
خانوا الحسين حيا 
وخانوه ميتا

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

بصير أبي الشيخ؛ بقلم
الطرطوسي

مصطفى المنعم عبد
حليمة

ًا يتههدينون الههذي هههذا ديٍن فأي الروافض، للشيعة عجب
بها؟!  يتخلقون التي هذه أخلقا وأي به،

ّطؤَّوا - بكههل فكههانوا العههراقا، غههزو المحتلين، للغزاة و
العيههن المحتليههن - للغههزاة الدينيههة ومرجعيههاتهم فصههائلهم
العههراقا، فههي والمسههلمين السههلما علههى والنصير والبطانة

للحسههين، والثأر الحسين، أجل - من زعموا - كما ذلك وكل
وأخلقاهم دينهم ومن منهم عنه الله رضي والحسين زعموا،

 السلما! عليه يوسف دما من الذئب براءة براء

مههن البلههد أبنههاء علههى المحتليههن، الغههزاة مههع تحههالفوا
القتههل - وزر سههنة مههن - لكههثر ليشههاركوهم المسههلمين،

ذلك وكل والعباد، البلد بحق ارتكبوه الذي والدمار والفساد
للحسين!  والثأر الحسين، أجل - من يزعمون - كما

- يلطمههون يزالههون - ول سههنة ألههف مههن أكههثر منههذ
ًا بالسلسهههل، أنفسههههم ويتظهههاهرون، بالخنهههاجر، وأحيانههه

ومسههيرات مظاهرات في وعضلتهم، عددهم ويستعرضون
زعموا!  للحسين، والثأر والنتقاما الحسين، أجل من عدة،

قاهبر وعبهادة الحسهين، عبهادة علهى قاهائم، كلهه دينهم
، وجههل عههز اللههه دون مههن بالحسههين، والسههتغاثة الحسههن،
فحاشاه براء، كله الشرك هذا من عنه الله رضي والحسين

يرضاه!  أن

يحجون مما - زعموا! - أكثر الحسين قابر إلى يحجون
الحراما!  الله بيت إلى

السياسههية مرجعيههاتهم جميههع لسههان - علههى قاههالوا
ًا الحههال، بلسههان المحتليههن - للغزاة والدينية بلسههان وأحيانهه

وأهلههها فهههي العههراقا، وبأهههل بههالعراقا، نبههالي المقههال: ل
معكههم ونحههن لكم، زلل حلل ومساجدها وثرواتها وخيراتها
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- زعموا! عنه الله رضي علي قابر مقر النجف ولكن عليهم،
- زعمههوا! - فل، عنههه الله رضي الحسين قابر مقر - وكربلء
بتجاوزههها، لحههد نسههمح ل حمراء، خطوط وكربلء، فالنجف

وأرواحنا!!  أجسادنا على إل

مسههتباحة كلها المسلمين وحرمات كلها، العراقا مدن
أمهها تجاوزها، من حرج ل وبيضاء خضراء خطوط وهي لكم،

مههن كههل نحههذر حمههراء، خطههوط فهههي فل، وكربلء، النجف
ً منها، القاتراب نفسه تحدثه تجاوزها!  عن فضل

ًا آذاننا أصموا ًا تهديد ًا وصراخ خطههوطهم عههن وصههياح
ومكرهم كيدهم نعرف الذين - نحن كدنا حتى هذه، الحمراء

- أن عليههه ُجبلههوا قاههد دينهههم مههن الكههذب وأن وكههذبهم،
نصدقاهم!

- للجميع معلومة وجنائية، وحزبية، شخصية، ولسباب
الصههدر مقتههدى فصيل - يختلف وتعالى سبحانه الله يقدرها

الخههائن خيانههة وبههار لينقلههب المريكههان، الغزاة مع الشيعي
للعالم ولينكشف الساحر، وكذب سحر وليبطل نفسه، على
يريههدون وأنهههم الحسين، يحبون أنهم في ادعائهم كذب كله
للحسين!  وينتقموا يثأروا أن

مههن أكههثر - ومنههذ المريكههان الغههزاة جنههود هههم فههها
اوزوا - قاهد أسهبوعين فهدخلوا الحمهراء، الخطهوط ههذه تج
مههدينتي بالسههلحة، المدججة وترسانتهم النجسة، بأحذيتهم

ًا ويسههر سهولة - بكل فيهما ليعيثوا وكربلء، النجف - فسههاد
ًا ًا، وخرابهه ًا، شههرهم مههن يسههتثنوا ولههم وتههدمير حههتى شههيئ

طههالب أبههى بههن علههي قاههبري مقههر وكربلء النجف مسجدي
الروافض! - الشيعة يزعم - كما عنهما الله رضي والحسين

المريكي!  والخراب القصف من يسلما لم

الروافههض والشههيعة ذلههك، كل المريكان الغزاة يفعل
كالشههيطان صههامتون، الدينية، ومرجعياتهم بأحزابهم ممثلة

فههي يعنيهههم ل المههر وكأن نفس، ول لهم ِحراك ل الخرس،
الحمههراء، الخطههوط عههن قابل من يتكلموا لم وكأنهم شيء،

ومسههتباحة، وبيضههاء خضههراء أصههبحت الحمراء فخطوطهم
دون مههن يعبههدونه كههانوا الذي عنه الله رضي الحسين وقابر
ًا، لهم يعني يعد لم إليه ويحجون الله، للغههزاة حلل فهو شيئ

المريكان!
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ًا بالحسين غدروا قابل فمن غرابة؛ ل عاهدوه عندما حي
جههاءهم، ولمهها أعههدائه، ضههد معههه والوقاههوف النصههرة علههى

ليكتفههوا عنههه تخلههوا الههوطيس، وحمههي أعههداؤه، بههه وأحاط
بوزرهم ليبوؤا بيته، أهل من معه ومن ُيقتل وهو إليه بالنظر
الههذود علههى وأقاسههموا تعاهههدوا أن بعد اليوما وهاهم الثقيل،
الحسههين وولههده طههالب أبههي بههن علي مرقادي عن والدفاع

ويكتفههون ويكههذبون، ويغدرون، يتخلفون، عنهما، الله رضي
لههم وكههأنهم انتهاكههات، مههن يحههدث مهها علههى التفرج بمجرد

فخانوا الحرمات، عن والذود النصرة على قابل من يتعاهدوا
ًا الحسين ًا، خانوه كما ميت ويلطمهون سهيبكونه ههل لكهن حي
ًا لههه خيههانتهم علههى قاادمة عاما للف عليه أنفسهم كمهها ميتهه

مضههت عههاما ألههف مههن لكههثر عليههه أنفسهههم ولطموا بكوه،
ُيقاتل؟!!  حي وهو خانوه عندما

هذا والتأمل، التوقاف وتستدعي ُتذكر، التي العبر ومن
هههذين - مههن يههوما كههل فههي ُيقتههل كههان الههذي الكههبير الكههم

المهههدي جيههش - مههن القتههال مههن الماضههيين السههبوعين
الغههزاة أيههدي على الصدر، لمقتدى التابع الرافضي الشيعي

ٍد قاتههل مههن يتمكنههوا لههم هههم بينما المريكان، جنههود مههن أحهه
مفترسههة، أسود أماما عرجاء جلحاء نعاج وكأنهم المريكان،

مها وبسههبب الجهاديههة، القتالية الروح غياب بسبب كله وهذا
والمقامههات، للقبههور وتعظيههم وعبههادة شههرك مههن عليههه هم

ويرفع الدنيا، وحب والخوف، الجبن قالوبهم في يورث الذي
تعههالى اللههه فنصههر ومههدده، وعههونه تعههالى اللههه نصههَر عنهم

في والدخول بتوحيده لخالقهم؛ العباد بنصر مشروط لعباده
َيههاتعههالى:  قاههال كما وعبادته، طاعته َههها { ّي أ

ِذيَن َ ّلهه ُنههوا ا ِإْن آَم
ْنُصُروا ّلَه َت ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َي َث ُي ُكْم َو َداَم ْقا  .7 محمد: }َأ

جنههود أعطوا الذين الفلوجة، في التوحيد أسود بخلف
ًا الحتلل القتههال، وفنههون والثبات الصبر في ُينتسى ل درس

من عليهم تعالى الله مّن وما التوحيد من عليه هم ما بفضل
صههاحب المحتههل، العههدو فكبههدوا عاليههة، جهاديههة قاتالية روح
فهي الفادحهة الخسهائر مهن العالم، في أسلحة ترسانة أكبر

علههى يبعههث ممهها للجميههع، معلههوما هههو ما والمعدات الرواح
والمجد!  والعزة والفخر العجاب

وبخاصههة الروافههض الشههيعة مههن تسههتدعي لعبرة إنها
ُيحاسههبوها وأنفسهم، مواقافهم، ُيراجعوا أن مقاتليهم قابههل و

والصههواب، الحههق جههادة مههن هههم أين ويعرفوا ُيحاَسبوا، أن
إل القيامهة يوما لحد نجاة ل الذي التوحيد جادة من هم وأين

به.  إل الرض في استخلف ول تمكين ول نصر ول به،
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َدتعههالى:  قاال َعهه َو ّلههُه { ِذيَن ال ّلهه ُنههوا ا ُكههْم آَم ْن ُلههوا ِم َعِم َو
ِلَحاِت ُهْم الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض ِفي َل َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِمههْن ا

ِهْم ِل ْب َنّن َقا ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهُم َل َن ِذي ِدي ّل َتَضى ا ُهههْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َبهه ُي َل ِمههْن َو
ِد ْع ِهْم َب ِف ْو ًا َخ ِني َأْمن َن ُدو ُب ْع ُكوَن ل َي ِر ًا ِبههي ُيْش ْيئ َفههَر َوَمههْن َشهه َك
َد ْع ِلَك َب ِئَك َذ َل ُأو ُقوَن ُهُم َف َفاِس ْل .55 النور: }ا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

أبو حليمة؛ مصطفى المنعم عبد
الطرطوسي بصير
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