
ًا الُحَسيَن خانوا ّيَ ًا وخانوه ح ّيَتِّ  م
 الرحيَم الرحمن الله بسم

ًا الببذي هببذا ديببٍن .. فببأي الروافببض للشببيَعة عجببب
بها؟!  يتِّخلقون التِّي هذه أخلقا .. وأي به يتِّدينون

ّطؤَّوا ببب .. فكببانوا العببراقا .. غزو المحتِّليَن للغزاة و
المحتِّليَببن للغببزاة ببب الدينيَببة ومرجعيَبباتهم فصائلهم بكل

فببي والمسببلميَن السإببلما على والنصيَر والبطانة العيَن
.. الحسبيَن أجببل مبن بب زعمببوا كمببا ب ذلك .. وكل العراقا
دينهببم ومن منهم  .. والحسيَن .. زعموا للحسيَن والثأر

!   يوسإف دما من الذئب براءة براء وأخلقاهم
مببن البلببد أبنبباء .. على المحتِّليَن الغزاة مع تحالفوا

القتِّببل وزر ببب سإببنة مببن لكثر ب .. ليَشاركوهم المسلميَن
.. وكل والعباد البلد بحق ارتكبوه الذي والدمار والفساد

للحسيَن!  .. والثأر الحسيَن أجل من ب يزعمون كما ب ذلك
يلطمببون ببب يزالببون ول ببب سإببنة ألببف مببن أكببثر منببذ
ًا بالسلسإل أنفسهم .. .. ويتِّظاهرون بالخناجر .. وأحيَان

مظبباهرات .. فببي وعضببلتهم عببددهم ويستِّعرضببون
والثببأر .. والنتِّقبباما الحسببيَن أجببل .. من عدة ومسيَرات

.. زعموا!  للحسيَن
.. وعبببادة الحسببيَن عبببادة .. علببى قاببائم كله دينهم

..  اللببه دون .. مببن بالحسببيَن .. والسإتِّغاثة الحسن قابر
أن .. فحاشبباه بببراء كلببه الشببرك هببذا مببن  والحسببيَن

يرضاه! 
ممببا أكببثر زعمببوا! ببب ببب الحسببيَن قابببر إلببى يحجببون

..!  الحراما الله بيَت إلى يحجون
السيَاسإببيَة مرجعيَبباتهم جميَببع لسببان علببى ببب قاببالوا

ًا الحال، بلسان المحتِّليَن للغزاة ب والدينيَة بلسببان وأحيَان
.. فهببي العببراقا .. وبأهببل بببالعراقا نبببالي المقببال: ل

.. لكببم زلل حلل ومسبباجدها وثرواتها وخيَراتها وأهلها
ب  علبي قاببر مقببر النجبف .. ولكبن عليَهبم معكم ونحن

.. فل زعمببوا! ببب ب  الحسببيَن قابببر مقر وكربلء زعموا! ب
لحببد نسببمح .. ل حمببراء .. خطببوط وكببربلء فببالنجف
وأرواحنا!!  أجسادنا على .. إل بتِّجاوزها

كلهببا المسببلميَن .. وحرمببات كلهببا العببراقا مببدن
مببن حرج ل وبيَضاء خضراء خطوط .. وهي لكم مستِّباحة
خطببوط .. فهببي .. فل وكببربلء النجببف .. أمببا تجاوزهببا
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.. منهبا القابتِّراب نفسبه تحبدثه مبن كبل .. نحبذر حمراء
تجاوزها!  عن فضلً

ًا آذاننا أصموا ًا تهديد ًا وصراخ خطبوطهم عن وصيَاح
كيَببدهم نعببرف الببذين نحببن ببب كببدنا .. حببتِّى هذه الحمراء
ببب عليَه ُجبلوا قاد دينهم من الكذب وأن وكذبهم، ومكرهم

..! نصدقاهم أن
.. معلومببة .. وجنائيَببة .. وحزبيَببة شخصيَة ولسإباب

الصببدر مقتِّببدى فصببيَل يختِّلببف ب  اللببه يقدرها ب للجميَع
خيَانببة وبببار .. ليَنقلببب المريكببان الغببزاة مببع الشببيَعي

.. السبباحر وكببذب سإببحر .. وليَبطببل نفسببه علببى الخائن
يحببون أنهبم فبي ادعبائهم كبذب كلبه للعبالم وليَنكشف

للحسيَن!  وينتِّقموا يثأروا أن يريدون .. وأنهم الحسيَن
مببن أكببثر ومنببذ ببب المريكببان الغببزاة جنببود هببم فها

.. فببدخلوا الحمراء الخطوط هذه تجاوزوا قاد ب أسإبوعيَن
.. بالسإببلحة المدججببة .. وترسإببانتِّهم النجسببة بأحذيتِّهم

سإببهولة بكببل ببب فيَهمببا .. ليَعيَثببوا وكربلء النجف مدينتِّي
ًا ب ويسر ًا فساد ًا وخراب شرهم من يستِّثنوا .. ولم وتدميَر
ًا، بببن علببي قابري مقر وكربلء النجف مسجدي حتِّى شيَئ

الشيَعة يزعم كما ب عنهما الله رضي والحسيَن طالب أبى
المريكي!  والخراب القصف من يسلما لم الروافض! ب
.. والشبببيَعة ذلبببك كبببل المريكبببان الغبببزاة يفعبببل
.. الدينيَبببة ومرجعيَببباتهم ببببأحزابهم ممثلبببة الروافبببض

نفس ول لهم ِحراك .. ل الخرس .. كالشيَطان صامتِّون
يتِّكلمببوا لببم .. وكأنهم شيء في يعنيَهم ل المر .. وكأن

الحمببراء .. فخطببوطهم الحمببراء الخطببوط عن قابل من
 الحسببيَن .. وقاببر ومسببتِّباحة وبيَضبباء خضبراء أصبببحت

يعببد لببم إليَه .. ويحجون الله دون من يعبدونه كانوا الذي
ًا لهم يعني المريكان! للغزاة حلل .. فهو شيَئ

ًا بالحسببيَن غببدروا قابببل فمببن غرابببة؛ ل عنببدما حيَبب
.. ولمببا أعببدائه ضببد معببه والوقاوف النصرة على عاهدوه
.. تخلببوا الببوطيَس .. وحمببي أعداؤه به .. وأحاط جاءهم

أهببل مببن معببه ومببن ُيقتِّببل وهو إليَه بالنظر ليَكتِّفوا عنه
أن بعببد اليَببوما .. وهبباهم الثقيَببل بببوزرهم .. ليَبببوؤا بيَتِّه

علببي مرقاببدي عببن والدفاع الذود على وأقاسموا تعاهدوا
.. عنهمببا اللببه رضببي الحسببيَن وولببده طببالب أبببي بببن

بمجببرد .. ويكتِّفببون .. ويكببذبون .. ويغببدرون يتِّخلفببون
لببم .. وكببأنهم انتِّهاكببات مببن يحببدث مببا علببى التِّفببرج
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.. الحرمببات عببن والببذود النصببرة على قابل من يتِّعاهدوا
ًا الحسيَن فخانوا ًا خانوه كما ميَتِّ سإببيَبكونه هببل .. لكن حيَ

خيَببانتِّهم علببى قاادمة عاما للف عليَه أنفسهم ويلطمون
ًا له ألببف مببن لكببثر عليَه أنفسهم ولطموا بكوه، كما ميَتِّ

..؟!!  ُيقاتل حي وهو خانوه عندما مضت عاما
والتِّأمببل التِّوقاف .. وتستِّدعي ُتذكر التِّي العبر ومن

مبن بب يبوما كبل فبي ُيقتِّبل كبان البذي الكبيَر الكم .. هذا
جيَببش مببن ببب القتِّببال مببن الماضببيَيَن السإبببوعيَن هببذين

.. علببى الصدر لمقتِّدى التِّابع الرافضي الشيَعي المهدي
قاتِّببل مببن يتِّمكنببوا لببم هم .. بيَنما المريكان الغزاة أيدي
عرجباء جلحباء نعباج .. وكبأنهم المريكبان جنبود من أحٍد

روح غيَباب بسببب كلبه .. وهبذا مفتِّرسإبة أسإبود أمباما ال
شببرك مببن عليَببه هببم مببا .. وبسبببب الجهاديببة القتِّاليَببة

فبي يببورث .. البذي والمقامبات للقببور وتعظيَم وعبادة
عنهببم .. ويرفببع الببدنيَا .. وحببب والخببوف الجبن قالوبهم

لعببباده تعالى الله .. فنصر ومدده وعونه تعالى الله نصَر
فببي والببدخول بتِّوحيَببده لخببالقهم؛ العباد بنصر مشروط

ّيَها َيا تعالى: قاال كما وعبادته، طاعتِّه ّلببِذيَن َأ ُنببوا ا ِإْن آَم
ْنُصُروا ّلَه َت ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َي َث ُي ُكْم َو َداَم  .7محمد: َأقْا

أعطببوا .. الببذين الفلوجببة في التِّوحيَد أسإود بخلف
ًا الحتِّلل جنود وفنون والثبات الصبر في ُينتِّسى ل درسإ

اللببه مببّن ومببا التِّوحيَببد مببن عليَببه هم ما .. بفضل القتِّال
.. فكبببدوا عاليَببة جهاديببة قاتِّاليَببة روح مببن عليَهببم تعالى
.. العالم في أسإلحة ترسإانة أكبر .. صاحب المحتِّل العدو

معلوما هو ما والمعدات الرواح في الفادحة الخسائر من
والعببزة والفخببر العجبباب علببى يبعببث .. ممببا للجميَببع

والمجد! 
وبخاصببة الروافببض الشيَعة من تستِّدعي لعبرة إنها

.. .. وأنفسببببهم مببببواقافهم ُيراجعببببوا أن مقبببباتليَهم
ُيحاسإبوها جادة من هم أين .. ويعرفوا ُيحاسَإبوا أن قابل و

نجاة ل الذي التِّوحيَد جادة من هم .. وأين والصواب الحق
ول تمكيَبببن ول نصبببر .. ول ببببه إل القيَامبببة يبببوما لحبببد

به.  إل الرض في اسإتِّخلف
َد تعالى: قاال ّلببُه َوَعبب ّلببِذيَن ال ُنببوا ا ُكببْم آَم ْن ُلببوا ِم َوَعِم

ِلَحاِت ّنُهْم الّصا ِلَف َتِّْخ َيَْس َْلْرِض ِفي َل َلَف َكَمببا ا َتِّْخ ّلببِذيَن اسْإبب ا
ِلِهببْم ِمببْن ْب َنببّن قَا ّك ُيََم َل َنُهببُم َلُهببْم َو ّلببِذي ِدي َتَضببى ا َلُهببْم اْر

ّنُهْم َل ّد َب ُيَ َل ًا َخْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َو ِني َأْمن َن ُدو ُب ُكوَن     ل     َيْع ِبببي     ُيْشِر
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ًا ْيَئ َد َكَفَر َوَمْن َش ِلَك َبْع ِئَك َذ َل ُأو ْلَفاسِإببُقوَن ُهببُم َف النببور: ا
55.

  
العالميَن.  رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

المنعم  هب.                        عبد11/4/1425
 حليَمة مصطفى

 ما.                             أبببببببببو30/5/2004
  الطرطوسإي بصيَر
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