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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيم

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م19/8/2015 ة َساِمُة الَخَقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ مَج َمليكَ الٌمَعَ سَ 

َاحل ي اةَقمصَّت  ن اَاحل س ني..َلمس ب ٍبَبَ  َل ن اَقمصٌَّةَِفم َك ان  يطٍَإذ ا ٍحََو و اسم َعَ ضم ّدًا ن ا..َاجم َعمن د  َاحل قمي  ق ة َل ىَاأل ق لِّ حل س ني 
نيَي اء َك لُّه َس ر اب..َح اءَسم َح ي اتمن اَو الب اقمي ي د ة َِفم َ َن ونَالو حم َو م اَح وَ و ك لُّناَن َ َال م ت ون..َم ت  ن اَن  ل ن ا..َو م اَعمن د 

َح وَ  َأوَب اطمل..َِفم َح قٍّ ي..و عمن د َغ ْي من ا..َممن  يَاحل و اشم  اشم

 ..يَا ُحَسين  .. 
 

لةمَماَحتدََّ َِفَاحللقةمَاملاضيةَمنَج  َمنهجم َعنهَمنَأهمَِّم فرداتم َعليهَامسّيت ه َأوََلقولَماانمَحلثت  صطلحت 
َالقوانني(، َالقواننيَ)شجرة  َوأَ َشجرة  َواألعظم  َاألكرب  َفَالقواسَُّالقانون  َقانننيم َالبداء،يها ََوَون  قوانينه َالبداء 

َي وجَ َتكوينيةًَ َوال َاملوتشريعية َمن َمرحلٍة َأيِّ َِف َانفكاكم َبنيَ د َما َواالتكَراحل َعلىَت،َهناكَلتشريعوينم عانٌق
َإليهاََ،طولَاخلط َهذهَالشجرةَاليتَأشرت  َعنَا،َومباَأنََّالتشريعَوكوينمَهيَتعانٌقَبنيَالتفك لَُّقواننيم حلديث 

َمَو َوعن َالبيت َأهل َشيعةم َوعن َمعيَّاإلنسان َاملختار،نةضوعٍة َثورة  َاَ، َيَر،ملختاشخصية َهوََلزمناما هنا
َالذَ َ،احلديثَعنَقانونَاألصالب َنونَالتمحيص،الب،َقاونَاألصناكَقواننيَترتبطَبقانوهَ َر،يسبقه َقانون 

َاملكر َقانون َمعرفة َهذهَمقانونَاالستبدال، َكبْيَ، َبشكٍل َت ساعدنا َالبلََ،القوانني كن َمَُي  َأن  َدوهنا فهم َنن

َ.َقواعدَالتكوينَوقواعدَالتشريعاحلقائق َِفَضوءمَمعرفةمَأهلَالبيتَماَبنيَ 
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َأئمََّ َ.(اءدَ لبَ ل اث  ما ُعِبَد اهللُ ِبَشيٍء مِ )َ؟تناِفَالكاِفَالشريفَماذاَيقول 

َاللَ  َع بمد  َاملرادما َما اء، َالب د  َمثل ََبشيٍء َمن َالبداء َطقٌس َفهل َالطق؟ َأاوس؟ َملراد  َأفضل  َللعبادةَمَونَّه  َسيلٍة
َهذهَمَالصرحية،َالواضحةَمَةَميدوللعقَالصرحية،َالواضحةَم َمعرفةم َخاللم َاننيالقَوَمن َخاللَمم، َهذهََن معرفةم

َ.(اءدَ ل البَ ث  ما ُعِبَد اهللُ ِبَشيٍء مِ )َ،القواعد

َ.(َما ُعظَِّم اهللُ ِبمثِل الَبَداء  :َ)وروايٌةَأخرىَعنَإمامناَالّصادق

هذهَالرواياتلكاِفَالشريفَمنَا َ.أقرأَ 

َ.(َما ُعِبَد اهللُ ِبَشيٍء ِمث ل الَبَداء)َ -
َ.(َما ُعظَِّم اهللُ ِبمثِل الَبَداء  ) -

َاللمَناَإىلَمعرفتهيةَتقودإلهلمعرفة َهذهَالقواننيَتقودناَإىلَمعرفةمَاحلكمةمَاإلهليةَومعرفةَاحلكمةَا مَصلوات 
َكعليهمَأجعنيوسالم هَ َكلماهت،َبلَاحلكمة  َ.مَهيَمعرفة َاملعصومماَِف

من ي الَقوِل فِ لنَّاُس َما ِلَم اعَ َلو  )َيقول:َ؟الكاِفَالشريفَعنَإمامناَالصادق،َماذاَيقولَروايٌةَأخرىَأيضاًَ
ر َما فَ تَ ُروا َعِن الَكالِم فيه  َ.(بِالَبَداِء ِمَن اأَلج 

َالثقافة َالشَِّ َ؟!عنَهذهَاحلقائقَيعيةَ أين 

ر َما فَ ت َ َن األَ ِء مِ َلو َعِلَم النَّاُس َما ِفي الَقوِل بِالَبَدا )َ:إمامكمَالصادقَيقول َ.(ُروا َعِن الَكالِم فيه ج 

َمهمََّ َأساسًا ثِّل  َهذهَالقواننيَُت  َومتينًاَِفَغايةَاملتاألنَّ َجّدًا َمعرفولوجَإىلنةَللًا ة َ،َالغاية َمعرفاإلمامَةَمَساحةم
َإمامك؟َقالَاإلمام، ِلَم َلو عَ  )َ:ادقمناَالصََّقولَإما،َلذاَهكذاَينعم،َح سب كَإذاًَ:َح سب كَإذاً،َهلَعرفت 

ر َما فَ تَ ُروا َعنِ  َ.(فيه  َكالمِ  الالنَّاُس َما ِفي الَقوِل بِالَبَداِء ِمَن اأَلج 

َفالبداءَ  َشجَوكماَق لت  َعنَهذاَثَ إّّناَأحتدَََّو،َصالبونَاألأحد هاَقانَرٍةَجملموعٍةَواسعةمَمنَالقوانني،أساس 
َاملوضوعَالذيَبنيَيدَ ال َ.لقانوناذاَهب،َةَاملختارشخصيََّ،ثورةَاملختارَ،يَّقانونَالرتباطم
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َهذاَالقانون:َوقلتَ  َلتشريحم ََ،بأّنينَسأتعّرض  َحتدٍَََّضَمنهاىلَبعإولكنَه ناكَم قّدمةَأشرت  عنََثتَ حني 
َواملتحدََّ َالدارسني  َعنَثورةمَاملختارَوعنَالتأريخَباعتبارمَأنَّ هذاَاملوضوعَبطريقةََه َويتناولونتناولونتارَياملخثني 

َكيفيَّ،َحتدََّ،َبطريقةَالتأريخخنياملؤرَّ َعن َأيدينا،َةَميَّكتبةمَالتأرخيِفَاملَوجودٌَكتابةمَالتأريخَوماَهوَمََةَمثت  ََبني  وآخر 

َاليتَذ كَمََإليهَق لتشيٍءَوصلتَ  َالقضايا َكتبَالتأريخَبنظرَاملرَ بأنَّ َالكنيَوبنظخؤرِّتَِف يَقضاياَثْيينَهرم
َ:هاَإىلَثالثةمَأقسامكّنينَقّسمتَ لَة،تأرخييَّ

رفَ  - َهناكَقضاياَعقائديةَصم َهباَوإّّناَتَ َةَالَشأنَ ق لت  َكتَرمدَ لعلمَالتأريخم َالتأريخَباِف َهذهَمبم َأنَّ َعتبارم
َمعّينةياَهيَأحداٌثَجرتَعلىَأرضَالواقعالقضا َمِفَأزمنَ،،َجرتَِفَأمكنٍة وجرتَوهلاََ،عّينةٍة

َشخٌصَِفَمكاٍنَوننَ أشخاٌصَوشخوصَمعي َّ َبهم ،َمنَماَزمانٍََِفَ،ام،َمنَهذهَاجلهةَح د ٌثَقام 
ثاًَعاديَّحَ ثَليسَحل دَ ،َلكنَمضمونَاماَشئتَق لَ َ،بضبطهَمَ،هذهَاجلهةَيهتمَُّاملؤرّخ َبذكرهَم ََل ََ،اًَد  ف إن 

ثاًَعاديّاًَ َ.ةٌةَعقائديََّفإذاًَالقضّية َقضيَّي ك نَح د 
َ.ةَوجنبٌةَتأرخييةهناكَقضاياَفيهاَجنبٌةَعقائديََّو -
َ.ضةَالَعالقةَللعقيدةمَهباٌةَمَ وهناكَقضاياَتأرخييَّ -

َأوضِّح َهذاَاملطلب:

اٍتَتأ َالتأريخَألهّناَحتمل َمسم َكتبم رفةَجاءتَِف ةَاملكانة،َفيهرخييَّالقضاياَالعقائديةَالصم ةَالزَّاَمسم ،َمان،َمسم
ةَاحل د ثَالذيَجيريَعلىَ َأشخاٍصَمَ ومسم َكتبهاََ،َمنَهذهَمننيعيَّيدم َقيقيةاحلَاجلهةمنَنَلكَخون،ملؤرِّااجلهة

َالعقائديواملضمونَالقضيَّ رف ةقضّيٌةَعقائديََّ،ةَِفَاجلوِّ َ.ٌةَصم

َالغدير َبيعة  َذلك: َعلى َهلَ مثال َتأرخييََّ، َواقعٌة َالغدير َبيعة َح كممتأنَّ َبزمَة َما َماَواٍن ِفََوجرتَمكاٍن
َ،ذيَحدثتَفيهلكاهناَاالَمبالغديرَليستَمكومًةَبزماهناَالذيَحدثتَفيهََوَ؟َواقعةَ اح د ٍثَماَلشخٍصَم

َالذينَآمنواَبدينَم  مَّدٍَ َك لِّ َ،َالقضّيةَ اٍنَأوَمكانكلَِّزمََِفَ،اأمَأبَوَاءواشَ،بيعة َالغديرَبيعٌةَثابتٌةَِفَأعناقم
ملةَفقطَنسوقَأمثلةًََريدَأنَ نهناََننَ َت،رَ لناَبالطريقةَاليتَذ كَمَالَشأنَ َ،،َذكرهاَاملؤّرخونةليستَتأرخييَّ ،َُم 

َ.منَدونَالولوجَِفَالتفاصيل
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َكباقيَاألحداثَاألخرىَالواقعة َالغديرَحادثٌةَعقائديَّ رفةَليست بطةَالقضّيةَم رتَّنَهذه،َأليتَجرتةَصم
َوم ستقبلها،مب َاأل مَّةَوحاضرها َمَ َاضي َبزمٍن َمكومًة َفليست َمبوليستَمكعنّي َمومًة صَواألشخاَعنّي،كاٍن

كَ ماَماَوآهلَمعليهَمََصّلىَاللَ ٌدَوعليٌَّمََّفهلَم َ َ،َم  مٌَّدَوعليٌّ،عنّيَواَلزماٍنَمَ قتَهبمَاحلادثةَليستعلََّنالذي مونَحي 

َمَ  َم عنّيَبزماٍن َذلك،عنّيَأوَمكاٍن كن  َاََأوَح د ٍثَم عنّي؟َالَُي  َتأرخييَّليستََوَلغديرفواقعة منََ،َهذهَمةاقعًة
َأ َالباحثني َمن َالكثْي َعند َأيضًا ََواالشتباهات َي ناقشون َحني َال م تحّدثني ََواَاقعةو َقضيَّلغدير ةَخييَّتأَرَةٌَكأهّنا

َاملؤّرخني،ت ناقَ  َبأسلوبم َن ناقشهاَبأسلوبَاملؤّرخنيَمنَبابَمَش  كنَأن  َألَاجلَ ُي  اجلَإثباهتاَلد لم ،َلذينَي نكمروهن 
كنَذلك أمٌرََهذاَ،هَثابتءَمعَأنَّالشيَة َإثباتقضيَّ،ٌَةَِفَاحلاشيةقضيََّهذهَمَ،سطحيةَةٌَقضيََّ،َولكنَهذهَمُي 

َنبحثَعنَمعرفةَمثانوي َاحلقائقَ،َنن  سيكونََثباتَاحلقائق،َإيناًٌَةَيقحثَعنَإثباهتاَوهيَثابتالَنبَ،حقائقم
َمعرفةَم َجانبم َِف َولغوًا َاحلقائقَفضواًل َحقائحقائقم َمعرفة  َه ناك َاحلقا، ََوقم َئق َاحلقائقإثهناك َبات  َإ، ثبات 

َ.حلقائقجنبَمعرفةَحقائقَاِفََلهَ َالَأمهيةَ َ،الَقيمة َلهَ َ،احلقائقَسيكون َلغواًَ

َت عنوهناَالطاهرة،َالّصديقةَ َظ المةَ  َأن  َت ريد َف د كماذا َع نوَم، َبفَ ؟ َي ومَ د كهنا َعنوَمالدارَ، َالدارهن؟ َبيوم َيوم َا ،
َ َيوم َهو َاملسلمني َعند  َمعروفًا َكان َفاطمةالدار َدارم َعلى َذَ،اهلجوم َبعد َحَ لكن َالرِّلك َكتبف َِف َعنوان

َعنَو َفج عمل َع ثمان،التأريخ َدارم َعلى َللهجومم َالذاكَانًا َِف َاليوم َهذا َاأللكن َللمرة َكاوىل َعنسلمني واناًَن 
َكتبَالتأريخَيوم َ،َح رِّللهجومَعلىَبيتَفاطمة ِف َرَمهلجومَعلىَداوَيومَاهارَلدافَبعدَذلكَفصارَمعروفاًَ

َالتأريخَقّصةَاهلجومَعلىَدارَمَعثمان، َكتبم َ.عثمانَاملعروفةَِف

َواجلداريوم َالدارَاليومَالفاطمي اَ،َفدكَومفاطمةَدمَوبيتسجماَبنيَاملَ،،َهلَالذيَجرىَماَبنيَالبابم
عقائديٌةََةٌَ،َهذهَقضيَّاًَتأرخييََّحدثاًََليست؟َالزهرائّية،َح د ٌثَتأرخييَ،َالظالمةَ الكربىالّصديقةََ،َظالمةَ حوهلا

َالقَني،م عّينَأشخاصٌٍََثَجرىَِفَُمموعةح دَ َِفَمكاٍنَم عنّي،َرفة،َنعمَوقعتَِفَزماٍنَم عنّي،صَم ضّيةَلكنَّ
رفةٌةَعقائديَّقضيَّ َالنيبَجعل َمنَفاطمةَميزاناًََ،ةَصم َلَواهاََلرضيرضىَاللَ،ألنَّ يزانَليسَ،َهذاَاملغضبهايغضب 

رفة،َعنّيَعنّيَأوَمكاٍنَمَ له َمنَزماٍنَمَ  َ.فالقضّيةَعقائديٌةَصم

 َّنيواقعة َاجلملَوصف.َ
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َاألعظمَ،،َوج ع ناَاألعظمَعاشوراءعاشوراء َعاشوراءَح د ثٌَالوجع  َِفَمكاٍنََوَرخييٌََتأ،َهلَأنَّ ،َِفَامقع 
َاألوسع َاحل د ث  َعاشوراء َما؟ َعازماٍن َالكربى، َاإلهلّية َالبانوراما َشوراء َس مَِّوراءعاشَ،اءاشوَرع، َشئتمَ، َ،ا
َاألعظاحلَ روعَ،َاملشاإلهليَالعمالق،َعاشوراءَاملشروعَ َوالعناوين،َواحشدَماَشئتَمنَاملصطلحاتَم مَسيينُّ

َك لَُّذاَهذاَاولَا،،َِفَمكاٍنَم،َنعمَوقعتَِفَزماٍنَمااألعظمَاألعظم،َماَهيَِبم د ٍثَتأرخيي يوٍمََملضمون
َكربالء،َوعاشوراءَ َعنَه،َسأحتدََِّفَاملئةاملضمونَمضمونَصحيحَمئةَهذاََك لَُّأرٍض الذينََمون،ذاَاملضث 

مَيومَاألربعاءَهوَهذاَاليَوَ،(َ اهللا َعبدِ ََل َيوم َكَيوِمك أبَ )َ:َذاَاملضمونَبقولةَإمامناَاجملتىبيعرتضونَعلىَه
َلنَي شاهبه َيَو َكلَّءَآخرمَأربعاسوف  َذاَيومَ ه،َةامَالعاديََّاأليَّذاَِفه،َاتهَ خصوصيََّيومَلهَ َ،َالشيءَالطبيعي

َي شاهب َي وٍمَخل،َاضيةمَاملايومَأربعاءَمنَاأليََّه َاألربعاءَالقادمَوالَي شاهبهَ األربعاءَلن  اته َفماَبال كَصوصيَّكلِّ
َاحل سني،َفهلَيومَاحل سنيَي شاهبه َيوم َكماَيقولَإمامناَالبيومم َ(،ك أبَا َعبِد اهللَيوم َكَيومِ  ََل ):َجتىبمَ  ؟َقطعًا

َهلَهَ  َكيومم َك لَُّيوٍمَعاشوراءَهذهَمَهذاَشيء،َ؟احل سنيناكَمنَيوٍم َهذاَاألَانية،ثةَيثيَّحَولكن ثَليسَحل دَ نَّ

َبزماٍنَمَ  َِفَهذهَالقضّيةالَأريدَالتوغُّ،َعنّيَمصورًا َكثْيًا َأهلل حَإتَهوَهذالبيَ،َذوق  َشاءَاللَاَوسيّتضم ن 
َكانَِفَهذاَالربنامجَتعاىلَبشكلٍَ وراءَوك لَُّوٍمَعاشلَُّيَ كَ :ََوضوعاملَتَهذااوبالذََّ،ِفَبرامجَأخرىَ،م فّصلَإن 

َكربالء، َالناسأتناولهَبالتفصيلَوبالتفصيلَاملمَمَأرٍض َ.تعاىلَشاءَاللَ َطقَإنَ لَِفَبرنامجَالكتاب 

َالكرميَحنيَي وردَلناَالق صصالق َر َالق رآين،َآن  َأوََزماملاذاَالَيذكرَ ،َالق صص  َاكاناًَمنًا لق صصَاليتَ؟َألنَّ
َالق َر َالتأريخي وردها َسبيل َعلى َي وردها َال َاالَ،آن َسبيل َعلى َي وردها َعتبارإّّنا َيعين َِفلقضيَّا، َتقع فقََأَ ة

َ.بٌةَتقودناَإىلَاالعتقادمَالصحيحوبواَ،َاالعتبارَبابةٌَاالعتقاد

َنقرأَِفَأوََّيوسف،َحنيَنذهبَمثاًلَإىلَسورةَم نُ }َبعدَالبسملة:َالثالثةَمَلَالسورةَِفَاآليةَمماذا  نَ ُقص   َنح 

َسنَ  َعَلي كَ  َكتاٌبَللم تعةَ{ال َقَصصِ  َأح  َكتاٌبَللرَوهلَالق رآن ماََ!؟ةَواحلكاياتَاملثْيةياتَاألدبيَّا؟َأمَهو

َالق صص َأحسن َمن َالرومانسيَّاملراد َالقصص َهي َهل َهلَ َ!؟ة؟ َاملؤلَمَهيَ َأو َالرتاجيدية َاحملزنحكايات ؟َةمة
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َبَو َهو َالذي َاالعتبار َوجه  َمنها َاملراد َالق صص َلالعتقادابأحسن  َللمعَرٌة َبوابٌة نُ }َفة،  َعَلي كَ  نَ ُقص   َنح 

َسنَ  َ.{ال َقَصصِ  َأح 

 َكانَ   َقد  لَ }ةَيوسفَمنَسوَرَآيةَآخرَ،بعدَاملئةَِفَاآليةمَاحلاديةمَبعدَالعاشرةَمَ،ِفَآخرَآيةَمنَسورةَيوسف

َرة   َقَصِصِهم   ِفي ِلي ِعب   ُو  َالق صصَ{األَل َبابِ  ألِّ َهذه َهذيعين َالق ّصة، َسوَرَه َِف َيوسف  ِفي َكانَ   َقد  لَ )ة

َكيفَقّصةَواحدةَ(َقَصِصِهم   ز ليخاَهلاََقّصة،َصرَلهَ م،َعزيزَيوسفَلهَقّصةَ؟قدَتقولَهيَقّصةَواحدة،
َلهَ قّصة َيعقوب َقّصةَ، َهلم َإخوةَيوسف َلهَ قّصة، َبنيامني َف الَ، َف الن، َليستوعةُممَذهَم،َهنقّصة، َ،َهذه

َكّلَحادثيَ(ِهم  َقَصصِ  يفِ  َكانَ   َقد  لَ )َلذلكَقالَاَُمموعةَأحداثَلالعتبار،،َوإّنَّتعةحكاياتَللمَ  منََعين
َرة   َقَصِصِهم   ِفي َكانَ   َقد  لَ }احلوادثَفيهَعمرب  ةََهذهَم ُو   ِعب   الَيعبأََالق رآنَالكرميَفن الحظَأنَََّ،{ل َبابِ األَ  ِليألِّ

َ َاملواطن َبعضم َِف َأشار  َوإذا َواألمكنة َاألمكَمباألزمنة َعن َإىلللحديثم َأو َاألزمَمَأرقامٍََذكرَمَنة عددَكنةََمن
َالكهفَمثالًَالسننيَال َأصحاب  َكعددَالسننيَاليتَبقيَمثالًَيتَنامها عندَش عيب،َََم دينِفوسىََفيهاَم،

َالَز َبنفسم َاهتمامًا َألنََّليس َاحلكايةمنَولكن َمن َهوَجزٌء َالعدد َفالَجنَهذا َاألَهتماماًَدَا، نةمَزمَمبتشخيصم
ََِفَالرواياتَالحّتَََّ؟،َملاذاصصَالق رآيننةَِفَالقَ مكَمواأل َكثْيَ َي وجَ صصَاللقايتَفّسرتَلنا اهتماٍمََدَهناك

َاألئمََّمكنةمَإالََّألزممنةمَواألبا َكان  َواملكان دَهناكَالَي وجَ َمٍَّالكنَبشكٍلَعَ،يبونجيَ َةَ َإذاَسألَسائٌلَعنَالزمانم
َواملكان َاألئمَََّ،اهتمامَبالزمانم َالقَ َةَ ألنَّ اَواحد،َرآنَ وألنَّ َالذيَبيِّيريدونَمنََّةَ ألئمََّنََّاألَومه  َنتّبعَاملنهج  نوهَاَأن 

َالَعلىَأهّناَحوادثَتأرخييََّ،ِفَمعرفةَاألحداث مَبطريقةمَهَ سَوت فوت درَ َن،عيََّمَ اٍنََمبكةَح كممتَبزماٍنَم عنيَّ

َسَمخنياملؤرِّ َندرس  َََه،سلوبَ أَاملؤرّخَلهَ َألنَََّ،خنيريقةمَاملؤرِّْية َأهلَالبيتَالَبط،َومنَه ناَعليناَأن  كماَشرحت 
َأمس، َاملعصومنيََيوم َسْية َندرس  َأكيف  َهو َوهذا َالق رآين َاألسلوب َهو َهذا َأهسل، َالبيتوب ََل َفهمم ِف
ّردَأمثلةَألّنينَ،القضّيةَوأناَهناَالَأريدَالتفصيلَِفَهذهَمَاألحداث، َأ شخَِّأأريدََُم  تارَمنَأّيَخصَثورةَاملن 

رفةٌةَعقائديَّ،َهلَهيَقضيَّصنفَمنَهذهَاألصناف مَهيَأ؟َنفسَالوقتَةَِفيَّتأرخيٌةََوٌةَعقائديَّ؟َأمَقضيٌَّةَصم
َة؟ةَتأرخييَّقضيَّ
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َالقضاياَالعقائديةَالّصرفة يعٌةَمفروضٌةَبيعة َالغديرَب،َقائدينبَالعاجلانبَاملعرِفَاجلاَالقضاياَاليتَُتسَُّ:َإذًا

َكَ  َكَ َ،لَِّزمانٍَِف الغضبَزاٌنَللرضاََوطمةَميا،َفمةاط،َظ المةَفةهيَليستَتأرخييََّ،وعلىَاجلميعلَِّمكانَِف
َكانَِفَمقطٍعَزماينٍَّاإلهلي، ََفهلَهذاَامليزان َاخلطَزانَعلىاَمي؟َهذَأمَعلىَطولَاخلطمعنيِّ ضىَاللَيَرَطولم

ََوالَحيكمهَزمانَوالَمكانَلرضاها،َرضاَفاطمةَموجودَعلىَطولَاخلط، َوكلَُّيومٍََراءشَوىلَعاإصلناَ،َإىلَأن 
َكربالءعاشوراء َك ّلَيومَعاشوراءَوكلَُّأرٍض املكانَمعَاهىَالزمانََوناَيتم،َهَ اندَهناكَزمانَوالَمكالَيوجَ َ،،

َك لُّهَِفَبطلَاحل د ث اًَيَّكماَأقولَيومََ،احل سنيَفقطَ،قيقةَ دَاحل،َفتعَوثِفَسيِّدمَاحل دَ َ،احل د ثَويتماهىَاحل د ث 
َأوَّ َالربنامجِف َل َالوحيدةَ : َاحلقيقة  َهو ََاحل سني  َك لُِّف َوالباقي راحياتنا َسم َفالَزبه َواملكانَ ، َِفََمان  يتماهى

َماَهَ،كربالءَتغيبَِفَاحل د ثََ،احلدث َ؟ووعاشوراءَتغيبَِفَاحل د ث،َاحل د ث 

َهذهَمَملحمةَاحل سني،:َاحل د ثَ  َ؟امللحمةَأينَوت غيب 

َِفَاحل سني ذيَحيكم َالَيَُّزماٍنَهذا؟َأكانوَاملمانَألَاحل سني َحيكمه َالزَّ،َفهفالَيبقىَإاّلَاحلسنيَ،تغيب 
َاحل سني َليس َاحل سني  َ؟ َكربالء َعنوان، َعاشوراء َمبكان، َوال َبزماٍن َنوانعمكومًا َليستَهيَوينعناَذهَمه، ،

َاحل سني َهو َاألصل َهذهَماألصل، َاحلسني،َ، َآالم َكربالء، َاحلسنيَإشارات، َاألراتإشاَ،م صاب َهوَ، صل
َ.احل سنيَإشارةَ،َظ المةَ احل سني

َأتوّغل َِفَهذهَم َه ناَعالقضّيةَألّنينَالَأحتدَََّأناَالَأريدَأيضاًَأن  َاحلنَمشث  يسَعنَاحل سنيَلالكالمََ،سنيروعم
َك لََّشيٍءَعندناَيرتبط َباحلسنيَف َيأيتَذكرهَ ه ناَولكنَألنَّ َأن  أنفَالبحث،ََغمَأنفي،َرغمَرأنفي،َََرغمالب دَّ

َاحل سنيمَهنا،،َالبَ وفكمورغمَأن َيأيتَذكر  تقودينَقسراًَالََقةَ ،َاحلقييقةحلقع نقَاَألويَ َألنَّينَالَأستطيعَأنَ َدََّأن 
َتقودينَقسرًاَإىلَاحل سنيرغبًةَوح بَّاًَ َبكمَِفَالَأَرضيَّةم،َِفَالقَاًَ،َالَح بَّ،َاحلقيقة َِفَهذاَالبحثم َأذهب  يدَأن 
رفةَاليتهاَعلىَالقضاياَالعقائديَّلكّنهاَأمثلةَس قتَ َ،اههذاَاالتَّ َِفََت ذكَ َةَالصم َ.تبَالتأريخكر 

َتأرخييَّ َقضايا رفة،ه ناك َصم َالشعراءَة َالشعراءمثالً:حياة  َوأحداثهمَ، َالقيسوشعرهم َامرؤ َبثينة، َجيل ،َ،
َاملعرَّاملتنيّبَ َالعالء َأبو َف النَ،ي، َفالن، َهذهَمفالن، َتأرخييََّ، َأحداث َمعنيَّ َبزماٍن َمكومة ََ،ة َمعنيَّ َ،مبكاٍن

َهذهَمعيَّمَ َبأشخاصٍَ َزماهنا،َنني َتتعّدى َال َتتعدََّاألحداث َبأنََّىَمكاهناال َمثاًل َيقول َقائٍل َمن َه ناك  َهل ،
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َكلَِّعصر،املتنيّبَ َعلىَسبيلَالتعبْيَاإلَموجوٌد،ََشاخٌصَِف َ،َنن َهناىَسبيلَاحلقائقثَعلأحتدَََّ،نشائيليس 
َإ َحديٍث َِف َليس َاحلقائق، َحديثم َأدبيَِّف َتعابْي َأو َكنائيَّنشائي َأو َاستعاراتة َأو َِفة َنن  َاحلقيقةََ، جوِّ

َأحداثها،َوهكذاَفالن،َفالن،َفالن،ٌَةَمكومٌةَبزماهناَومكاَشخصيَّ،َاملتنيّبَنتحّدثَعنَاحلقائق هناَوُمرياتم
َحياهتمماء،َعلماؤنا،َفقهاؤنا،َالع لالفالسفة ،َاملفّكرون ةَقضاياَتأرخييََّذهَمهَ،تأرخيهمَ،،َمراجعناَحنيَندرس 

رفة َم  مَّد،َمنَه ناَيظهرَالفرق،َفرقَََلماءَمومنَهناَيظهرَالفرقَبنيَالعَ َة،ليستَقضاياَعقائديََّ،صم وبنيَآلم
َالشَ كبْي َبني َالفرق َيظهر َهنا َمن َوالع رفاءَمَعراءَم، َوسَ واملتصوََِّوالفالسفةم َاملسّمياتفة َمن َماَشئت  ،َيظهرَمِّ

َم َ الفرقَفيماَبينهمَ ،َهوَهذاَماذاَنصنعَولكنَماذاَنصنعَهوَهذاَالواقع،َ،َوالَوجه َللم قايسة،مَّدوبنيَآلم
َ َعن َللحديثم َيدفعين َالذي َالسخيف َالواقع  َاملطالبمثل َأينهذه َقويل َحّّت َكالٌمََ، َهو َالثريا َمن الثرى

َوقصورَالسالطنيَوحروبَالسالطنيَوسَ َسخيف، َماَشئتالسالطني  َاليتَتأسَّمِّ َ،سقطتَستَث َّ،َالدول 
َكتبَالتأريخ َجاءَِف ّا َذلكَِمم رفةَالَشأنَ هذهَحوادثَتأرخييََّ،إىلَغْيم َأمََلَنعلمََلناَهبا،ةَصم ،َع لممناَهبا

َكماَيقولونَمنَيعرفَتأريخَسنةَيزدادَةالع َعليهاَهوَجزٌءَمنَثقافٍةَبشريَّصحيحَاالطَّ ،َهذهَعمره َسنة،
واشيَبلَِفَحواشيَحواشيَاحلواشي،َاحلقيقةَهذهَحَِفَص لبَمعرفةَةَأخرى،َلكنَِفَص لبَالعقيدةم،قضيَّ

َ.الَشأنَهلاَباحلقيقة

عقائدَل،َاجلهلَبظالمةَفاطمةَي شكَِّرفةةَصَمإذاًَعندناَأحداثَعقائديَّ َتأريخَاملتنيّبَلكنَاجلهلَبَ،كبْياًًَََاَيَّخلالًَ
يخَاملفيدَشماَعالقةَالَ،اًَشيئَرَ ؤث َّأوَاملعّريَأوَاجلهلَبتأريخَحياةَالشيخَاملفيدَأوَحياةَالشيخَالطوسيَالَي

َاألجاّلَ َعلمائنا َبقّية َأو َالطوسي َالشيخ َبالعقيدةأو َهذهَمء َتأرخييََّ؟ َقدةأحداث ،ََ َاجلَافعة،نتكون  هلَلكن
َخلاًلَِفَالدينبظالم َاملنهجَاحلوزويَاملوجَوةَفاطمةَي شكِّل  ََدَإذا،َصحيحَِبسبم راجعَلع لماءَواملاسألت 

َف َبظالمة َاجلهل َبأنَّ َلك َي شكَِّسيقولون َال َاطمة َعلم َقواعدم َِبسبم َلكالمالَخلاًل َأنا َِبسبأ، َهذا َقول 
َقواعدمَأهلَالبيتَاجلهل َبظالمةَفاطمةَي شكِّل َقواعدمَأهلَالبيت ِفَاًَقائديَّعلاًلَخ،َِبسبم ينكَأيُّهاَدَكبْياًَ

َعنوسأحتدَََّ،الشيعي َ.هذاَاملطلبَبرواياهتمَوأحاديثهمَث 
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َاجلهلَ  َخيرق  َفاطمة َخرقاًََبظالمة َاجلهلَ دينك ،ََ َدينك َُيحق  َالغدير َقاًَمببيعةم َبا، َعلىجلهل  َجرى َالذي
َكالمهمَسنأيتَعليهَِفَالوقتَاملناساحل سنيَالَي بقيَلدينكَمنَباقية َب،نَهذهَاملطالعثَحتدََّسأَ،ب،َهذا

َ.ِفَاملوضوعاًَرَشيئثََّيَؤالَ،الفالسفةَ،األدباءَ،عراءبتأريخَالشَ َ،مراجعناَ،لكنَاجلهلَبتأريخَعلمائنا

َبرزخية، َحوادث َعقائديََّه ناك َجنبٌة َتأرخييََّة،فيها َجنبٌة َتأوفيها َمثاًل َاة، َاريخ  َُمرياتلصغرىلغيبة الغيبةََ،
َعقائديَّ َجنبٌة َفيها َتأرخييَّالصغرى َجنبٌة َوفيها َبإمامنةة َمنها َيرتبط  َما َصلَو، َاللَما َهَات  َهذا َعليه َاجلانب  و

َنّوابهَمالعقائدي َبتأريخ َيرتبط  َما َالشخصيََّ،اخلاّصنيَ، ََ،ةِبياهتم َآنذاكلشيعاباجلوِّ ََهذهَمَ،ي َ،ةأرخييَّتقضايا
رفةَوهيَاليتَترتبط َهبمَصل،َفإذاًَعندناَقضاياَعقائديَّةليستَعقائديَّ َةَصم وقضاياََم،مَوبشؤوناهتيهَمعلَللَماوات 

رفةَالتأرخييَّ َ.رخييةٌةَتأعقائديَ،ضاياَبني َبنيوقَ،يتَالَترتبطَهبمَوالَبشؤوناهتمةَصم

  ؟أيَن تقعثورة المختار 

َحلنمَالقولَتقعَِفَهذاَالقسم:ثورة َاملختارمَِبسبَمن ،َقائديعمٌرَالثورةَأَ،َجوهرَ أرخييعقائدٌيَتَح د ثٌََهجم
َوبشخصيَّ َوباألشخاص َاألرض َعلى َبالوقائع َاملرتبطة َهذهَمالتفاصيل َاملختار َجوهرتأرخييََّاصيلتفَة َلكن َة،

َضحَمتتَّسةَقائديَّةَعهذهَقضيََّهوَالقضاءَعلىَق  ت  ل ةَاحل سني،َمنَجوهرَالثورةمراديََالثورة، نَخاللَشرحم
َاألصالب َ.قانونم

َباألحداث َيرتبط َما َاآلخر َتأرخييََّهذهَمَ،اتالشخصيََّ،التفاصيلَ،اجلزء َوسَ،ةجنبٌة َعلى وحتليلََراسةَمدآيت
َالعقائديََّ،اجلنبتني َاملَواجلنبة  َهذا َِف ََضع،ة  ََة،التأرخييَّواجلنبة  َعَ صولكن َفألَل يَّ،ربكم َالبحث َتفاصيلََنَّ يه
َكثْية.

َ..ارَالكمناينَوذكرَالسيِّدةَرقّيةنذهبَإىلَفاصلَمعَعمَّ

  ّة  أيضاً أُلفُت النَّظَر إليهانقطة  مهم! 

َوشخصيَّ َاملختار َثورةم َبني  َأميّ ز  َحديثي َِف َالسابقة َاحللقات َِف َذكرت  َمرَّة َمن َاملختار،أكثر ََةم َمرَّ ا ور مبَّ
َكالميَقبل َقليلَقبلَالفاصلَماَي شْيَإىلَهذهَم َشيٍءَمن ة َثورةَاملختارَوشخصيَّ:َينَق لت،َفإنَّةالقضيََّبعض 
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،َلذلكَأفصل َِفَالبحثَوِفَالكالمَبنيَثورةَاملختارَةةَوجنبةَتأرخييَّةَفيهاَجنبٌةَعقائديَّهذهَالقضيََّ،املختار
َشخصيَّ َاملختاوبني ملرة َُم  َبشكٍل َأفصَ، َملاذا َوشخصيَّأ بنّي َاملختار َثورةم َبني َاملختار،ل  َلكمَوستتََّة ضح

َأيديكمَقانونَاألصالبداًَواضحةَحنيَأ شرِّح َوأ حَم،َجَمداًًَةَجَمجليََّالصورةَ  َ.لِّل َبني 

َالنظرَعَثورةَاملختارَاحل د ث، َكانَالب دََّهذَنَاملختار،بغضِّ َي َ َاَاحل د ث ََزٌءَم كمِّلٌَق ع،َجَ أن  ،َعاشوراءملتم
َذلكَجليَّ َفهمناَلقانونَاألصالباًَوسيظهر  َالنظرَقامَهبَمنَخاللم ،َختارَيقمَهباَاملارَأمََلملختااَ،َبغضِّ

َال َجيري َأن  َالب دَّ َعاشوراء َبعد  َاحل س نييعين َق  ت  ل ة َعلى َجرى َذي َهذا َا، َالألمر َجيريأب دَّ َسواءن  َبهَمَ، َقام
َبهَشخٌصَآخر، َإهلٌةَعقائديَّقضيََّهذهَمَاملختارَأوَقام  ،َفالذيََتشريعيكويينٍَتَقانونٍَلَة،يَّةَهيَتطبيقَلس نٍَّة

َقامَ  َالذي َعن َالنظر َبغضِّ َجيري َأن  َالب دَّ َكان  َاحل س ني َق  ت  ل ة َعلى َاألمرَهبذجرى َصَنيسَ،ا لذلكََ،ادأو
َةَاملختار.تالحظونَِفَحديثيَأّنينَأفصلَبنيَثورةَاملختارَوشخصيَّ

َالَو َأرض َجرىَعلى َالذي َوجَرصحيح َاألمر َهبذا َقام  َالذي َهو َاملختار َأنَّ َيديهَعَحداثتَاألاقع لى
َكانَالبَ َضةَالذيمَةٍَلكنَمنَجهٍةَتنظْييََّذيَجرىَعلىَأرضَالواقع،،َهذاَالرضوانَاللَتعاىلَعليه دََّجرى

َاملختا َأنَّ َالنظر َبغضِّ َجيري َآخرأن  َشخٌص َبه َيقوم  َأو َبه َيقوم  َلذر َع، َندَلينالك َأن  َجوهر ورة،َالثر س 
َح د ث َهو َمبا َشخصيَّاحل د ث َندرس َوأن َاملختار، َبنية َالتفريق َجاء َهنا َمن َشخصيَّاملختاَثورةَ، َوبني  ةَر

َ.املختار

ثِّل َم ق اَُت  َأهنَّ بَ،َتشريحَقانونَاألصالّدمًةَمهّمًةَلفهمَقانونَاألصالبأنتقل َاآلنَإىلَروايٍةَطويلٍةَأعتقد 
َاألصالب،الروايةَاليتَهيَمبثابةَمقدََِّيومَسأتناولَهذهَم،َالوشرحه َحيتاجَإىلَأكثرَمنَحلقة َقانونم َمةَلفهمم

َتَ  َالل َرضوان َالصدوق َلشيخنا َالنعمة َوُتام  َالدين َكمال َهو َعليههذا َطويلةعاىل َالرواية َوأشرحهاَأَ أقَرَ،، ها
َماَيسنح َبهَم َي صاحبينَبدّقةََقائقحلملعرفةَاَمنَيهتمََُّة،لكنَفيهاَمطالبَِفَغايةَاألمهيََّاملقام،َِبسبم َعليهمَأن 

َست ذكَ َ-َيفِ يرَ ير الصَّ َسدِ  ن  عَ ) َاليت َاألمساء َاألئمََّهذه َأصحابم َمن َمعروفة َأمساء َإمامناََة،ر َأصحابم من
َ-َبَان ابُن َتغُلبو َبِصير وأَ بُ ر و أَ بُن ُعمَ قَاَل: َدَخلُت أنَا َو الُمفضَُّل  يفِ يرَ ير الصَّ َسدِ  ن  عَ َ-ادقَالصََّ

َعنَهذهَملكنََّ،م فّصلَِفَالكتبَمعروفةَومذكورةَبشكلٍَاتَشخصيَّ َوقتًاَللحديثم ،َاتالشخصيََّينَالَأجد 
َإمامناَالّصادق َكَ َ،ُمموعةَمنَعينةمَأصحابم  يفِ يرَ ير الصَّ َسدِ  ن  عَ  -هؤالءَادقَرباءَأصحابَإمامناَالصََّمن
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َيدخلون َُمموعةَخاصََّهذهَمَ-َبُن َتغُلببَان ِ و َبِصير وأَ بُ ر و أَ بُن ُعمَ قَاَل: َدَخلُت أنَا َو الُمفضَُّل  ةَفحني 
َلشيٍءَخاص،علىَاإلمامَإّنََّ َالرَّوسيتََّ،لوقٍتَخاصَاَيدخلون  َدَخلُت أنَا َو َ-وايةَضحَهذاَاألمرَمنَخاللم

الم فَ َرأيَناُه يِه السَّ بُن َتغُلب َعلى َموَلنَا أَبي َعبِد اهلل الصَّاِدق َعلَ ُل بُن ُعمر و أبو َبِصير وأبَان الُمفضَّ 
ح  َخي   -يعينَمنَدونَفمراشََ-ََرابَجاِلسًا َعَلى الت ُ  َاخليربيَ-ََبِريوَعَليِه ِمس  ،َيعينَثوٌبَرخيصَاملسح 

سَللظهورمَبهَبنيَالناس،َلباٌسَسَِفَاملناسباتَاملهّمةَوالَي لبَ والَي لبَ َمثالًََفرحلسَِفَحالَاهذاَالثوبَالَي لبَ 

َاخليربيَ-ََبِريَراب وَعَليِه ِمس ح  َخي  فَ َرأيَناُه َجاِلسًا َعَلى الت ُ َ-َمنَشأنَليسَلهَ  ،َعري صن ع َمنَالشَواملسح 
َاملرادمنَالشعرَيعينَمنَشعرَاحليَو َاملاعزاناتَهذا َبِري وَعَليِه ِمس ح  َخي  َ-مصنوعَمنَالشعرََ،،َمنَشعرم

َالثوبَالََيعينمطّوقَبالَجيبََ-َُمَطوَّق  ِبال َجيب َياقةهذا َياقةَوالَفيهَفتحة،َاجليبَفيهم ،َليستَفيه
َلهَ الفتحة َي قال َباألزرار َي زّرر َالذي َاملكان َهذا َألبس ها َاليت َمثاًل َالدشداشة َهذه َجيبَ، َجيب  َهو َهذا ،

َهذاَالثوبَهوَهذاَالذيَي زّررَباألزرارلدشداشةا -َم طّوقَيعينَليستَفيهَياقةَبدونَياقة،َ،َالفتحة،َجيب 
ََ-ََبِري  ح  َخي  وَعَليِه ِمس   َخيرب َإىل َنسبة َواضح َنََ-ُمَطوَّق  ِبال َجيب ُمَقصَُّر الُكمَّين َ-خيربٌي قولَكما

َ َالردن َهي َاألكمام َيعين، َردن َيعينَ-ُمَقصَُّر الُكمَّين َ-نصف َردن َوُهَو يَ ب ِكي ُبَكاَء الَوالِه  -َنصف
َلى  َ،شأنَسَِفَمكانَلهَ الَي لبَ َ،سَِفَفرحَي لبَ البسَهذاَالثوبَالذيَالَ،اباإلمامَجالسَعلىَالرتَ َ-الثَّك 

َلى  -ابَجالسَعلىَالرتَ َ،رخيصَمبتذلَثوبٌَ ،َاليتَفقدتَعزيزهاَالثَّكلىَ-َوُهَو يَ ب ِكي ُبَكاَء الَواِله الثَّك 
َلى َوُهَو يَ ب ِكي ُبَكاَء الَواِله ا -ذيَفقدته َسرٍةَعلىَعزيزهاَالوٍقَوحَ ،َوِفَشَ والمهَيعينَِفَحْيٍةَمنَأمرها لثَّك 

َال م لتاعةََِفَغايةَاللوعة،َالكبد َاحلّرىَِفَغايةَاألَل،َِفَغايةَاحل زن،َ-ى َذاِت الَكِبِد الَحرّ  َقد نَاَل  -الكبد 
َنَتيه  َنَتي -ثَاحل زنَواألَلَواضحَعلىَوجههمَِبيَ-الُحز ُن ِمن  َوج  ه َوَشاَع التَ غ ِييُر في َقد نَاَل الُحز ُن ِمن  َوج 

َاخلّد،َ-َعاِرَضيه  َهوَهنايةَاخلدََّالوجنة َهيَوسط  َنَتيه َ-،َقريبًاَمنَاألذنَوالعارمض  َقد نَاَل الُحز ُن ِمن  َوج 
َِفَاجملموعةَاألوىلَمنَهذهَمإذاَتتذكََّ-ُر في َعاِرَضيه َوَشاَع التَ غ ِيي ّ  َحلنَالقولَذكرت  َرونَِفَمفرداتَمنهجم

َال َاألرضيةاملفردات َعنونتها َأوَّيت َمَ ، َوق لتل َالعريب َاألدب  جَ َفردة َن سم َأيدينا َبني  َاليت َالنصوص تَبأنَّ
َأدبيَّ َراقيةبأساليب َمَمَ،ة َس دَمصداقوهذا َكالم َالكالم َهذا َاآلن َالَر، َسَ اويير َاآلن َاحلديث َهذا َهوَدَم، ير

َلناَاحلال،ثيتحدََّ ف  َكالم َاإلمامَ،َيصم جَ َناَنتعاملَمعَنصوصٍَ،َهذاَم راديَمنَأنَّث ََّبعدَذلكَيأيت تَن سم
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ََةَراقيةَجداً،بأساليبَأدبيَّ َِفَاألدبم َنكونَعلىَموسوعيٍة َأن  َمعهاَمنَدونم َنتعامل  لذلكَالَنستطيعَأن 
َالكالم َعليناَاألدبَالعريب،وأساليبَالعريبَ َ.مرَّ

َنَتيه َوَشاَع التَ غ ِييُر في َعا َجَريه مِ ى الُدُموُع أَب  لَ وَ يه ِرضَ َقد نَاَل الُحز ُن ِمن  َوج  َهوَ-ح  ج ر ن قر ة ََال ممح 
ا،املكانَالَ،الع ني َوماَحوهل  َجَريلُدُمو َلى اَوأَب   َ-ن قر ة َالع نيََذيَفيهَالعني،َالعني  اإلمامََ-ه َوُهَو يَ ُقول ُع ِمح 
َ؟لاذاَيقَومَكلى،الثَّكاءَالوالهمَطّوٌقَبالَجيبَيبكيَبَ يربيَمَ عليهَممسٌحَخَ َ،احلالةَهبذهَم

َاحل س ن،َ-ََسيِِّدي َبن  َاحل جَّة  اطب  َخي  َم ن؟ اطب َالروايَخي  َمفّصلةستأيت َسيِّدة َإمام ن، َه نا َالّصادَمي َا ق 

َإمامَزمانكمخيَ  َمنَأصحابمهَِفَزَ اطمب  َ،َاإلمامَي ريد  َينتظروا َأن  َسيِّدي  ول:لصورةَوهوَيقاَهبذهَمَإلمامامانهم
َِفَعصرمَإمامناَاَ- ِدي  َغيَبُتَك نَ َفت  رُقَا َ- َك نَ َفت  رُقَاِدي  َغيَبتُ  يِّدي  سَ َ-دق؟!َالصََّفهلَو لمدَاإلمامَوغاب 

َامل َإىل َأذهب  َأن  َأريد َال َكلماهتم،أنا َِف َالعميقة َاألئمَََّعاين َحنيَ ألنَّ َمنَمونكلََّيتة َكثٍْي األحاينيََِف
َالَز َبعيدًاَعنَأغاللَالزَ َمن،يتجاوزون  مَيعيشون  َواملكانَوهذهَمألهنَّ َكَتعابْيَليستَمانم هذهََ،الميُمازيةَِف

َكلَِّيتَق لتهاَليستَتعابْيَُمازيةاجل ملَال َِف َأخوض  عَالسياقَمفلنذهبََ،بْيةْيٍةَوكَصغ،َأناَهناَالَأريدَأن 
َاألديب َتوضيحيةٍَألنَََّاملعروف،اللغوي َم قدِّم ٍة َألجلم َالرواية َأوردت  َخين َأالَمن َشرحَمهلا َِف ونَقانَدخل 

َ.األصالب

اطبَاإلمامََ-ََسيِِّدي َ- َسيِّدي َغيَبُتَك نَ َفت  رُقَاِدي  َ-احل جَّةَوهوَهبذهَاحلالةَإمامناَالّصادقَيقولَخي 
َ َالنوم َالَاملمه ادَ-َوَضي ََّقت َعَليَّ ِمَهاِدي  -الرُّقاد َاإلنسان،املكان َفيه َينام  َالَذي َفيهَاملكان َيسرتيح  ذي

ََاإلنسان، َمهد  َالالطفلي قال َاملكان َهو َالطفل َمهد  َفيه، َينام  َيسرَتَ،ذي َفيه َسيِّدي َغيَبُتَك نَ َفت  َ-يح 
َعليناَتعابْيَسَ َ-رُقَاِدي َوَضي ََّقت َعَليَّ ِمَهاِدي  ََهذهَمَ،يرَالصْيِفدَمهذهَالتعابْيَاألدبيةَمرَّ بنمَتعابْي َجعفرم

َاللَم أخذََابتزََّ-ِمَهاِدي واب  تَ زَّت ِمنِّي  َعَليَّ  رُقَاِدي َوَضي ََّقت  ت  َسيِّدي َغيَبُتَك نَ فَ َ-عليهََم  مَّدَصلوات 
َ َقسرًا َالشيء َع ينََِّ-ِمنِّي رَاَحة ُفؤاِدي  واب  تَ زَّت   -بالقّوة َسيِّدي َغيَبُتَك نَ َفت  رُقَاِدي َوَضي ََّقت َ-َرغمًا
َ-ُتَك َأو َصَلت ُمَصاِبي ِبَفَجاِئِع األََبد َوَفقِد الَواِحِد بَ ، َسيِّدي َغياب  تَ زَّت ِمنِّي رَاَحة ُفؤاِديو َعَليَّ ِمَهاِدي 
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َت قرأ كنَأن  دَم)َُي  َالواحم َأوَو ف  ق د  دم َالو احم َع والَعَدد   وفَ ق دُ  -(َو ف  ق دم ِني الَجم  َهذهَمَ-الَواِحِد بَ ع ِد الَواِحد يُ ف 
َال َ؟فماذاَنقولَالشريف،يتَنقرأهاَِفَد عاءَالن دبةمَالكلماتَهيَنفس هاَالكلمات 

ِل بَيِت ُمَحمٍَّد وَعِليٍّ َصلَّى  ) ِإيَّاُهم فَ ل يَ ن ُدب  و َما فَ ل َيب ِك الَباُكون  ِهَما وآِلهِ َعَلي هللُ افَ َعَلى اأَلطَاِئِب ِمن  َأه 
َرف الُدُموع  ول َيص ُرخ الصَّارِ  العباراتََهذهَمَ- ُعجَّ الَعاج ون  ون  َوي َ ُضجَّ الَضاجّ ن َويَ ُخو النَّاِدبُون َوِلمث ِلِهم فَ ل ُتذ 

َمنَمصاديقَإالََّ َاليتَيتحدََّليسَهلا َبأَاملواكبَاحل سينية َعنها َالبعض  َغظهّناَث  ل َيب ِك ف َ  - ْي َحضاريةاهرٌة
رَ الَباُكون  وِإيَّاُهم فَ ل يَ ن ُدب  النَّاِدبُون َوِلمث ِلِهم فَ ل تُ  َبرنامجََأليسَ َ-ص ُرخ الصَّارُِخون ُموع  ول يَ ف الدُ ذ  هذا

َاملَو َاحل سينّيةَالتأسيسم َتعرفوهندستَ- اّجون  ول َيص ُرخ الصَّارُِخون َوَيُضجَّ الضَ َ-َ؟كب َأنتم َجوقات،ات َا،
َوعنَصاحبَادعاءَالن دبةَمروٌيَعنَالصَََّ،،َهذاَالدعاءدستات،َُمموعات َ،اصلَوتالحظونَالتَ،ألمرادقم

َهوَاحلديث ًَاَعنَالصََّه م َه م ،َحنيَيأيتَهذاَالدعاءَمرويََّ،احلديث  َاللَممامناَصعنَإَوادقم مَهوَليهَمعَلوات 
َهذهَم َِف َاملضمون َهذا َلنفسم َلنوايةالرََّانعكاٌس َي رّتب َهنا َاإلمام َكأنَّ َمسَْي، َاملَوا َة ِك الَباُكون  فَ ل َيب  َ-اكب

رَ  ن  َويَ ُعجَّ ارُِخون َوَيُضجَّ الَضاّجو ص ُرخ الصَّ  ول يَ وع  ف الُدمُ وِإيَّاُهم فَ ل يَ ن ُدب  النَّاِدبُون َوِلمث ِلِهم فَ ل ُتذ 
َالعاّجونَهذهَمَ- ج ون  الَعا َهيئة َالضاّجون، َهيئة َالصارخون، َيُضجَّ صَّارُِخون وَ ص ُرخ الل يَ و  -َهيئات،َهيئة

ق  بَعَد  َصاِلح َوَصادِ اِلح  بَعدَ الُحَسين صَ  ب  َناءُ  أَ الَضاّجون  َويَ ُعجَّ الَعاج ون  أَيَن الَحَسُن أَين الُحَسين أَينَ 
ق َماُر الُمِنيَرة، وُس الطّاِلَعة، أَيَن األَ َين الش مُ أَ َرة، لِخي َ يَن الِخيَ َرُة بَعَد ا، أَ يَن السَِّبيُل بَعَد السَِّبيل، أَ َصاِدق

يِن َوَقواِعُد ا، أَيَن َأعالَ أَيَن األَن ُجُم الزَّاِهَرة َ.( اهلل يَن بَِقيَّةُ ، أَ ملِعل  ُم الدِّ

، َسيِّدي َغيَبُتَك َأو َصَلت ُفؤاِدي َسيِّدي َغيَبُتَك نَ َفت  رُقَاِدي َوَضي ََّقت َعَليَّ ِمَهاِدي واب  تَ زَّت ِمنِّي رَاَحةَ 
َالسَّبميلَ-بَعَد الَواِحد  الَواِحدِ  اِبي ِبَفَجاِئِع األََبد َوَفقدُ ُمصَ  َبعد  َالسَّبميل   َوَفقدُ َ–َص ادمقَعدَ ص ادمٌقَبَ َ،أين 

َعٍة تَ ر َقى ِمن  َعيِني  الَواِحدِ  َع والَعَدد  َفَما َأحس  ِبَدم  ِني الَجم  َرقأتَ،َتف،تنقطعَت رقىَ-بَعَد الَواِحد يُ ف 
ِري َعن  َدَوارِِج َ-يعينَجّفتََالدمعة تُ ُر ِمن  َصد  َعٍة تَ ر َقى ِمن  َعيِني وأَنِيٍن يَ ف  ا َوَسواِلِف الرَّزَايَ َفَما َأحس  ِبَدم 
َماَمضىَوالدوارج ،َوالرزية َاملصيبةَاألَل،َجٌعَلرزية،َالرزاياَ-ا الَباَليَ  َعن  َدَوارِِج الرَّزَايا َوَسواِلِف َ-َماَد ر ج 



 ( 5لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 14 - 
 

َوجرىَيعينَعنَالَ-الَباَليا  َمنَالبالياََ-َوَسواِلِف الَباَليا َ-ذيَمرَّ وعلىَمنََ،اليتَجرتَومّرتوماَس ل ف 
َ؟الرزية َاألعظمَواملصيبة َاألكربجرتَومّرتَ

تُ ُر ِمن   َعٍة تَ ر َقى ِمن  َعيِني وأَنِيٍن يَ ف   َمثََّل ِبَعيِني َباَليا إَلَّ  الرَّزَايا َوَسواِلِف الن  َدَوارِجِ ِري عَ َصد   َفَما َأحس  ِبَدم 
َتلكمَالبالياَ- َاألَقاأيتَِفماَسيَ،َوصارتَأمامَعيينوالرزاياَإالَََّيعينَماَذكرت  َعٍة َفَما أَ َ-يّامَدمم حس  ِبَدم 

ِري َعن  َدَوارِِج  تُ ُر ِمن  َصد  َب كائيَ-َباَليا َسواِلِف الوَ زَايا لرَّ اتَ ر َقى ِمن  َعيِني وأَنِيٍن يَ ف  علىَالذيََيعينَأنَّ

َمنَاأليَّ َفيماَسلف  َعيِني َعن  بِ   َمثَّلَ إَلَّ  -نٍيَسىَحَ ،َعل،َب كائيَعلىَفاطمة،َبكائيَعلىَح س نٍَامجرىَومرَّ
َسيأيتَ-َغَواِبر  َما َللالغوابر َالدعاءم َِف َنقرأ َأال َكَ َ،تَمميِّ، َصالةإن  َِف َامليَِّان َاألدعية َِف َخمتلفَأت َِف و

َميِّاألدعيةَالَّ ِلِه ِفي ٍتَُيوتَ)يتَت قرأَألجلم ُلف  َعَلى َأه  ِفَالغابرينَيعينََلىَأهلهَم(َواخل فَعَيناِبرِ الغَ  وَاخ 
َ؟ِفَالباقني،َالغابرونَهمَالباقون

َِفََوالبواقيَأيضاًََ-َبواِقي وَ َأف َضُعَها ُمها و ع ظَ  ُمثَِّل بَ َعيِني َعن  َغوابَ َر أَ  َمثََّل بَ َعيِني أو إَلَّ إَلَّ  ماَسيكون 
َمنَاملمحنمَوالَر َاأليّامم ُلوطَة  ِبغَ مَ ِئب وَنوا وَبواِقي َأَشد َها وأَن َكُرها -زاياَقادمم َياَبقيَّةَاللَبَ-َضِبك خ   -غضبكم

َاملهديَإمامناَ-ِبَسَخِطك  ة  ونَ َواِزل َمع ُجونَ  َولده  َي ناجي ن  َغوابَ َر َأع َظُمها عَ  بَ َعيِني لَ َلَّ َمثَّ إِ  -َالصادق
ُلوطَة  ِبغَ َوَنواِئب مَ  -َهيَالكارثةَالنائبةَ ،ََوةجٌعَلنائبَ-وَأف َضُعَها َوَبواِقي َأَشد َها وأَن َكُرها وَنواِئب  َضِبك خ 

َ-ِبَسَخِطك  ة  نَ اِزل َمع ُجو ونَ وَ  -ةَملصيبة َوالكارثة َالكبَْيوهيَاَ،وهيَجٌعَلنازلةَ-ونَ َواِزل َ-ياَبقيَّةَاللََ-
َهذهَمَةَِفَالتعبْي،ت الحظونَالدقَّ َبغضبهم،َنوائبَخملوطةلاََهذهَموأنَََّم،جنًاَبسخطَاإلماالنوازلَمعجونةَعَأنَّ

َ.سوغ ض ب ه َغ ض ب ه َج لَّتَق درتهَوتعاىلَشأنهَوتقدََّ

َتطَاَرت ُعُقولُنا وَلهقَاَل َسدَ  َيتحدَََّ،َالرواةالحظونَاملستوىَالتعبْييتَ-ًا ير فَاس  َأديبٍََّونَبأسلوبٍَثأيضًا
َتطَاَرت ُعُقولُنا وَلهقَاَل َسدَ َ-َراقٍَ يعينَحْيًةَوَ َ-ًا ير فَاس  اًَ ِب َزعًا ِمن  َذِلَك الَخط  جَ ت قُ ُلوبُنا َصّدعَ وتَ  -هل 

َكانَقدَم؟َألنَّه َلوصفاديرَهذاَلقاتل،َملاذاَيصفَسال م هلك،َاَالغائملَيعينَ-الَهاِئل والَحاِدِث الَغاِئل  ا
َامَعلىَهذاَاحلال.ادقَِفَيوٍمَمنَاأليَّرأىَاإلمامَالصََّ
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َتطَ  َكانواَمعهَس ديرَوالَ-اَرت ُعُقولُنا قَاَل َسَدير فَاس  تَ فَ  -ذين  ا َعت قُ ُلوبُنوَتَصدَّ  َهاً ُقولُنا ولَ عُ طَاَرت اس 
َاإلماَأَ َمعقوالًََليسَ ألنَّهَ َ-َجَزعًا ِمن  َذِلَك الَخط ِب الَهاِئل والَحاِدِث الَغاِئل  َ،ةادقَيكونَهبذهَاهليئمَالصََّنَّ

تنتج َذاَيسلَ،يمًاَقدَحدثيئًاَعظَشَوأنََّهبذاَامللبسَِفَهذاَاملكانَهبذاَاحلديثَهبذاَالبكاءَهبذاَاحل زنَإالََّ
ُروَهٍة قَ ا أَ َوظَنَ نَّ  -سديرَالصْيِفَهذاَاملضمونَ َ أعطىََتَيعينمس َ َ-ة ارِعَ نَُّه َسَمَت ِلَمك  َاإلمامًََة،مسم يعينَأنَّ

َأيَ َ-ُه َسَمَت نَّ ا أَ ظَنَ نَّ وَ  -دثتَرعةَحرةَإىلَأنََّمكروهًةَقاي شْيَإشاَ،ناَإشارةذاَاحلالَي عطميهبهبذاَالوصفََو

َأشارَ  ة َمسم َأعطى ُروَهٍة قَارَِعة أو َحلَّت  ِبِه ِمَن الدَّ  -، ََلبائقةاَ- ائَِقةبَ هِر ِلَمك  َالكبْية  ا َلفَ ُقلنَ َ-الكارثة
َرَتك أ ُف َدم َعَتكتَ ن زِ َتس   أَيَِّة َحاِدثَةٍ  َعيَنيك ِمن   أب َكى اهلُل يَا ابَن َخيِر الَوَرى ِطُر َعب   َتم  َزُف وَتس  تَ ن   و ُتس 

َرُتك  َطُر َعب   َتم  َت قرأَهبذهَالقراءةَأوََ-َدمَعُتك وُتس  كنَأن   ىيَا ابَن َخيِر الَورَ  ب َكى اهللأَ ا َل فَ ُقلنَ َ-َذهَمهبُي 
ب َكى أا َل فَ ُقلنَ َ-عمومًاََالورىَاخللقَ َمنهاَالبشر،َليسَاملرادَاخللقَعموماً،َالورىَ-َعيَنيك ِمن أَيَِّة َحاِدثٍَة 
َيَ-َاهلُل يَا ابَن َخيِر الَوَرى َاخللق َخ ْي َابن َيا تَ ن   ِة َحاِدثَ َعيَنيك ِمن أَيَّ َ-عين طَ ٍة ُتس  َتم  ُر َزُف َدمَعُتك وُتس 

َرُتك  َااملاءَاملاحلَ َهوَهذاَ:َالدمعةقَبنيَالدمعةمَوالع ربةالفاَرَ-َعب   الدموع َمعَحالةََةأّماَالع رب َ َ،نَالعنيمخلارج 
، َالبكاءَوالَمعَاحلالةَالنفسيةَمَالشهيقم َزُف َدمَعُتك ِة َحاِدثَةٍ ن أَيَّ مِ َ-ًاَيتَتعل َالبكاءَمستمرَّاليتَتسبق  تَ ن    ُتس 

تَ ن ِزُف َدم َعَتكأو  َزُف َدمعَ  ،َتس  تَ ن   تَ ُتك و ِمن أَيَِّة َحاِدثٍَة ُتس  رَ ُتس  َطُر َعب   ا ذَ َمت  َعَليَك هَ َوأَيَُّة َحاَلٍة َحتَّ  ُتكم 
َفيهَيعينَهذاَاحلالَالَ- َمأَتم ال َرةً يه السَّ  َعلَ : فَ َزفَ َر الصَّاِدقُ قَالَ  -ذيَأنت  َ-  ان  تَ َفَخ ِمنَها َجوفُهالم زَف  

َ َعاليًا َز فمْيًا تَ وَ  -ز ف  ر  َها َخوفُه اش  َهوَتعبْيَمنَ-دَّ َعن   لصَّاِدُق َعَليه السَّالم افَ َزفَ َر َ-ِفَرَالصَْييدَمسَ َهذا
َرًة ان  تَ َفَخ ِمنَها َجوفُه توَ  زَف   َها َخوفُه اش  َعنهاَخَ الصْيِفَديرَاسَ م رادََ-دَّ َعن   َاإلمامَأظهرَلَأيَ َوف هشتدَّ ناَأنَّ

نفهمَمنهَخوفه َمنَالذيَسيجري َمنَاألحداثَاليتَستجَرَ،حاالًَ اف  َع،َخييإنَّه َخي  َعلمنَلىاف  ىَ؟َخياف 
َ َعليهم َستجري َخوفاًََاألحداث،الذين َاإلمامَليس َعلى َخوفًا َوال َنفسهم َ،َاإلعلى افَ المام  والََ،َعليهَخي 

َعلىَنفسهم،الصََّ َخياف  َعلىَالذيإّنَََّادق  َاملعىنَخوفًا َهذا َأظهر  ضح َتَّاألحداثَوسيَيَعليهمنَستجَراَه نا
َالكالمَاآليتَهذاَاملعىن َ.منَخاللم

َرةً  فَ َر الصَّاِدقُ فَ زَ : قَالَ  تَ زَف   تَ َفَخ ِمنَها َجوفُه واش  ر  ان   َها َخوفُه َوقَاَل َويَلُكم َنَظرُت ِفي ِكَتاِب الَجف  دَّ َعن  
َمكتوبَ-َصِبيَحة هذا الَيوم  َبكتاٍب َهو َالصََّوما َإمامنا َإليه َي شْي َالذي َهنا َاجلفر َكتاب  َمَ ، َهَ ادق وَا
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َأَ َبكتاٍبَمكتوب، ََكتابََتوبَفهونَّه َمكولوَفرضنا َويَلُكم َنَظرُت ِفي ِكَتاِب الَجف ر َ-مرموز،َلوَفرضنا
َاجلفر؟ََ-ا الَيوم ذَ َصِبيَحة هَ  َكتاب  َتِمُل َعَلى ِعلِم الَمَنايَا والَباليَا والّرزَايا  -ماَهوَهذا وُهَو الِكَتاُب الُمش 

َكتاٍبََ-الِقيامة  َوِعل ِم َما َكان وَما َيُكون إلى َيومِ  َكلمة َأيُّ ّلد؟َإنَّه َشيٌءَآخر، َكمَُم  مكتوب؟َماَحجمه ؟
َُمموع َكتاب َك ت بَج  ع، َهذهَمالكتاب، َك لَِّالكلمةَت طلَ َ، َعلى َجامعةَق َهوَحقيقة َللكتابمََوإّنَََّ،ما َقيل ا

َالذيَبنيَيدَ  َالكلماتَواجلَ َ،يَّكتابَهذا َفيه م ع  َالكتابَت  َهذا َكتيبة،ألنَّ ألنَََّم لَوقيلَجملموعةَاجل ند
َمنَالرجالالكتيب َُمموعًة َاحلروفَمعَبعضهاَث ََّجيمعَ،َوقيلَللَّةَعنوانَجيمع  َكاتبَألنَّه َجيمع  ذيَيكتب

َا َجيمع َث َّ َبعضها َمع َبعضها،الكلمات َمع َوالسطور َبعضها َمع َشيٍءَفَجل مل َعلى َتدلُّ َالكتاب كلمة
َوإالَََّجامع، َكلَّوَّصَ ي  تَ َال َفيه َيكون َكتابًا َأنَّ َوهذَر َالشيء َالكتاهذا َالواقعا َأرض َعلى َموجود كمَََ،ب

َحجمه !!

َتِمُل َعَلى ِعلِم ال لِقيامة اان وَما َيُكون إلى َيوم كَ ِعل ِم َما  زَايا وَ الرّ و َمَنايَا والَباليَا  وُهَو الِكَتاُب الُمش 
َهذهَمَ-الم م السَّ واألَِئمَّة ِمن بَعِدَه َعَليهُ  ُمَحمَّدَ ِذي َخصَّ اهلُل ِبِه الَّ  َخاصَّيَّقضَإذًا َهبمة َهيََ،ة َال هذه

َالقبيل،َبكتابٍَ َهذا َمن َشيء َأوراقَوال َخمتصََّهذهَمَوال َيَ َوَاهتم،من َكيف  َلكن َااقرِّب  َمثلإلمام ماَلصورة،

َالبَالق رآنَالصورةَويتحدََّي قرِّ َوالََثَعنَالكتابم َصغْيًة َكلَّتمبتَفكَ ذيََالكتابَالَ،بْيةكذيَالَي غادر  َيه
َوَرَ،احلقائق َمن َالكتاب َالقيامةَمفهل َويوم َالقيامة َي ومم َعن َواحلديث َواآلخَق َعنخيرة َبكلََِّتلف  َالدنيا

َ.تفاصيلها

َاجل فرََ-وتَأمَّل ُت ِمنُه  َكتابم وِلَد وتََأّملُت ِمنُه مَ  -الغيبةََيعينَطولَ َ- طَاَءهُ ِئِمنا َوَغيَبَتُه وإب  َموِلَد قَا -من
َيَ-ان ِلَك الزَّمَ ذَ  ِفي نينَ ا َوَغيَبَتُه وإب طَاَءُه َوطُوَل ُعمرِِه َوبَ ل وى الُمؤمِ قَاِئِمنَ  َغيبته َزمانم َِف وَتول َد  -عين

َثرِهِ  مَعينَأهنََّتدادَأكثرهممَعنَدمينهممَالَياَرَ-ي ِنِهم ن  دِ م عَ الُشَكوِك ِفي قُ ُلوِبِهم ِمن  طُوِل َغيَبِته َوارِتَداَد َأك 
َعلىَدينهمَ،مَيكفرونَبدينهمَديٍنَآخرَأوَأهنََّ سينتقلونَإىل َمعَهمَهلَيعيشونَ مَولكنَّقوسهعلىَطَ،يبقون 

ملهمَمعَاإلمامَريقةَتعاِفَطَادقلصََّامَانهَاإلمإمامَزماهنمَولوَبنسبةَواحدَإىلَتريليونَتريليونَمنَهذاَالذيَيبيِّ
َ.احل جَّة
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َثرِِهم َعن  ِدي ِنِهم َوَخل عَ  سلَهيَحبالَوسالَلهابقةَِفَأصالَرَ-ع َناِقِهم أَ  ِمن  المِ ُهم رِب  َقَة اإلس  َوارِتَداَد َأك 

عَحلقاتَمنَت وضَ َ،اجلدارَبقةَعلى،َرَمةطَهباَاخليولَأوَاألغنام،َاحليوانات،َي قالَرمبقطَإىلَاجلدارَوت ربَ ت ربَ 
َحديدَ،جلد َحبالَ،من َوبرَ،من َاحليواناتت ربَ َ،من َهبا ََ،ط َاحليوانات َملربَواُمموعة َإىل َاحلمبالهطة َ،ذه

َ.هذهَاحلبالَوالقيودَت سّمىَرمبقةنفسََوَ،هذاَاملكانَ،ت سّمىَربقة

َثرِِهم َعن  ِدي ِنِهم َوَخل َعُهم رِب  َقَة اإلس   ُره ِتي قَاَل اهلُل تَ َقدَّ لَّ اع َناِقِهم أَ  ِمن  المِ َوارِتَداَد َأك   ِإنَسانٍ  وَُكلَّ َس ِذك 
َناهُ  يَعِني الَوَليَة  ُعُنِقهِ  ِفي طَآِئَرهُ  َناهُ أَل َزم   َسانٍ ِإن لَّ وَكُ  -ذاَمعىنَاآليةَهَ-ة َليَ يَعِني الوَ  ُعُنِقهِ  ِفي طَآِئَرهُ  أَل َزم 

َلعون رِبَقة الَوَليَة َالوَ ََ- فَ َيخ  َرمبقة َخيلعون  َي نكمَركيف َال َإّنَََّوهنا،الية؟ َمنهجٍََنيسلكَوا َهلاَِف َالَخمالٍف ،

َي ريدَأهلَ يتعاملونَمعَالوَ  َكما َأالثقافةَاملنحرفةَعنَثقَ،َهذهَمالبيتَالية َخلعَ هلَالبيافة ،َبقةَالرَمتَهوَهذا
َ.،َالَحيتاجَإىلَشرٍحَطويلأعتقدَالكالمَواضح

َثرِِهم َعن  ِدي ِنِهم َوَخل َعُهم رِب  َقَة اإلس   ُره تَ َقدَّ ِتي قَاَل اهلُل لَّ اع َناِقِهم أَ  ِمن  المِ َوارِتَداَد َأك   ِإنَسانٍ  وَُكلَّ َس ِذك 
َناهُ  َك لََّشْيَإىلَأبْيَالعربيةَتَ صيغٌةَِفَالتعاَ- ُعُنِقهِ  ِفي طَآِئَرهُ  أَل َزم  َعنَحالهم،َإنساٍنَمسَؤنَّ مسؤوٌلَعنََول 

َوعمله،َوظيفته، َبتكليفهم َاآليَم لزٌم َمضمون  َأنَّ َإىل َي شْي َه نا َوَ واإلمام َعن َةم َصلَ عاليةم َ،عليهَللَماَواتَ ليٍّ

َه ناَعنَإمامَزمانَمَ،نااليةَإمامَزمانَموبشكٍلَخاصَعنَوَ  الِم ِمن  َأع َناِقِهم َقَة اإلس  ب   رِ َوَخل َعُهم َ-َنافإنََّاحلديث 
ُره الَّ  نَ  ِإنَسانٍ  وَُكلَّ  وِتي قَاَل اهلُل تَ َقدََّس ِذك  ديرَسَ َ-ِني الرِّقَّة ، فََأَخَذت  َليةعِني الوَ يَ  ُعُنِقهِ  يفِ  ِئَرهُ طَآ اهُ أَل َزم 

َزاَ-الصْيِفَيقولَ َتوَلت َعَليَّ اأَلح  عنََثيرَه ناَيتحدََّلكنَس دََمعه،ذينَ وَوالهَ-ن فََأَخَذت ِني الرِّقَّة واس 
َزان َ-َنفسهَم َتوَلت َعَليَّ اأَلح  َ:ملاذا؟َلسببنيَ،النكسارةَاقَّالرَمَ-فََأَخَذت ِني الرِّقَّة واس 

بسَ،َيلعلىَالرتابَجيلسَ َ،نَقبلمَغريبٌةََلَي  ر ه َعليهاَرأىَإمامهَهبذهَاحلالةَوهيَحالةٌَ:َلالسببَاألوَّ
َاخليربي َاملمسح ََوذلك َاحلزن َآثار يه، َخد  َعلى َجارية َدموعه َاملبتذل، َالثوب ،َ َخيَ ليهعاضحة َاإلمامَ، اطب

فرَحنيَنظرَاجلَ َلذيَوجده َِفمَماَاهلَرح،َث ََّيشةَسيِّديَغ يب ت كَن  ف تَر ق اديم شجي احل ّجةَهبذهَالعباراتَال
َ.فيه
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َزان فَ ُقل َنا  َتوَلت َعَليَّ اأَلح  َنا َوَفضِّلنَ وِل اهلل كَ بَن َرسُ ا ايَ فََأَخَذت ِني الرِّقَّة واس  ََأيََّ-ا رِّم    -تفضَّلَعلينا
رَ  َنا َوَفضِّلَنا بإش  ََرشرحَلناَاألامََ-ك لِ ِعلِم ذَ  ه ِمنَلمُ نَت َتعاِكَك إيَّانَا َفي بَعِض َما أَ َكرِّم  َسولَالل،مرَياَابن 

َفيه،أشركناَِفَحزنكَهذاَال َلناَاألمور.َذيَأنت  َبنيِّ

َماّلَ َفاصل َإىل َعننذهب َي نشدنا َاملدينةََباسم َوطنها َِف َالغريبة َغريفاطمة َداَرَبةٌَ، َوِف ََها َ،بيتهاِف
َ.َباسمنستمعَإىلَماّلَ

َ.تولَعاريَوتسحقهَاخليولَياَح سنيماَشفناَغْيهَُم

َالصْيِفَرضوايتَرواهاَلناَسَ وايةَالشريفةَالَّعودَإىلَإُتامَالرُّأ ،َقَالعرتةَاألمنيَعليهَعنَصادَتعاىلنَاللدير 

فَ ُقَلنا َ-قادمةََاحللقةمَالكملهاَِفللَأاإنَشاءََ،احللقةَينَأستطيعَإكماهلاَِفَهذهَمطويلةَوالَأعتقدَأنََّالروايةَ 
َمعه،َاملفّضل،َأبوَبصْي،َأبانَلس ديرَواَ-يَا ابَن َرُسوِل اهلل  َنا َوَفضِّلناابَن َرُسوِل اا يَا ُقل نَ ف َ َ-ذين   هلل َكرِّم 

َراِكَك إيَّانَا َفي بَعِض َما أن َت َتعَلُمه ِمن ِعلِم ذَ  َاألِفَيسيجَرَذيالَماَ-ك لِ بإش  َعنََيّام،َقادمم حّدثنا
ثناَعنَاحل جَّةمَ َاحل س نَهذاَالذمهديِّك م،َح دِّ اطبه َأنتَياَيَبنم كَن  ف تَر ق ادي(َغ يب تَ َييِّدسَ رتةَ)ادقَالعصُت 

ثنا َاحلقيقةمَوالع لومَ،َقَ ح دِّ َص ادمق  َدارَها في َثالثٍَة من ألَقاِئِم ِمنَّا َثالثًَة ى َأَداَر لِ تَ َعالَ َك و نَّ اهلَل تَ َبارَ : إِ قَالَ  -ال 
َباَرَك هلَل ت َ ا نَّ : إِ قَالَ  -يأيتَذكرهمَسىَِفَر سٌلَمَماَأجَر،َيعينَأجرىَِفَالقائيعينَأجرىَأدارَ-الر ُسل 

ِديَر َموِلِد مُ َقدََّر َمو  ر ُسلن الموتَ َعاَلى َأَداَر لِلَقاِئِم ِمنَّا َثالثًَة أَدارَها في َثالثٍَة  َليِه السَّالم وَسى عَ ِلَدُه تَ ق 
ِديَر َغيبَ  وَقدَّر َغيَبَتهُ  ِديرَ ب طَاءَ إَر َوَقدَّ َسى َعَليِه السَّالم ِة ِعي  تَ ق   َل لَُه ِمن  لسَّالم َوَجعَ  إب طَاِء نُوٍح َعَليِه اُه تَ ق 

ر رِِه اًل َعَلى عُ َدلِي المض ر َعَليِه السَّ َأع ِني الخِ  الَعب ِد الصَّاِلح بَعِد َذِلَك ُعم  َتقرييب،َكََ-م  َه نا َالمَاإلمام
َهذهَم َصَ َأصاًل َاألنبياء َهؤالء َِف َماَجرت َإالََّعليهَمَاللَمَلواتَ الس نن َاحل جَّةلإلماَاألمرَمَُتهيدَمَجلَمَألم َاللَم ،

َأجرىَهذهَالس ننَِفَهؤالءَاألنبياسَ  َاألمرَبأن  لَاملعرفةَهَ سمَاحل ججَوتَ َت قاءَحّتََّبحانهَوتعاىلَمّهدَلصاحبم
َزمانَم َيعتقدون َبإمامم َ.دتهمَوغيبتهَمهيدَلوالالتمَسبيلَمَىجَعلح جَ،َهذهَمهَعليهالمَ وسَ َاللَمَناَصلواتَ علىَالذين 

ِديَر ي َثالثٍَة مِ نَّ اهلَل تَ َباَرَك وتَ َعاَلى َأَداَر لِلَقاِئِم ِمنَّا َثالثًَة أَدارَها فِ : إِ قَالَ  َموِلِد ن الر ُسل َقدََّر َموِلَدُه تَ ق 
ِديَر َغيبَ  ُموَسى وَقدَّر َغيَبَتهُ  َغابَ-َسى ِة ِعي  تَ ق  َقد َعيسى َبأنَّ َنعتقد َأنَّنا َي صلبباعتبار ََل َي قتل، ََل ،َ،
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َاملعىنَاإلما َهبذا َر إب   -مَي شْيَإىلَغيبتهم ِديَر إب طَاِء نُوحَوَقدَّ إلبطاءَه ناَ،َاَجاءَالفرجَلنوححّتَََّ- طَاَءُه تَ ق 
َنوح َجاءَ،َباعتبارَبقيَقرونَمنَالزمانَبنيَقومهمَيلقىَماَيلقىَإىلَاإلبطاءَِفَفرجم  -الطوفانَبعدَذلكَأن 

ِديَر إِ  َر إب طَاَءُه تَ ق  رب طَاِء نُوٍح َوَجعَ َوَقدَّ ِفََ،أصاًلَِفَنفسَالروايةَ-الَعب ِد الصَّاِلح  َل َلُه ِمن  بَعِد َذِلَك ُعم 

َكانَلهَ  َلفكرةمَطولَعمرَاإلمامَهذاَالعمرَعلىَسبيلَرواياتناَاخلمضر  َِفَنفَ،هكذاَ،َِفَالرواياتالتمهيدم سم
َسيأتيناَهذهَم َالالرواية َبأنَّ َق لت َلذلك َاألصل، َهو َليس َاألنبياء َِف َجرى َِفَذي َسيجري َالذي َاألصل ،

رَوَجعَ  -ستحّدثناَبعدَذلكَعنَهذهَاحلقيقةَ،َالروايةَماٌتَُتهيديةاإلمامَوهذهَمقدَّ  َل َلُه ِمن  بَعِد َذِلَك ُعم 
رِِه فَ ُقلنا َلهُ السَّالم َدلِيض ر َعَليِه الَعب ِد الصَّاِلح َأع ِني الخِ  : اِك ِشف لَنا يَا ابَن َرُسوِل اهلل َعن اًل َعَلى ُعم 

ََ-َُوجوِه هذه الَمَعاِني َاملضمون َهذا َلنا : أمَّا َموِلُد ُموَسى فَإنَّ ِفر َعوَن َلمَّا : َعَليِه السَّالمقَالَ َ–امشرح
َم وسىعلىَيَ َ-َنَّ َزواَل ُمل ِكِه على َيِدهَعَلى أَ  َوَقفَ  َسيولدَِفَبينَإسرائيلدم َمولوٍد رادَمَ َ،،َيعينَعلىَيدم

َضاِر الَكَهَنة مَّا َموِلُد ُموَسى فَإنَّ ِفر َعوَن َلمَّا َوَقَف َعَلى أَ أََ -اإلمامَهكذاَ نَّ َزواَل ُمل ِكِه على َيِده َأَمَر بِإح 
َرائِيل َفَدل وُه َعَلى َنَسِبه وأَ  َوَلم يَ َزل يأُمُر َأص َحابَُه ِبَشقِّ ُبطُوِن الَحواِمل ِمن  ِنَساِء بَِني نَُّه َيُكون ِمن  بَِني ِإس 

َرائِيل َحتَّى قَ َتَل ِفي طََلِبِه نَ ي َِّفًا وَ  فَماَبنيَاالثننيَيِّلعشرة،َالن َ هوَأقلَمنَاَن  ّيفَ-َرِيَن أَل ف َمولُودش  عِ إس 
َ.في قالَلهَنيِّإىلَالتسعةَ

َر َعِليِه الُوُصوَل إلى قَتِل ُموَسى َعَليِه السَّ  رِيَن أَل ف َموُلودش  نَ ي َِّفًا وعِ َحتَّى قَ َتَل ِفي طََلِبِه  الم وَتعذَّ
ترّّبََرآنَأشارَوبنّي،كيفَأنََّاللَحفظَموسىَوالقَ ََوالرواياتَفّصلتَ-ِبحفِظ اهلل تَ َباَرك وتَ َعاَلى إيَّاه  أصالًَ

َفرعون َر َعِليِه الُوُصوَل إلى َ-هلَه ناكَحفظَأغربَمنَهذاَاحلفظَ،َذيَربّاه،َفرعونَهوَالِفَبيتم وَتعذَّ
 -ةَالس طورَاآلتيةَِفَغايةَاألمهيََّهذهَمَ- وََكَذِلكَ  قَتِل ُموَسى َعَليِه الّسالم ِبحفِظ اهلل تَ َباَرك وتَ َعاَلى إيَّاه

نتبهواَماذاَيقولَإمامناَاَ!ياَشيعةَأهلَالبيتَانتبهواَإىلَثقافةَأهلَالبيتَ-وَكَذِلَك بَ ُنو أُميَّة وبَنو الَعبَّاس 
ِك األَُمَراِء والَجَباِبَرِة ِمنُهم نَّ َزَواَل ُمل ِكِهم وُمل  وَكَذِلَك بَ ُنو أُميَّة وبَنو الَعبَّاس َلمَّا َوقَ ُفوا َعَلى أَ َ-!َالّصادق

وآِله وإبَاَدِة  لَّى اهلُل َعَليهِ َوَضُعوا ُسيوفَ ُهم في قَتِل آِل الرَُّسول صَ َوة وَ ا الَعَداعلى َيِد الَقاِئم ِمنَّا نَاَصُبونَ 
ِلِه َطَمع ِشَف َأمَرُه ِلواِحٍد ِمَن الظََّلَمة إِ ًا ِمنُهم ِفي الُوُصوِل إلى قَتِل الَقاِئم ويَأَبى اهلُل َعزَّ وَجلَّ أَ َنس  َلَّ ن  َيك 

َيقولالقضّيةَاملهّمةَه ناَ-الُمشرِكون  ن  يُِتمَّ نُورَُه َوَلو َكرِهَ أَ  َلناَعقيدة َ،َاإلمامَماذا َلناَي بنّي  ؟َاإلمامَيشرح 
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َزمانَماسينيَأهنََّاألموينيَوعقيدةَالعبَّ َبأمَيعتقدونَبإمامم َزواهلمَعلىَيدهم،ناَويعلمون  مَقتلواَ؟َوأهنََّ وماذاَبعدَنَّ
َعلىَإمامَزمانَم َالقضاءم َاحل سني َالمَألهنََّاألموينيَقتلواَاحلسنيَعليهَالسََّ،َيعينَنامنَق تلواَألجلم مَيعرفونَبأنَّ

َاحل سنيَم َمشروع َالسَََّوبأنَّ َعليه َبالقائمم َهَ الممرتبٌط َجاعة َيا َأميَّ، َبين َعند َالوعي َهذاَعندكَ،ةذا َأين م
َأيََّ!؟الوعي َموجودَِف َأميََّ؟مكان َبين َعند َموجود َالوعي َالصَََّة،هذا َذلكَادقاإلمام َلنا َُميقول الس ناَ،

َكتبواخطباءَاملنربَهذاَالوعيَحتملونهَناَالرواديدَيااحلسينيةَفيهاَهذاَالوعي؟َياَشعراء عنَاحل سنيََ؟َعلماؤنا
َالوعي َهذا َذكروا َعلىَاملنوما َخطباؤنا َيقول، َواحد َق تملَابر َاإلمام َأجنبَ،بأنَّ َأيادي َألجلَتفتيتَقتلته ية

َةَ واألئمَََّحدثتَسببهاَمعاويةَوبعدَذلكَيزيد،ثَعنَصراعاتَموجودةَواحدَآخرَيتحدَََّالوحدةَاإلسالمية!
ََيقولون َالكتاب،بأنَّ َك تمب  َاجلماعةَالصحيفة،َاحل سنيَق تملَيوم َكتب  ََيعينَحني وك تمبتَالصحيفةَِفَزمانم

َعليهَمَّلىَاللَ فقواَعلىَإقصاءَاإلمامةَواخلالفةَعنَبيتَرسولَاللَصحنيَاتََّه،وآلَمَعليهَمَرسولَاللَصّلىَاللَ 
َاألئمََّهوآلَم َيقولون، َاليوم،َة َذلك َِف َق تمل َاحلسني َالكتاب،َبأنَّ َك تمب  َالصحيفةَي وم َك تبت َيوم َواألكثر  ،

َاأل مَّةَميتحدََّ َقام َبعمٍلَسياسٍيَثورٍيَإلصالحم َكذٌبََث ونَعنَأنََّاحل سني  َواللمَهذا واأل مَّةَبعدَذلكَص ل حتَو 
َ.الصورةَِفَاحللقاتَالقادمةَضحَهذهَموستتََّ،توماَهوَبثقافةَأهلَالبي

يثَأنََِّبناَندَخطبائعَموالََةيحلسينااسينيَليسَموجوداًَِفَُمالسناَهذاَالوعيَاملوجودَعندَاألموينيَوعندَالعبَّ
َالعبََّاألموينيَإىلَهذاَاحلد َم َ اسينيَقتلقتلواَآلَم  مَّدَوأنَّ احلسينيونَطباؤناَخ،َهلَنَالقائمعِبثًاََمَّدواَآل 

َهذهَم َجدالعقيَعندهم َوثيق َارتباط َهناك َأنَّه َمن َبنيَ دة َفيما َالدرجة َهبذه َاحلملَاًا َواملشَرشروع وعَسيين
َله،َهذاَهوَوعيَبينَأمّيةََوَ؟َالَوجودَ أين َهذاَِفَأحاديثهماملهدوي؟َ َ.نّيَلعباسياوعي 

َفيهاَإمامناَالصََّمرّةَثانيةَأقرأَلكمَالسطورَاليتَيتحدََّ َ،َحّتََّقيدةَبينَأميةَوعقيدةَالعّباسينيعادقَعنَث 
نَّ وَكَذِلَك بَ ُنو أُميَّة وبَنو الَعبَّاس َلمَّا َوقَ ُفوا َعَلى أَ َ-موجودةَعندكمَياَشيعةَأهلَالبيتَتعرفونَأّيَثقافةَ

ََ-َزَواَل ُمل ِكِهم وُملِك األَُمَراِء والَجَباِبَرِة ِمنُهم على َيِد الَقاِئم ِمنَّا نَاَصُبونا الَعَداَوة  ناصب وناَالعداوةَألجلم
َوَضُعوا ُسيوفَ ُهم في قَتِل وَ َ-لَاحل سنيَ؟َالعنوانَاألوَّمنَ-َوَضُعوا ُسيوفَ ُهم في قَتِل آِل الرَُّسول وَ  -القائمَ
ِلِه َطَمع ُسول صلَّى اهللُ َعلَيهِ آِل الرَّ  ِفَحديثيََبيّنتَ َ-اً ِمنُهم ِفي الُوُصوِل إلى قَتِل الَقاِئم وآِله وإبَاَدِة َنس 

َدراسةَم َاملعصَ السَمَعن َاملعصَ ْية َأنَّ َمن َاتَّومة َثالثة َِف َيعمل َاألوَّاالتََّاهات،وم َللمشروعَاه َالتمهيد ل
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َاألمرَواإلمامَاملعصومَالَيعملعلىَهذَاملهدوّي،َليسَمعقواًلَاألمويونَيعملون ،َيعةَالَيعملونَنعم،َالشا
َ.يأّماَاملنهجَهذاَمنهجَالشافعَيعةَماَهمَبشيعةَأهلَالبيت،َهمَشيعةَِفَالعاطفة،الش

َاملع َأنَّ َاملعصومني َسْية َِف َباتَّق لت َيعمل َاملهدويصوم َاملشروع َبالدَرَاه َألوىلاجة َاألمويإ، َكان ونَذا
َاالتَّاسيونَوالعبَّ سيينَعَاحلَ ،َاملشرَويليهَذيامَالفظَلإلمالتمهيدَواحلَ؟اهَالثاينَماَهوواالتََّاه!يعملونَهبذا

َسرُّ َاحلَ َ،هوهذا َال م حرِّاملشروع َهو َالَ،كسيين َوالزيت َاالوقود ّرك َحي  َاملهملشَرذي َدويوع َاملشروع َملهدويا،
َشيءَ،ناقص َال َي ساوي َاحل سيين َاملشروع َامل، َِف َالطاقة َاملهدويمصدر  َحل سنياَشروع َكما َاحلقيقةَ قَ ، َلت

َسرابالوحيدة َك لُّه َوالباقي َاحل سني َالطاقة َمصدر َالطاق، َمصدر  َاملشَرَة، َاِف َوع َاحل سني،هملهدوي اَهذَو
َكانَلربنامجَاحلسىَطولَا،َعلهذيَيليلإلمامَالواحلفاظَوالتمهيدََشروعَاملهدوياهَاملع م ل َاحل سنيَباتَّ يين
َكامل َكاملَتكويينَوتشريعيَللحفاظَعلىَالسَََّهناكَترتيب ادَجالسَََّوهأبوَالعرتةََ،رتةجاد،َأبوَالعوتنظيم

َالعَمدَالشَ ،َصحيحَسيِّهَعليهوسالمَ َاللَمَصلواتَ  ؟َنيعدمَاحلسمنَأينَمنَبَدتلمَوَ َرتةرتةَلكنَالعَمهداءَهوَوالد 
َعلىَالعرتةَالطاه َق ضي  َكربالءَمنَهوَوالد َالعرتةبعدَأن  َم  مَّدآدم َآَعليه،َاللَمَلواتَ صادهمَ؟َسجَّرةَِف َ.لم

َرِة ِمنُهم على َيِد لِك األَُمَراِء والَجَبابِ ل ِكِهم ومُ مُ َواَل  زَ وَكَذِلَك بَ ُنو أُميَّة وبَنو الَعبَّاس َلمَّا َوقَ ُفوا َعَلى أنَّ 
ِلِه َطَمعُسول وإبَادَ الرَّ   آلِ َوَضُعوا ُسيوفَ ُهم في قَتلِ ِمنَّا نَاَصُبونا الَعَداَوة وَ الَقاِئم  ي الُوُصوِل فِ ًا ِمنُهم ِة َنس 

ِشَف َأمَرهُ  رَُه َوَلو َكرَِه الُمشرِكون ن  يُِتمَّ نُو َلَّ أَ ة إِ َن الظََّلمَ مِ اِحٍد ِلو  إلى قَتِل الَقاِئم ويَأَبى اهللُ َعزَّ وَجلَّ أن  َيك 
َكثْيةََ- َك ت بًا َكتبوا َعلماءنا ثواَعنَعالقةمَماَحتدَََّهذا،َيئًاَمنشكرواََذ،َواللمَماَنيعنَاإلمامَاحل سالغريبَأنَّ

َزمانَم َبإمام َاحلسيين َيتحدََّنااملشروع َاألشعث،، َابنم َثورة َعن ََثون َعالقة َاثما َاألشورة َبن َاإلمعث امَبثورة
َيذكرونه َ،َيتحدََّاحل سني َابنَالزبْيَوهذا َثونَعنَثورة َاحلَ ثعلىَاملنابرَوأنَّ ،َماَاملدينةَتَإىلَثورةدََّسنيَأورة

َكتَ!!هات؟الرتََّماَهذهَمَةَثورةَاملدينةَباملشروعَاحلسيين،عالق َكاجعناََوبه َمَرهذاَالكالم ،َاقرأواَتبهمعلماؤناَِف
َهذهَمالكتب َ!!بيتَالعصمة؟َديثَأهلحِفََملوجودةالثقافةَاَالثقافةَاملنحرفةَعنَأهلَالبيتَمنَهذهَمَ،َأين 

َالثقافةََذيَأقوله،َأقولالَهوَهذا َكاللبيتافةَأهلَثقاَذهَم،َهماَهيَبثقافةَأهلَالبيتالشيعيةَبأنَّ م َ،َهذا
َ.هَعليهوسالمَ َاللَمَادقَصلواتَ الصََّ
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َالروايةَِفَغايةَاألمهيَّتتمَّ َيومَغدَوهذه َىلَهذهَمإرائّيونَأشرتَنامجَزهبَرَ،َِفةةَاحلديثَتأتيناَِفَحلقةم

ََ.يَّتمهاوايةَوإىلَأمهالرُّ

َمعَماّلََ،الفاصلَاألخْي َ..ضيبةيبةَاخلوالشَةَاجلثةَالسليبةَباسمَوخ د م ةَاحلسنيَلزياَرنذهب 

َ.احالرَِّم قتُهزََّم ْيِذالَّ ى َصدِرَكَلد َعَحمَّنَُّه َدُم ُممًا ِإُر َدقُطوِب َيخُضالَم ِبَكشْيآٍه ِل

َشاء َاللَتعاىلَعلىَمودَّةمَووَ ألت ق بنمََاحل سنيَاحل جَّةمََونورمَعنيَمسنيابَاحلَ ول بَاليةمَم هجةمَاحل سنييك مَغداًَإن 
َاللَماحل س نَإمامَزمانَم َ.وس الم هَعليهَناَصلوات 

 ..ى َنحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسين.َسالٌم َعَل

َالل َ..ِفَأمانم
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