف الليلددة املاضددية حددد،ن  د،املددا حنددن فلددو حدد، عددن القضددايا ملئددة سددنة وال ينسددوهناواحددد، ويتددابعوم ب
 انتهت، وملّا تنتهي.

 موقف الر ول العظيم أمام كْمَ ا تجفاف واحدس
َأا اأَلَلَل َولنَْزن ال عنَرُس َولنَر ُ ): يقول تعاىل َـ  َن اأَلَمْر من ََ رن َن لَُيج  يََ ََا لنَلل ال َمدن ع  ََ َُْمـونَ يـَُقوُلوَن َلِنن  َر َنيَن َوَلكنـَن ال ُمََـافنقنيَن َل يـَع  من  ْ ، (ولنزن َولنْ ُم
اً فدوراً اذدذ ملوقفد )صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم(الندي فدام ، هدذه الكلمدة دد وهدي غداوة بدين املصدطلق د بدد اهلل بدن أيب يف غداوة املريسديأعنددملا قدال ع
 .- البيت عليهم السالم يف العامل والك   ملّنا الحيرو ساكًنا طاوالا على أهلوملن التنسمأ ملن اإلهاناا للشيعة كم وحنن   -قوياً غريباً 

 (...َولنَْــزن ال عنــَرُس َولنَرُ ــولنزن  ) ، لكددن اهلل قددال)ألم رجعنددا اىل املدينددة ليخددرجن االعددا ملنهددا االذل(: وهددي كلمددة واحدددة قاهلددا عبددد اهلل بددن أيب
، وكانددت حالددة اسددتنفار عاملددة، (2)وسدداعتني وحددىت بالليددلبددزم ينفددروا فتحركددوا سدداعة  بزكملددهملددر جيشدده أاً عدداجالً قويدداً فقددد النددي اذددذ فددورا ملوقفدد

                                                           

 .62ص 22الفقه ج  (1)
يومله كله ال يكلمه أحد فزقبلت اخلارج على عبد اهلل بن ايب يعذلونه فحلل عبد اهلل أنه مل يقل شيئا ملن ذلك فقدالوا فقدم  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فسار رسول اهلل )ويف نأ الرواية  (2)

ليلده كلده والنهدار فلدم ينالدوا إال للصدالة فلمدا كدام  اهلل عليده وآلده وسدلم()صدلى حىت نعتذر إليه فلوى عنقده فلمدا جدن الليدل سدار رسدول اهلل  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بنا إىل رسول اهلل 
 )صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلم(ونددال أصددحابه وقددد املهدددهم االرض ملددن السددهر الددذي أصددالم فجدداء عبددد اهلل بددن ايب إىل رسددول اهلل  )صددلى اهلل عليدده وآلدده وسددلم(ملددن الغددد نددال رسددول اهلل 
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 ا فيده عبدد اهلل بدن أيب، إحددى جهداا التحليدل  كله  لم  هذا االستنفار  الني استنفر اجليشف ،)قدس سره( اليل لطيل ال جمال لذكرهوللوالد 
 ني.إثباا أم العاة هلل ولرسوله وللماملن: هو

ي عاتنددا عندددملا يقتددل  ائددر احلسددني عليدده ي عاتنددا يف سدداملراء  أيددن  ل ددل ددعاتنددا يف البقيددأ  أيددن      لِددتزين فدد، العدداة واقددأ لكددن لدده  ليدداا ام
 أو ذلك املسجد أو جملس العااء  السالم أو  ائر الكاظمني عليهما السالم  أو عندملا تسفجر هذه احلسينية

علددى األقددل يف  مخسددة ملاليددني شددخأ ام نددرج يف هددذا اليددوم الضددرورية ااملددن التجليددو ، توى لتغدد  وجدده األرضو  لددي باملسددإذا كددام هنددا
ملليوم واحدد ملدن املسدلمني ام يتظاهر كذلك و  –رجاالً نساءاً شيعة وسنة إذ البلية عاملة واجلرمية ملشوكة  - يف ملظاهرة احتجاجية سلميةبغداد 

ثالثدة ملاليدني هدم الشديعة يف أملريكدا ألم  -بدل وأك در  ! ملئدة ألدل شديعي اهرة احتجاجيدة يف قضدية البقيدأيخرجدوم يف ملظدف أو فرنسا يف بريطانيا
 يف تظاهراا احتجاجية على االرهابيني الذين يقتلوننا ليل هنار. جيب ام نرجوا على األقل يف واشنطن  -حسب إحصاء تقريي 

.إم البس بل:  يف بالدها و ول الذئاب ليتة تصو طبيعي أم األملة اململن الاملة مليتة، و اال اننا   غا، بزرضنا يستنسرس
ال يبيعددوم اآلخددرة بعددرض ملددن الددذين نسددزل اهلل سددبحانه وتعدداىل أم جيعلنددا وإيدداكم مجيعددا ملددن الددذين يتمسددكوم حببددل عدداة اهلل سددبحانه تعدداىل و 

علددى ملدددى احليدداة، إندده مسيددأ  جيعلددوم نايتهددا ملددنهج عمددلع و  دوملدداً  نصددب العددني جيعلوهنددابددل  أبددداً  ال ينسددوم املقدسددااملددن الددذين احليدداة الدددنيا و 
 الدعاء.

 ل اهلل مْل محمد وآلز الطاهرينوآخر دموانا ان الحمد هلل رب العالمين وصْ
 

                                                                                                                                                                                                                                

ملنده  )صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم(وام  يددا قدد كدذب علدي فقبدل رسدول اهلل  )صدلى اهلل عليده وآلده وسدلم(وأنه ليشهد أم ال إلده إال اهلل واندك لرسدول اهلل  فحلل عبد اهلل أنه مل يقل ذلك
 .172ص 5واقبلت اخلارج( الصايف ج


