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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م24/8/2015  ةَعاِسُة التََّقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا ي طَ ب ََلمس ب بَ ..َاحل س يَ َقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم حَ و وَ َسم ن اَق لَ الَ َع ل ىًَاَدَ جَمَاضم َحل قمي  ق ةَ اَاحل س يَ ..َعمن د 

ي د ةَ  َ َالو حم يَ َح اءَ ..َس ر ابَ َك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ مَ َن ونَ َاءَ ي ََسم َن اعمن دَ َو م ا.َ.ح و ل ن اَو م اََن  نَ َلُّناو كَ ..َم ت ونَ الَ َت 

َ ..َطملَ ب اَأوَح قَ َممنَ ..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َكم َفَاحللقاتَاملاضيَِّممَّاَتقدََّ َسريعَأ شْي َإليها َ.عيدمَمَ م شاهَم اكرة َالواصل َذيَتتةَملحظاتَبشكل 

َثَ لًَأوَ  َهذاَالربنامجَيدرس  َالكلم َفَأنَّ َحلَوملختارَاةَختارَوشخصيَّمَ  ورةَال:َمرَّ ملنهجم َافقاًَ املنهج ََ،لقولنم
َالكَم َوالعَماملستلَُّمنَنصوصم َ.رتةمَالشريفةتابم

َبَ ثانياًَ َشخصيَ :َمي زت  َمَ يَثورةَاملختارَوبي  َبأنَّ َاَجَ ةَاملختارَوق لت  َأن  َاملختارَالثقفيَلب دَّ رىَعلىَي دم
جرىَعلىَي دمهَمه َفَملكنََّجيريَعلىَي دمهَأوَعلىَي دمَغْيهَم َق  ت  ل ةَعلًَ َ،َم راديَأنَّ َي قت  ل واَوهذاَالمر  َأن  احل سيَلب دَّ

َالصلبَمنَجهة ،َهو َاملشروعَومنَجهة َثانيةَثورة َاملختارَهيَصفحٌةَأَ َتطبيٌقَلقانونم خرىَمنَصفحاتم
َشَ احل سيين َقام َأو َالمر َهبذا َقام َاملختار َأنَّ َالنظرم َبغض  َآخر، َصَ خٌص َهي َاحل سيم َق  ت لة َقتل  َمنَ، فحٌة
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َهوََاحلسيينصفحاتَاملشروعَ َالصلبم َالعاملَوقانون  َاحلاكمة َفَهذا َاإلهلية َالسُّن ن  َمنَأهم َحيث  س نٌَّة

َ.تملكَالسُّن نَ 

َيتواصل َفَهذهَم َاحلديث  َه ناملضامَولَزال  َسؤاًلَقدَي طر ح  َاَادَمنَرمَ  لَاله:َايَلكنَّ لصلبَأنَّهَقانونم
َك لَُّي طبَّقَف َاحلالتَحبيثَت قط ع  َلَي رجىَخْيهاَجيعم َالشريفةنَالحامبدوَيالذيََ؟َص لب  ومنََديثم

َالصوالواقعَالعمليَلَي طَاآلياتَالكرميةَفضًلَعنَالتأريخَم َقانون  َب ق  َكَ بلبم قولَإذاًَماَت،َقدَص لبَ َلَمقطعم
َامليزانه َنعو َل ََنن  َامليزان  َنعلمهَ َ،مهَ ل؟ َيتعلََّالذي َق ان وٌن َبه ن اك  َق  َمي كنعَملاأصلبم َقانونَب اد َن سم يه  َأن 

َالقانونَي طبََّ،الصلب َعمرب َحياةمَالهذا َكثْيٌةَجدًا َوله َتطبيقاٌت وإىلَيومناَهذاََانَأبيناَآدمَمنَزمبشريةَمق 
َذلكَلَيعينَأنََّاحلياةَالبشرية،َمسْيةَمَوهكذاَمعَاستمرارَم َمه َي طبَّلكنَّ َق  َك لم َكَ أَ ع َومع َبشرية َلَلَ مَّة  َحالة 

َ.جىَمنَأصلهباَوفَأصلهباَاخلْيي َر

َ َموجز َوالعشرينَمنَأجزاءبنحو  َالتاسعم َنوحَفَاجلزء َفَسورة َواضحٌة َواضحةَ،رميرآنَالكالقَ َآيٌة َآية

َالصلبخت َقانونم َلناَمضمون  َالديَّارَ{ََديَّارا   اْلَكاف ر ينَ  م نَ  ْرض  اْلَ  َلىعَ  َتَذرْ  َل  رَّب   نُوح   َوقَالَ  }:َتصر 

َال َالدار،هو َيسكن  َاإلنسانَ َذي َويتحرََّالكائن  َالدار َيسكن  َالذي َ،ميناَ،يشربَ َ،يأكلَ َ،اَفيهكَ احليُّ

َالذيَي قالَلهَ َ،يعيشَفَالدارَ،بالنتيجةَحيىي  م نَ  اْلَْرض   َعَلى َتَذرْ  َل  ب  رَّ  وح  نُ  َوقَالَ  }الدي ارََهوَهذا

َ.وحسورةَنَعشرونَمنالسادسة َوالَاآليةَ َ،لصلبهذاَهوَقانون َاَ{ََديَّارا   اْلَكاف ر ينَ 

َاليت َالقانون:اآلية َهلذا َتوضيح َفيها لُّوايُ  َتَذْرُهمْ  إ ن إ نَّكَ }ََبعدها را   إ لَّ  ُدوايَل   َوَل  كَ َبادَ ع   ض    فَاج 

َملَي طبََّ{َكفَّارا   را   إ لَّ  يَل ُدوا َوَل َ}َنتيجة َهذه:قَعليهمَالقانونَالإذا َالقانونََ{َرا  َكفَّا  فَاج  َهذا و ط ب ق 

َنوح َكاملًََ،علىَقومم َتطبيقًا َوأقواَ،ط ب ق  َجاوط ب قَبعدَذلكَعلىَأ م م  ََءواَبعدم  َنوح  َلم،عليهَالسَََّيبلنازمانم
َعلىَشعوبَ  َذلكَلكنَََّالبشرية،َلتجمعاتلفَاتخمَ،عساكرَ َ،جيوشَ َ،جمموعاتَ َ،أفرادَ َ،عوائلَ َ،قبائلَ َ،ط ب ق 

َوالزمنةمَوالمكَهذاَالقانونَي طبَّلَيعينَأنََّ َالحوالم َ.شخاصالبشريةَوالَموعاتواجملَنةَمق َفَجيعم
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َإمامناَالعسكريَصلواتَ  ثالعسكريَحيَ هَعليهَإمام ناَوسلمَ َاللَمَفَتفسْيم َلواتَ جادَصمامناَالسناَعنَإد 
َالسبتجاد َيتحدََّماَواإلمام َالسََّعليهَمَاللَم َعنَأهلم ختَلسرائيلية َادينةَاإلاملَ،السبتَ،َعنَأصحابث  يتَم سم

َي َالسبتبسببَاصطيادهمَللسمكم َالقص ة َمعروفةوم ،َ َبعدَذل، َالسَّجاد َ)كَيقولإمامنا ى ال اهلل تَ عَ نَّ إ   :
ْصط َياد  السََّمْك  مَاصطادواَالسَّم كَ-َمَسَخ َهُؤَلْء ل  نَّ اهلل إ   -لسَّمكَاواصطادواََيبلناواَأمرَالفَ خَ،لَّنَّ

ْصط َياد  السََّمْك َفَكيْ تَ َعال ُسول  اهلل رَ أْولَد  ْن قَ َتلَ َحاَل مَ  زَّ َوَجلَّ هلل  عَ َد اَف تَ َرى ع نى َمَسَخ َهُؤَلْء ل 
َكانَهؤلءَالق ومَاصطادواََس  كاًَوخالفواَأمَ- وَهَتَك َحر ْيَمه خ واَقمر دَ هممَف مَ بيَ رَنإذا َق تلواف م اَح الَالَة،سم َذمين 

َالل؟!َسَ احلَ  َتَك أْولَد َرُسول  اهلل وهَ  ْن قَ َتلَل مَ  َحا َوَجلَّ َد اهلل  َعزَّ َفَكيَف تَ َرى ع نْ  -يَوه تكواَحرميَرسولم
ن ْ نَّ اهلَل تَ َعاَلى وإ  َحر ْيَمه إ   َرة َأْضَعافْ ُهْم م ْن َعَذاب  اهلل  ف  ل ُمَعدَّ لَ اإنَّ فَ َيا ْن َلْم َيْمَسْخُهْم ف ي الدُّ  ي اآلخ 

خوالَ ََاحل د ث،هوَن فسَ َال م س خَ-َأْضَعاْف َعَذاب  اْلَمْسخ  أو اْلم ْسخ  ََهوَممس  بَن : يَاَفق يَل َلهُ  -ال م م س وخ 
ْنَك َهَذا الَحد يث فَ َقاَل  ْعَنا م   فَ ُهو ين  بَاط ل   َكاَن قَ ْتُل الُحسَ فَإنْ   الُنصَّابْ بَ ْعضُ  َنالَ َرُسول  اهلل فَإنَّا َقْد َسم 

 لى َصيَّاد يَب عَ َما َغضَ قَات ل يه كَ  َعَلى هللُ اَظُم م ْن َصْيد  السََّمك  ف ي السَّْبت أَفَما َكاَن يَ ْغَضُب َأعْ 
يه َأعْ اب فَإْن َكالُنصَّ ء  ا: ُقْل ل َهُؤلالسَّلم مبُن الُحَسين َعليه  السََّمك؟ قَاَل َعليُّ   َظم م نْ َن إ ْبل يُس َمَعاص 

ي َمْن َكفَ  ُهمْ َء م  اَلى َمْن َشاَر بإْغَوائ ه  فَأْهَلَك اهللُ تَ عَ َمَعاص  ك إ ْبل يس وُهو َأوَلى وح َوف ْرَعون َوَلْم يُ ْهل   َكَقوم  نُ ن ْ
يعينَأقلَمنَإبليسََصَّرواقَ َ-َاْلُموب َقات َعَمل   يْ ف   سبْل يْن إ  َقصَُّروا عَ َب الَهَلْك َفَما بَاَلُه َأْهَلَك َهُؤَلء  الَّذ ينَ 

ْن َاهَلَك ه  َوُحْكم ه  ف يمَ بَ َتدبير   َوَجلَّ َحك يَما   ب َُّنا َعزَّ اَن رَ  كَ َأْمَهَل إ ْبل يس َمَع إ يْ ثَار ه  ل َكْشف  اْلُمْخز يَاْت َأَل و  -
ي ف   لُحَسين يَ ْفَعلُ ات ُلوَن لَهُؤلء القَ ْبت وَ سَّ ال يْ َهُؤلء الصَّائ ُدوَن للسََّمك  ف   كَذل كَ وفَيَمْن اْسَتبَقى ف

ْكَمة لنَُّه َأوَلى ب الصََّواب  وَ الَفر يْ َقين  َما يَ ْعَلُم إ َ.(َعل وُهْم ُيْسأَُلوْن  َعمَّا يَ فْ ْسَألُ  يُ الح 

َالس بتَوم سَم َعلىَأصحابم َالذيَنزل  َقانونَالعقوبة َالشكلََ،خوامقصوديَأنَّ َالقانونَط ب قَهبذا هذا
خواَإىلَقمر دةَ َ،كَهلكواخواَوبعدَذلوهبذهَاهليئةَوهبذهَالصورةَفم سَم َق تلواَاحل سيَصلواتَ َوهل كوام سم َ،َالذين 

َكَ مل َي طبَّقَالقَ هَعليهَوسلمَ َاللَم َم باشر َالسَّبتانونَعليهمَبشكل  َعلىَأصحابم وملَي طبَّقَعليهمََ،ماَط ب ق 
َاهليئة َالصَ َ،بنفسم ه ل ك واَ،ورةبنفسم خ واَقمر دةَُث ََّ َم سم َتسلَّط َعليهمَاملختارََبنحو َآخر،َلكنَّه َط ب قَ أن  َبأن  ،َط ب ق 

َعليهمَبعدَفَ  َمباشرَ،رتة َمنَالزمانرضوانَاللَتعاىلَعليهَوتسلَّطَاملختار  َه ناكَأ ناسََ،ليسَبنحو  وقدَيكون 
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َوالقبائلَملَي طبَّ َإهليةََنعربَتأريخَالبشريةَوجمموعاتَمنَالممَوالشعوبم َلقَعليهاَهذاَالقانونَحلكمة  َن 
َحَ نعلمها َجمهولٌة َلنا َبالنسبةم َاإلهلية  َاحلمك م  َنتلمََّقائقها، َقد َآثارهاَوالتفكُّرَمَبالتدبُّرَمَسَ ، َمن َآثارََ،شيئًا من

َاإلهلية َمنَخصائصهاَ،احلكمة َصَ َ،شيئًا َُم  مَّد  َآلم َمبعارفم َبعدَالستعانةم َبالعقولم هَلمَ وسَ َاللَمَلواتَ نتدب َّر 
َال َأجعي َيثْيونَ عليهم َعقولناَذين َدفائن َصَ لنا َي ثْيوَّنا َه م َالعقولم َفدفائن  َمبعارفهمََاللَمَلواتَ ، عليهم

َدَروحبكمتهمَاليتَتتجلَّ َهَعليهمَأجعي.وسلمَ َاللَمَلواتَ أحاديثهمَوكلماهتمَصَ َةَماسىَلناَمنَخللم

  ََأحببت َوتوضيحاٌت َاحللَملحظاٌت َهذه َف َأوردها َحديثيأن  َوأ كمل  َحَقة َانتمن َهيت،يث 
َفَاجلانبَالتشريعيَمنَاملشروعَاحلسح َكان َاحلديث  ََ.ورائيعَالعاشملشرَوايينَالعملقَيث 

َمنََاكَجانٌبَتكوييٌنَفَهذاَاملشروع،هن َصورت ه َمبثال  َأ قر ب  َالتكويين َفَهذاَاملشروعَمي كنَأن  اجلانب 
ر ََ،دَأجهزة،َأليسَاآلنَتوجَ فَالواقعَالذيَنعيشهَ َحياتناَالعمليةَم اَسياراتَوأجهزةَخمتلفةَ،كاتُم  جهزةَأَ،رمب 

َخمتلفة، َالتكنولوجيا َعامل َالصناعية،َف َالقمار َعامل َوالس فنَف َالبواخرم َالطائراتَ،ف َأجهزةََ،ف ف
تلفَالوسائلَفَعاملَ،الكمبيوتر َالفسيحالعاملََالتكنولوجيا،خم  ر كاتَ،أجهزةدَهناكَ،َأليسَتوجَ َالواسع  َ،ُم 

َمدعَّ َبرَبآلت َوبقَ مة َوبأنظمة َنَ امج َت صل ح  ا َأَّنَّ َتعرَّدرات َلو َفيما َبنفسها َملشكلةفسها َأو َلعيب ،َضت
َاملشاكلَ َوحيسبَباحتمالتهم ر كًا َأوَُم  َأوَجهازًا َآلًة َيصنع  َمنَطريقَالتكنولوجياَحي  َقادرًا َأصبح  اإلنسان 

َاليتَيتعرََّ َهلا َالنقليتَ،نةتلكَاملاكَمَ،دَذلكَاجلهازفيزوَ َ،ذلكَاجلهازض  َت صل حَلكَالوسيلة َعلىَأنَّ َبقدرة  ة
َت صلَ َنفسها، َمؤقتةَحّتََّتارًة َلفرتة َاجلهازحَنفسها َمنهاََ،َيتمكنَصاحب  َمنَالستفادة َالوسيلة صاحب 

الجهزةََوفَبعضَالحيانَهذهَمَيتَتتمكنَمنَإصلحها،بالقدرَالضروريَوبعدَذلكَي وصلهاَإىلَاجلهةَال
َنفسهاَبنفسها َهذاَالعاملَأوجدَ،َاللَسبحانهَوتعاىلَحَمرةَاإلصلحَالذاتيةَموجودٌةَفيهادقَ َ،ت صل ح  َخلق  ي 

 َظَهرَ }:َرآنَي صر ح،َالقَ ذيَظهر،َهذاَاإلصلحَالذايتَللفسادَالدرًةَعلىَاإلصلحَالذايتفَهذاَالعاملَقَ 

َكسبتَقَ الَ{النَّاس   أَْيد ي َكَسَبتْ   ب َما َواْلَبْحر   اْلبَ ر   ف ي اْلَفَسادُ  رآنَي صر حَعنَفساد َظهرَفَهذاَالعاملَمبا

فَهذاََ،ةَفَهذاَالرتكيب،َاللَسبحانهَوتعاىلَأودعَقدرًةَذاتيَ اس،َهذاَالفسادَحباجةَإىلَإصلحأيديَالن
َاإلفساد،القَ َهذهَمَ،الكون َهذا َباملهذهَالقدرةَهيَاليتَتتصوََّدرةَت صلح  َشروعَاحلسيينَفَالب عدَالتكويين،ر 
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َعنَالب عدَالتشريعيالب عدَالتكويَو ويينَوإصلٌحَفَالب عدَ،َاإلصلح َاحلسيينَُّإصلٌحَفَالب عدَالتكينَلَينفكُّ
َمشروٌعَمعق ٌدَليستَلهَ َالتشريعي، َهيَصفحٌةَمنَصفحٌةَواحدةَومنَهناَفاملشروعَاحلسيينُّ ،َثورةَاملختارم

َالتشريعي َب عدهم َف َاملشروع َهذا ََ،صفحاتم َعنَواجلانب  َينفك  َول َيتخلَّف  َل َالوجود َهذا َف التشريعي
َكثْياًَفَهذهَمَساقَبيَالتكوينَوالتشريع،هناكَترابٌطَوتعانٌقَواتَ َاجلانبَالتكويين، همب  َأ س  َوأناَهناَلَأريدَأن 

َالربنامجَ  َعنَاملشروعَاحلسيينَالقضي ةَلنَّ َأ طبَ ضطَّن ينَمَ َأَ ،َإلََّليسَللحديثم َأن  َالقولََقَ ٌرَلجلم َحلنم منهج 

َوشخصيَ  َاملختار َلثورة َدراسيت َأحتدََّف َأن  َاملختار َللرتابطَمة َاحلسيين َاملشروع َعن َما َشيئًا َاملشروعََث  بي
َاملختارَرضوانَاللَتعاىلَعليه َكَ َ،احلسيينَوبيَثورة َاحلديثَإن  َأوَاحللَ َانَفَهذهَملذلكَهذا قاتَاحللقة

َجليتتَ َأنَ َمةَلجلاتَاملتقدَ القادمةَأوَاحللقَ  َكماَقلتَبأنَّضحَالصورةََوالفكرةَبشكل  ينَلَأريد َدراسةَ،َإذ 
َثورةَاملختارَوشخصيَّ َللمنهجم هلذاََيعي،التأرخييَأوَللمنهجَالرجايلَاملعمولَبهمَفَوسطناَالشةَاملختارَوفقًا

َخمتلفةَت شْيَإىلَالسببَتنقَ  َفَاحلديثَبي َصفحات  َللمشروعَاحل سيينَالت  َ.لعملقجنبات 

  ََص َسألتقط  َحَموه نا َجهات  َإىل َوسأشْي َأعرَمورًا َضَ ي  َأيديكم َبي َم رادتجلَّيها َاجلى َمن نبَاي
َ.الب عدَالتكويينَللمشروعَاحلسيينمنََ،التكويين

َاملشروعَاحلَعنواٌنَواحد:َالدَّم َاحلسيين،،َاملشروع َاحلسيينَُّي لخصه َاملشروعَاحلسيين سيينَُّواضٌحَفَبرنامجم

َالبقرةَوفَاآليةَمفةاخلل َإىلَسورةم َذهبنا َإذا  اَلْرض   ف ي َجاع ل   إ ن ي ل ْلَملَئ َكة   رَبُّكَ  قَالَ  َوإ ذْ  }َالثلثيَ،

 قَاُلواْ  َخل يَفة   اَلْرض   ف ي َجاع ل   إ ن ي ل ْلَملَئ َكة   رَبُّكَ  قَالَ  َوإ ذْ َ-ديَمنَبرنامجَاخللفةَهوَهذاَم راَ-ََخل يَفة  
دُ  َمن ف يَها لُ أََتْجعَ  َماء َوَيْسف كُ  ف يَها يُ ْفس  َهذهَمَ-َالد  َدماء  َدماءاليتَلجلهاَاعرتض تَامللئكةَأيُّ َ!؟؟َأيُّ

َيتدبَّريدَأَ ي ََنَ مَ  َهذهَاآليةن  َيقفَعند  َهذهَالأ ََ،رَفَالق رآنَوي ريدَأن  َدماء  َعندهاَامللئكةيُّ اَ؟َإَّنََّيتَوقف 
َ َوردت َوالروايات َاحل سي َحّتََّدماء  َولكن َالقضيَّبذلك َبذلك َرواياٌت َت رمد َمل ََلو َجدًا َواضحة  قَالُواْ َ-ة

دُ  َمن ف يَها أََتْجَعلُ  َماء َوَيْسف كُ  ف يَها يُ ْفس  َبيََّ-َالد  َكما َقليلملاذا؟ َقبل  َقلتَ نت  َفَهذاََ، َاللَج ع ل  بأنَّ

َحصولَالفَ  الذايت َفَالب عدَالتكويينَهوََاإلصلحَ َوهذاَساد،النظامَالكونَق درًةَعلىَاإلصلحَالذايتَحي 
دُ  َمن ف يَها أََتْجَعلُ  قَاُلواْ َ-نبَالتكويينَمنَاملشروعَاحلسيينَااجل َياَ:َامللئكةَهكذاَيقولونَ- ف يَها يُ ْفس  إنَّك 
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َخليفًةَفَالرضَسي فسدَ  َبرنامجَاإلصلَإهلناَإذاَجعلت  حَهذاَاخلليفةَوإذاَماَحصل َهذاَالفسادَسيتحرَّك 

َاحل سيَسَ  َدم  دُ  َمن ف يَها أََتْجَعلُ  قَاُلواْ َ-ي سف كَالذايتَوذلكَيعينَأنَّ َماء َوَيْسف كُ  ف يَها يُ ْفس  ليسََ- الد 
َامللئكةَ متوقَّ َأنَّ َاحلَ َعًا َعلىَم طلقَالدماءَويرتكونَدم  َعليهيعرتضون  َنََّيءَاملنطقيَأَ ،َالشَ سيَولَيعرتضون 

َعلىَأ َدمَ امللئكةَيعرتضون  َد مَ َ،قدسم َالرضيَعامل َحبسبَطبيعتهَمعلىَأشرفم َالعامل  َ،،َفامللئكة َيعرفونَبأنَّ
ٌَقابٌلَل َالذيَسَ ًَة،،َخليفةَيعينَميتلكَحريَ واخلليفةَليسَكحالَامللئكةَإلفساد،عامل  ينزلَفَفهذاَالكائن َاحل ر 

َالعاملَالرتَ  َالتزاحمَبيَ َ،ايبَالضي قهذا َالرتَ عامل  َاإلضافاتَوعامل  َعَ ابَمَ َرغباتَالذينَسيسكنونَعلىَهذا

َالتصرَّاحلريَّ َف َالفسادَ،فة َإىل َسيقود  َذلك َالتشريعيََ،فإنَّ َالفساد َتكويينوهذا َفساد  َإىل  َظَهرَ }َيقود 

مباَََ{اس  النَّ  أَْيد ي َكَسَبتْ   ب َماَ-ظهورَالفسادَفَالرب َوالبحرَظهوٌرَتكويينََ-ََواْلَبْحر   اْلبَ ر   ف ي اْلَفَسادُ 

َتشريعيكسبتَأيديَالناس َتشريعي،،َأيديَالن،َفساٌد َفساٌد َشرعيةَيرتتَ َاسَفساد ها َأثٌرَمعصيٌة َعليها ب 
َاإلصلحَالذتكويين َبرنامج  َالتكويينَيشتغل  َحصلَالفساد  َفإذا َاإلصلحَالذايتَهوَايت،، املشروعََبرنامج 

دُ  َمن ف يَها أََتْجَعلُ  قَاُلواْ }َالدم َاحل سيينَ،احلسيين َماء َوَيْسف كُ  ف يَها يُ ْفس   َونُ َقد سُ  ب َحْمد كَ  ُنَسب حُ  َوَنْحنُ  الد 

َطويًلَعندَهذهَمَ{َلكَ  َالوقوف  َبالسرارَاحلسينيةَةَ َفالقصََّةَوإلََّالقصَََّلَأريد  هذهَمشحونٌةََ،َالواقعةَ مليئٌة

دُ ي ُ  َمن ف يَها َتْجَعلُ أ َ -بالسرارَاحل سينية،َلكنَواضحَاملطلبَ َماء  َوَيْسف كُ  ف يَها ْفس  َالدمَملاذاَ-الد  ؟َلنَّ
َالفَ ي ََ،ي  ن  ق يَ،ي ط ه رَ،ي طه رَاحل سيين َساددف ع  َاحلسيين، َالتطهْي َقانون َيشتغل َالدهنا َي طه ر، َاحلسيين لََ،م 

َكبارَخطباءَاملنربَاحلسيينتسمعواَهلؤلءَالذينَيقولونَداخلَالوسطَالشي همَمراجعناَدحالذينَميتَ،عيَمن
َالموات َمن َوالحياء،َالعمظام َأحاديث  ه موالفضائيَ َمنهم َتعرض  َدائمًا َاملنربََ،وجمالسهمَات َخطباء وأكثر

َطريقتهم،يتَ  َيقَبعون  َجنَولَقائلهمحي  َاحل سيم َدم  َوي  بَ َس!بأنَّ َعلىَالفضائيَ َثَُّوموجوٌد َاتَباملناسبة،هذا

َعلىَفضائيَ  َعلىَفضائيَ َ،اتكمَأيُّهاَاحل سينيوني بثُّ د َردَ أكربَخطباءَالشيعةَيَ َاتكمَياَشيعةَأهلَالبيت،ي  ب ثُّ
،َد م ََحالَ ،َعلىَأيَ اتمنَمر ةَعلىَالفضائيَ نرتنتَوأناََسعته َأكثرَوجوٌدَعلىَاإلَم،َمهذاَالكلمَفَأحاديثه

َوي ط ه ر َوي ط ه ر  َ.شريعاً،َه ناَبرنامج َاخللفةَمكويناًَوتَ ت ََ،احل سيمَي ط ه ر 



 ( 9لحلقة ) ا                                                    الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                  
 

- 7 - 
 

َانتقلناَإىلَقصَّةَاإل َانتقلناَإىلَقلفةقصَّة َاخلَ،َهذهَممامةإذا َاإلمامةَ َقرةَمةَفَسورةَالباإلمامَصَّة،َإذا َأيضًا
َاإلمامةمَالنبويَ هاإلبراهيميةَ َكلَ يَجوهر  ىََفَأ مَّةمَُم  مَّد َصلَّابة َاإلمامةَمةَهيَبَوراهيميواإلمامةَاإلبَ،النبياءَةَف

 َوم ن قَالَ  َماما  إ   ل لنَّاس   َجاع ُلكَ  ن يإ   قَالَ  ُهنَّ أََتمَّ فَ  َمات  ب َكل   رَبُّهُ  إ بْ َراه يمَ  ابْ تَ َلى َوإ ذ  }َموسلََّهَموآلَمَعليهَمَاللَ 

َرَ َ- ُذر يَّت ي َيعينَهذهَاإلمامةَناهل اَإبراهيم َعليهمَالسلمَبعدَأن  خْيةَالذ ر ي ةَفَسنواتهمَالَوق دَر زمقَ َ،ةلذ ريَّازمق 
 يَ َنالُ  لَ  قَالَ  يَّت يُذر   َوم ن قَالَ  إ َماما   ل لنَّاس   ُلكَ َجاع   يإ ن   قَالَ  فَأََتمَُّهنَّ  ب َكل َمات   رَبُّهُ  إ بْ َراه يمَ  ابْ تَ َلى َوإ ذ  َ-

،َ{الظَّال م ينَ  َعْهد ي َذ ر يَّيتم َو ممن َالذ ر ي ةَق ال  َر زمق  َمّت َالسنَوالذ رَ َر زمقَ ؟ َف َالخَْييَّة َحياتهَمَةَمات َمّتَمن ،

َبإَساعيلََواهيماإلمامة َإلبَرَجاءتَ  َر زمق  َاحلديث؟َبعدَأن  ذيَلاإَساعيلَهوََ،َساعيلعنَإَبإسحاقَولكنَّ

نيانَولدهمَإَساعيلَيبَبراهيم َمعَ إَ{ْسَماع يلُ َوإ   ت  اْلبَ يْ  م نَ  اْلَقَواع دَ  إ بْ َراه يمُ  يَ ْرَفعُ  َوإ ذْ }َه َإليهمَالنظارتتوجَ 

ُهمْ  َرُسول   ف يه مْ  َوابْ َعثْ  رَب ََّنا }َاذا؟ملَالبيت، لُ  م ن ْ كْ  اْلك َتابَ  ُهمُ َويُ َعل مُ  كَ آيَات   َعَلْيه مْ  ويَ ت ْ  َمةَ َواْلح 

َالبيتَهوَرمزٌَََ{َويُ زَك يه مْ  َالذهلهيدَمتَ،هوَعنوانٌََ،هوَُمط ةٌََ،هوَإشارةٌََ،هذا َهناَيذا فَهذاََسيب عث 

َ.َماَسيأيتَبهَمالبيتَولكلَ 

َنتتبََّإذا َبَمعَتفاصيل َقصََّأردناَأن  َإةَإبراهيمَالنيبَوكيفَأ ممر  َعَهذهَمنتتبَََّاحلج،َنادىَبنداءَمُث ََّعيل،َساذبحم

َأهلَبيتَالعصمةَصلواتَ  َكلماتم رَىلَفاصلَعم انذهبَإَدَأنَ هَعليهمَأجعيَبعوسلمَ َاللَمَاملضاميَف
َ..دةَرقيةالكمنانَوالسيَ 

ث ناَ د  َالصدحي  : َسم عُت ان قَالَ اذَ بن  شَ ن الفضل  عَ :َ)عليهَاللَمَوقَفَعيونَأخبارَالرضاَصلواتَ الشيخ 
اهلُل تَ َعاَلى إ بَراه يَم أْن َيذَبَح َمكاَن ا بنه  إسَماع يل الَكْبَش الَّذ ي أَنْ َزَلُه  : َلمَّا َأَمرَ قولالر َضا َعَليه  السَّلم يَ 

َتعرفوَّنا،َ-َعَليه  َبذَالقصَّة  َنَ المر  َُث َّ َإَساعيل َالكَ بحم َزل  ْن َيكوَن َقد َذَبَح ا بَنهيم أَ َتَمنَّى إبَراه   -بش
َلَ-إ ْسَماع يل بَ َيد ه  ْن َيكوَن َقد َذَبَح َتَمنَّى إبَراهيم أَ  -َتذبحَإَساعيلَواذبحَهذاَالكبشَل مَّاَنزلَالمرَأن 

َع إَلى قَ ْلب ه  َما يَرج   -ملاذا؟ََ-الَكْبش  َمَكانَه  إ ْسَماع يل بَ َيد ه وأنَُّه َلْم يُ ْؤَمْر ب َذْبح   ا بَنه ُع إلى قَلب  ل َيرج 
قَّ ب َذل َك َأْرَفَع َدرََجات  َأْهل  الث ََّواب  الَوال د الَّذ ي َيْذَبُح أَ   َعَلى اْلَمَصائ ب فَأْوَحى اهللُ َعزَّ ُوْلد ه  بَ َيد ه فَ َيْسَتح 
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إ ل يَّ م ْن َحب يب َك َما َخَلْقَت َخْلَقا  َأَحبَّ  : يَا َربق ي إ لَيك؟ فَ َقالَ َمْن َأَحبُّ َخلْ  َعزَّ َوَجلَّ إ لَيه يَا إ بْ َراه يم
بُّ إ ل يَّ م ن : َبْل هُ ُهو َأَحبُّ إ لَيَك أو نَ ْفُسك، فَ َقال، فَأْوَحى اهلُل َعزَّ وَجلَّ إ لَيه يَا إ بْ َراه يم ف َ ُمَحمَّد َو َأح 

ي، قَالَ  ا  َعَلى أَْيد ي َأْعَدائ ه  ، قَاَل: َفَذْبُح َوَلد ه  ظُْلم: َبْل َوَلُدهُ ُه أَحبُّ إ لَيك أو َوَلُدك؟ قَال: فَ َوَلدنَ ْفس 
، ي َأعَدائ ه َأْوَجُع ل َقْلب ي: يَا َرب  َبْل َذْبُحُه َعَلى أَْيد   وَلد َك بَ َيد َك ف ي طَاَعت ي؟ قَالَ أْوَجُع ل َقْلب ك أو َذْبحُ 

يْم إ  قَاَل: يَا إ   يَن ابَنُه م ْن بَعد ه  نَّها م ْن أُمَّة  ُمَحمَّد  َصلَّى اهلُل َعَليه  وآل ه َستَ ْقُتُل الُحسَ نَّ طَائ َفة  َتزُعُم أبْ َراه 
يُم َعَليه  السَّلُم ل َذل ك  ا   وُعْدَوانا  ظُْلم ُبوَن ب َذل َك َغَضب ي َفَجَزَع إ بَراه  وَتوجََّع  َكَما يُْذَبُح الَكْبش فَ َيْسَتوج 

َبَل يَ ْبك ي فَأْوَحى اهلُل َعزَّ وجَ  ْبن َك إ ْسَماع يل َلو َذَبحَتُه َلى إ  لَّ إلَيه يا إبْ َراه يم َقْد َفَديُت َجَزَعَك عَ َقلُبُه َوَأق ْ
َفمداءاًََ-ب َيد ك ب َجَزع َك َعَلى الُحَسين  وقَ ْتله  َكانَاحل سي  اَجزع َإبراهيَ،إلَساعيلَما َكانَمَعلىَاحلسوإّن  ي

َجلزعَإَفداءاًَ َذحب  ه َكان َلو َولدهم َعلى ْبن َك إ ْسَماع يل َلو َذَبحَتُه ب َيد ك إ  َقْد َفَديُت َجَزَعَك َعَلى  -براهيم
َلى اْلَمَصائ ب َفَذل َك َقوُل اهلل  َع َدرَجات  َأهل  الث ََّواب  عب َجَزع َك َعَلى الُحَسين  وقَ ْتله َوَأْوَجبُت َلَك َأْرفَ 

ََ.{ َعظ يم   ب ذ ْبح   َوَفَديْ َناهُ  }َجلَّ َعزَّ و 

َ {َعظ يم   ب ذ ْبح   َوَفَديْ َناهُ } َأردنا َننظرَإىلَالرتكيبإذا َاملإه َلَيشْيَظيَفإنَّغويَاللفاللَأن  عىنَىلَهذا

َالَر َالق رآنَلهَ الذيَأشارَإليهَإمام نا َالبيتَهلمََأسلوبه،ضاَولكن  ََوأهل  َتلكَهيَمعاريَولسلوبَانفس  ض 

َكلمهم،َاملعاريضَماَهيالقَ  َاللفاظَت عطيَمعىًنَولكنََّرآنَومعاريض يد َمعىًنَل َاللفاظَيَريستعميََالذ؟َأنَّ
َق درةَ َآخر، َومنَعدمم منَعي  َنتحدَََّ،وهذاَلَينشأَ  َلهَغاياته َولهَ ََفَالتعبْيسلوبٌَوَأهاَنَق رآنَوإّنََّعَ َثَ َنن 

َ.مقاصدهَ 

َفَالنجومََ-ََالنُُّجوم   ف ي َنْظَرة   فَ َنَظرَ } ََ{ََسق يم   إ ن ي فَ َقالَ َ-إبراهيمَنظرَنظرًة َأَ بعدَأن  ممرَبذبحم

َجزعَإبراهيمَعلىَالذيَجيريَعلىَاحل سيَصلواتَ َ،وجرىَالذيَجرى إَساعيل ،َهَعليهوسلمَ َاللَمَوبعدَأن 

َصلواتَ  َعلمًاَعنَاحل سيم َلَميلك  َإبراهيم  َكلَ وإّنَََّ،هَعليهوسلمَ َاللَمَهذاَلَيعينَأنَّ َيتجلََّاَف َىَلهَ مرحلة 

َصلواتَ شَ  شيٌءَلَيعينَأنَََّىَلهَ ،َحينماَأقولَيتجلَّاذجلَهبذاَاملعىنَالسَعليه،َهوسلمَ َاللَمَيٌءَعنَاحل سيم
َكتبَالتأريخاملعانَالَشيٌءَمنَهذهَمَىَلهَ إبراهيم َفَتلكمَاملرحلةَجتلَّ َف َبيَإبراهيمَوبيَ،َاحلديثَ يتَت كتب 
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َذيَالعَمَُم  مَّدآلَم َبيَإبراهيمَوبي  َاحلديث  َواجللل، َفََلَي قاسَهبذهَمَ،زَّة َاليتَنتداوهلا الحاديثَالعادية
َ:صاغ َلناَهذهَاملطالبَهبذهَالصي غاَتَ وإّنَََّ،جمالسناَوفَحكاياتنا

َ.اللغةمَعنَاإلحاطةمَبك نهمَاحلقائقلعجزمََ:لًَأوَ 

ََ:وثانياًَ َ.لكلمَوفَاحلديثَماملداراةَفَاَسلوبباعَألب د َمنَاتَ فَ،مبذوٌلَللجميعاحلديث 

َالرَوَ{ََسق يم   إ ن ي فَ َقالَ َ*َالنُُّجوم   ف ي َنْظَرة   فَ َنَظرَ } َف ََالكافاية َالصَ عالشريف َإمامنا َ:ادقن

َفرأىحَ َ-ى َسَب فَ َرأحَ : قَالَ َ{َسق يم   إ ن ي فَ َقالَ َ*َالنُُّجوم   ف ي َنْظَرة   فَ َنَظرَ } ه ناََ،َالنجومعملمَ َ،س ب 
َالنجومَم َيتناولَاملستقبلَهوَعلم  َاجلفرَمَ،يشْي َإىلَعلم  ماذاََ-ى َحَسَب فَ َرأ -ستقبلَاملَ،َهوَعلمَ هوَعلم 

َنظرَنظرًةَفَالنجومَىنَماَمعوإلَََّ-ََسينْ حلُّ بالحُ ل َما يَ  َسق يم   إ ن ي فَ َقالَ  َما َيحلُّ بالُحَسينَفَ َرأىَ-رأى؟َ

: َحَسَب الَ قَ َ،َ{َسق يم   إ ن ي فَ َقالَ َ*َالنُُّجوم   ف ي َنْظَرة   فَ َنَظرَ }َماَمعىنَهذاَالكلم؟َ؟َسقيمفقالَإنَ 

رآنَ،َالقَ نطقيةمةَبديهيةَضيَّالقَذهَمتقدَهوأعَ،رآَّنمرآَّنمَوهمَيعرفونَقَ الق رآنَقَ َ-َما َيحلُّ بالُحَسين  فَ َرأى

َ.ا َيحلُّ بالُحَسينْ ل مَ  َسق يم   يإ ن   فَ َقالَ  نَما َيحلُّ بالُحَسيَفَ َرأىَ: َحَسبَ قَالَ  -رآَّنمَقرآَّنمَوهمَيعرفونَقَ 

َإَساعب َذَ  َاإلمامةح  َميثاق؟َميثاق  َوللعهدم؟َأيُّ َللميثاقم َعلمٌة َكان  َليل عهدَاإلمامةَ،َقدَّمَإَساعيلَقربانًا
َاإلمامةمَو س مَوو ش حَبذبحَإَساعيلَالذيَملَيتحقَ بعدَذلكَنالَاإلمامة ،َةقَعلىَمستوىَالنيَّحتقَ َ،ق،َعهد 

َاحلقيقيَوأحتدََّ َاإلمامةم َإبراهيمربىالكَ َثَعنَاإلمامةَ عهد  َاإلمامةَ ،َلَعنَإمامة َاإلمامةَ الكربىَ، احمليطةََ،

يتَهيَالوىلَوهيَالوىلَواإلمامة َالَ،َاإلمامةَ والباطنَ َوالظاهرَ َلَواآلخرَ اليتَهيَالوَ َ،َاإلمامةَ َشيءبكلَ 
َاإلمامةَ الخرى َالغاضَاحلقيقيةَ َ، َرمالم َعلى َس فمح َالذي َاحلسيين َالدم  َميثاقها َبتاريَ الكاملة َرفعَ، َهذا عد
َ َاحلجَ َ،نداءهَ إبراهيم  َنداءَ َونداء  َاإلمامةَمَهو َمع َاملواثيقم َأئمََّجتديد َيقولون، َأهل ََهذهَمَ،احلجََُّتنا الطقوس
َنا،للٌتَوإشاراٌتَتعودَحقائقهاَإىلَإمامَزمانَماَدَماحلجَُّطقوٌسَهلَه َطواٌفَحبجارة،إنََّ،كانواَيفعلوَّناََاجلاهليةَم

َمعَاإلمامَصلواتَ َاحلجَُّجتديدَ  َبغْيَهذاَاملضمونَفليلقيَحبَهَعليه،وسلمَ َاللَمَميثاق  ج همَفَاملزبلة،َومنَحيجُّ
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َهذا َهو َاحلج  َليسَهوَهذهَمحقيقة  َاحلج  َحقيقة  َالطوافاهلرولَ َ، َأو َميثاَهذهَمَ،ة َت شْيَإىل َاإلمامةَمرموز َقم

َ.ليةوالوَ 

َعليَالروايةَ  َتفسْي َإبراهيمَف َصلواتَ ََ،حديثهمَ،بن يُم َعَليه  )َعليهم:َاللَمَكلمهم وَلمَّا فَ َرَغ إ بْ َراه 
هللُ وما يَبُلُغ َصوت ي؟ فَ َقاَل ا ، فَ َقاَل يَا َربف ي النَّاس  ب الَحج نَ ذ  ؤَ ي ُ  نْ السَّلْم م ْن ب َناء  البَ ْيت َأَمَرُه اهلل أَ 

 -ىَمبقامَإبراهيمَاملسمَََّ-اْرتَ َفَع َعَلى الَمَقاْم وَ  -أناَأو صل َصوتكََ-: َعَليَك الَذان َوَعَليَّ الَبلْغ تَ َعاَلى
ُق البَ ْيت  َاملقامَحينماَبَ َ-َوُهَو َيوَمئ ذ  ُيَلص  َكانَإبراهيمََاملقامَماَهو؟َاملقامَىنَإبراهيمَالبيت،لنَّ صخرٌة

َكيَي عليَبناءَالكَ يعتليَعليهاَفرتت َكانَيستعملهاَإبَرعبةفعَبهَفَاهلواء َكيَيعتليَ،َماَهيَالوسيلةَاليت اهيم
َكانَيقفَعليهَإبراهيمَفْيتفعَبهَمَالصخرة،َ؟َهيَهذهَمليبينَجدارَالكعبة لصقاًَوكانَمَ َفَاهلواء،َهذاَاحلجر

َأمتََّالبيتَوضعه َم لصقًاَللبيتَ،للبيت َأن   فَ َقاَل يَا َرب  َ-َبعدَذلكَحدثَماَحدثَمنَالتغيْياتَ،بعد 
ُق : َعَليَك الَذان َوَعَليَّ الَبلْغ وَ وما يَبُلُغ َصوت ي؟ فَ َقاَل اهلُل تَ َعاَلى اْرتَ َفَع َعَلى الَمَقاْم َوُهَو َيوَمئ ذ  ُيَلص 

بَ   البَ ْيت فَارتَ َفَع ب ه  الَمَقاْم َحتَّى َبَل َبوْجه ه  ف ْي ُأُذنَ ْيه َادَخل إصبَ َعيه  ، فَناَدى وَ الَكأنَُّه َأطَوُل م َن الج  وَأق ْ
يُبوا رَبَُّكمْ إلى الَبيت   النَّاس ُكت َب َعَليُكم الَحجّ  يُّها: أَ َشْرقا  َوَغْربا  يَ ُقولْ  ، فَأَجابُوُه م ْن َتحت   الَعت يق فَأج 

َعة َوم ْن بَين  الَمْشر ق  والَمْغر ْب إ َقَطع  التُ َراْب م ْن َأْطَراف  اَلْرض  ُكل َها الُبُحور  السَّب ْ ح د ثتََ-لى ُمن ْ
َاحل سيَ-َأْصَلب  الر َجال َوَأْرَحام  الن َساء ب التَ ْلب َية  َوم نْ  -اإلجابةَ َفَزيارة َنقرأ َك نَّا َأمس َ)يوم  يكَ لَبَّ َ:

ي ع  مْ سَ ي وَ ب  لْ ق َ  كَ ابَ جَ أَ  دْ قَ ف َ  كْ ار  صَ نْ ت  سْ َد ا  نْ ي ع  ان  س  ل  وَ  كْ اثَت  غَ ت  سْ ا   دَ نْ ي ع  ن  دَ بَ  كَ بْ ُيج   مْ لَ  انَ كَ   نْ إ  اهلل  يَ اع  دَ 
َالصلبَهذهَصورةَأخرىَمنَصورَمَ-َ(َير  صَ بَ وَ  ب التَ ْلب َية  َوَأْرَحام  الن َساء   َوم ن َأْصَلب  الر َجال   -َقانونم

ْن َيوَمئ ذ  إَلى َيوم  الق َياَمة فَ ُهْم م مَّْن ا ْسَتَجاَب ل لَّه َمْن َحجَّ مُتوَن يُ َلبُّوْن فَ لَبَّيَك اللَُّهمَّ لَب َّْيك أَول تَ َرونَ ُهم يَأ

َللَ- َداَء يعني ن   { إ بْ َراه يمَ  مََّقامُ  بَ ي  َنات   آيَات   ف يه   } :ل َك َقولُهُ َوذَ  -،َاستجابَلنداءمَإبراهيمَاستجاب 

َيبيَ املعانَولكنَالئمَََّتعطيَهذهَمَتلحظونَاللفاظَلَ-َ(َإبَراه يم على الَمَقام  بالَحج نونَالتفاصيلَةَحي 
َهذهَاللفاظَلوَق رمأَ اللفاظَواضحةَتصبحَهذهَم َعطيَهذهَمتَلوحدهاَمنَدونَهذهَالبياناتَلَتَ ،َمعَأنَّ

َالقول، َالكرمي،تلكَهيَمعاريضَالكلمَفَحدَاملعان،َذلكَهوَحلن  وللروايةََيثَأهلَالبيتَوفَالكتابم
َ.وبقي ةَتفصيٌلَ
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َاإلمامةَوالوَ ميثاٌقَفَالصلبَوالرحامَملنَاحلجَُّ َاحل سيَبق رنتََفةَ ليةَواخلل؟َميثاق  َاللَمصذكرم َلوات 

َ.مةةَاملسلل مََّبراهيمَهوَوالدَافإَعليهَخلفةَأبيناَآدم،َوإمامةَأبيناَإبراهيم،َهوسلمَ 

َالتكوير َاملطافَفَسورة َإىلََّناية َذهبنا َما  * انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  اَوإ ذَ  * َرتْ ُكو    الشَّْمسُ  إ َذا} وإذا

َبالُ  َوإ َذا َرْت حُ  وشُ اْلُوحُ  اَوإ ذَ  * ُعط َلتْ  اْلع َشارُ  َوإ َذا * ُسي  َرتْ  اْلج   إ َذاوَ  * ُسج َرتْ  اْلب َحارُ  اَوإ ذَ  *ش 

َهذهَاَ{ُزو َجتْ  الن ُُّفوسُ  َك لُّهاَستحدلَوقتَيلَلشرحم َتَمّت؟َثآلياتَلكنَهذه  اإ ذَ }َقومَالساعةحي 

النياقََارَيعينالعمشَ- َشارُ اْلع   َوإ َذا * َرتْ ُسي    َبالُ اْلج   َوإ َذا * انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإ َذا * ُكو َرتْ   الشَّْمسُ 

َ َرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإ َذا * ُعط َلتْ  اْلع َشارُ  َوإ َذا -اجلمم ال  الن ُُّفوسُ  َوإ َذا * تْ ُسج رَ  َحارُ اْلب   اَوإ ذَ  * ُحش 

َ-َ{قُت َلتْ  نب  ذَ  ب َأي  َ*َئ َلتْ سُ  ُءوَدةُ اْلَموْ  َوإ َذا -َدانزو جتَالرواح َبالبَيعينالنفوسَزو جتََ-َُزو َجتْ 

َاللَمَاملوءودةَ  َ.َهَعليهوسلمَ َاحل سي َصلوات 

َكاملَالزيارات  َوإ َذا} :ليه في قول  اهلل َعزَّ وجلَّ ه علمُ وسَ  اهلل   لواتُ بد اهلل صَ ي عَ ن أب  عَ :َ)َالروايةَف

اآليةَنزلتَوفَقراءةََهذهَمَ-َبن  َعل يَزَلْت ف ي الُحَسين  : ن َ قَالَ َ{قُت َلتْ  َذنب   ب َأي  َ*َُسئ َلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ 

 َذنب   ب َأي  َ*ََلتْ ُسئ   اْلَمْوُءوَدةُ  َوإ َذا }َ-َ{َقُت َلتْ  َذنب   ب َأي  َ*َُسئ َلتْ  اْلَمَودَّةُ  َوإ َذا }أهلَالبيتَ

ََ{َقُت َلتْ  َالصادق؟ َإمامنا َقال َمنطقي،َ-َبن  َعل يَزَلْت ف ي الُحَسين  ن َ  -ماذا َشيٌء َهذهَمََوهو َك لُّ

التفاصيل،َالبحارَس ج ر ت،ََك لَُّهذهَمََ{انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإ َذا * ُكو َرتْ   الشَّْمسُ  إ َذا}َالحداثَحدثت

َبهَاخللقَولكنَالسؤالَيوجََّالسؤالَاَك لَُّشيء َحدث،  للنفسَاليتَق تلتَل،ذيَق تَم؟َهلذاَالَّهَملنلذيَسي سأل 

َشاهٌد،َ{قُت َلتْ  َذنب   ب َأي  َ*َُسئ َلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإ َذا} َفَقصَََّاحلسي  فَقص ةََاخللفة،َةدمه َحاضٌر
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َالقياماإلمام َوفَقصة َعلىَطولَاخلطة َاآلدميََّالرابطَ َواإلمامة َهيَالعقدَ َ،، َبيَالبداية َالقيامما َوَّناية َ،ة
َ.َّنايةَالدنياَحينماَتقومَقيامتهاَو

َالش َالطوسيَفَالمايلالرواية َوهيَروايٌةَجيلةَيرويها ا  : ُكْنُت َجال سة ابن  َوهب قَالَ اويَ َعْن ُمعَ )َ:َيخ 
َك َورَْحَمُة : السََّلُم َعَليا ْنَحَنى م َن الك َبر فَ َقالَ  ْذ َجاَء َشيخ  َقدْ َما السَّلم إ  بن  ُمَحمَّد َعَليهر  افَ َد َجعْ ع نْ 

ْدنُو م ن ي َفَدَنى م نه َوقَ ّبل ُة اهلل  َوبَ رََكاتُه يَا َشيخ ا: وَعَليَك السَّلم َورَْحمَ اهلل د، فَ َقاَل َلُه أَبُو َعباهلل  َوَبرَكاتُه
َاإلماإلمامَوقبََّمنَيخَدىنالشَ-ََيَدُه َوَبَكى ا يُ ْبك يَك فَ َقاَل َلُه أبُو َعبد  اهلل َعَليه  السَّلم ومَ  -امَوبكىَلَي د 

َئة َسَنة َْنُكمْ هلل أنَا ُمق يم  َعَلى رَجاء  م  بَن َرُسول  اا : يَا؟ قَاَل َلهُ يَا َشْيخ ََ-ُمنُذ َنحو م ْن م  يشْيَإىلَطولم
َالف ر جَ-َم َول َأرَاُه ف يُكمْ َأُقول َهذ ه  السََّنة َوَهذا الشَّْهر َوَهَذا الَيو َ-ع مرهمَ فَ تَ ُلومن ي َأْن أَْبك ي؟  - إنَّه َينتظر 

ْن ُعج َلت ُكْنَت إ  ْن ُأخ َرت َمن يَُّتَك ُكْنَت َمَعَنا وَ : يَا َشيخ إ  لم ثُمَّ قَالَ يه  السَّ بد  اهلل َعلَ : فَ َبَكى أبو عَ قَالَ 
أبو  ، فَ َقاَل َلهُ ابَن َرُسول اهلل ي َما فَاتَن ي بَعَد َهَذا يَابَال  : َما أُ َل الشيخث ْقل  َرُسول  اهلل، فَ َقا َيوَم الق َياَمة  معَ 

َتضلُّوا ك َتاَب اهلل   َتَمسَّْكُتم ب ه َما َلننْ : إن ي تَار ك  فَيُكم الث ََّقَلين َما إ  نَّ َرُسوَل اهلل قَال: يَا َشيخ إ  َعبد  اهلل
َرت ي َأْهل  بَيت   َزل وع ت ْ َأْحَسُبَك م ْن َأهل  الُكوَفة؟  اا َشيخ مَ َعَنا َيوَم الَقَياَمة، ثُمَّ قَاَل: ينَت مَ أَ يء وَ ي َتج  اْلُمن ْ

َالعراقََمنَسوادَالكوفة،َ-: م ْن َسواد َها قَاَل: ل، قَاَل: َفم ْن أَيْن أَْنت؟ قَالَ   -سوادَالكوفةَهوَجنوب 
بر  َجد َي الَمْظُلوم الُحَسين؟ قَاَل: إ ن ي َلَقر يب  م نه، يَن أَْنَت م ن قَ أَ  :َها، ُجع لُت ف َداك، قَالَ : م ْن َسواد  قَالَ 

يَب تَ َعاَلى ب ه َوَما ُأص   : يَا َشيخ َذاَك َدم  َيطُلُب اهللُ ي آلت يه وُأْكث ر، قَالَ : إ ن  قَاَل: َكيَف إ تْ َياُنْك َله؟ قَالَ 
يْب و  َعةَ ُد فَاط َمة َوَل لْ َأَحد  ب مثل  َما ُأص  َعَشر م ْن  ُيَصابُوَن ب مْثل  الُحَسيْن َوَقْد قُت َل َعَليه  السَّلْم ف ي َسب ْ

اب رين إنَُّه إذا َكاَن َيوُم الَقَيامة الصَّ  َأْهل  بَيت ه َنَصُحوا ل لَّه وَصَبروا ف ي َجنب  اهلل َفَجَزاُهم اهلل َأْحَسَن َجزاءُ 
َبَل َرُسوُل اهلل وَمَعُه الُحَسين و  ه   -ي د َالرَّس ولََ-َيَدُه َأق ْ َسْل أُمَّت ي ف َيَما  : يَا َربفَ يَ ُقولا  يَ ْقطُُر َدم َعَلى رَأس 

وسؤاٌلََ{قُت َلتْ  َذنب   ب َأي  َ*َُسئ َلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإ َذا} هذاَالسؤالَسؤاٌلَمنَاللمَللح سيَ-قَ تَ ُلوا ا ْبن ي 

ذا َكاَن يَوُم إ   -اللَيسألَال مَّةََ-َسْل أُمَّت ي  يَا َرب   -َفيقولََإىلَاللَسبحانهَوتعاىلههَ منَرسولَاللَيوجَ 
َبَل َرُسوُل اهلل وَمَعُه الُحَسين وَيَدُه  َالنيبََ-الَقَيامة َأق ْ ه يَ ْقطُُر َدما  فَ يَ ُقولَوَيدَ َ-ي د  : يَا َرّب َسْل ُه َعَلى رَأس 



 ( 9لحلقة ) ا                                                    الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                  
 

- 13 - 
 

وى الَجَزع والُبَكاء َعَلى السَّلم مَّت ي ف َيَما قَ تَ ُلوا ا بْن ي، وقَاَل َعَليه  أُ  : ُكلُّ الَجَزع  والُبَكاء َمْكُروه س 
ََ.هَعليهوسلمَ َاللَمَادقَصلواتَ يخَالطوسيَعنَإمامناَالصفَأمايلَالشَالروايةَ َ(الُحَسيْن َعَليه  السَّلم 

  الشَّْمسُ  َذاإ  }َراط َالساعةأشَهَمذهَ،لقيامةماتَيومَاقدَ فَمَ { ُسئ َلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوإ َذا}:َلالسؤالَالوَ 

َ.{انَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإ َذا * ُكو َرتْ 

َ.مهَوسلَ آلَمَوَعليهَمَىَاللَ ولكنَفَمواقفَيومَالقيامةَهناَيأيتَسؤالَُم  مَّد َصلَ  -

َكلَ لد؟َالنتيجة َاالنتيجة َماَهي اَمنَاخرتهتَ َفٌَ،َن  تَ َن  ت فٌَذهَإلََّهماََو،ََهذاَالتكوينم َاحل سيينَُّفَتفاصيل
َوحّتََّ َك لَ أحاديثهم َأوردت  َن  تَ ََلو َهي ا َفإّنَّ َاحلقيقةَمأحاديثهم َمن َإذاٌف َهََ، ََذهَمكانت ملوجزةَاالحاديث

َحديثهمَالكبْية يتَوصلتناَأحاديثهمَالََك لَُّحّتََّفَ،املقتضبةَاليتَجئتَهباَّناذجَوأمثلةَهيَن  ت فَمنَجماميعم
َاملواليتَملَتصلَإليناَإَّنَ  َكانتَبَداراة،اَبلسانم َاملداراةَفهفإذا وإذاََوأغور،َبعدَ ،َاحلقيقة َأٌفَأيضاًَيَن  تَ لسانم

َأنقل َالكلمَإىلَشَم َأن  ََينلكنََّ،عامَجَبنحوَ لنماَذالن ت فَوالمثلةَواَ،َالكلمَفَهذهَميعتهمأردت  َأن  إذاَأردت 

َأَ أنقَ  َن  ت ٌف َفه ناك  َشيعتهم َإىل َالكلم َولكنَ،خرىل َأخرى َإشاراٌت َهذبعَهناك َالفاصد مََباسل َاملَ،لا
َاللَموالسيَ  َاحلسي..َدةَفاطمةَصلوات  َعليهاَبنت 

َالزيارات َكامل َف َ)الرواية  َ–َسََّلم َعن الط ينْ  َعَليه  اللَحَسنْ ابَا : َسأَْلُت أَ بن  َسَعْد قَالَ َعن َسعد    :
َالرضَالطي، َالطيََ،الطيَطي  ْثُل الْ  َحَراْكُل الط ين  : أَ َقالَ ف َ  -يعينَالسؤالَعنَأكلم ْيَتة  والدَّم  م م  م 

ْنز ير إ   إذاًََ-(َ ُكل  َخوفْ ا  م نْ وَأْمن ْن ُكل  َداءم   َفاءا   ش   ف يه  إنَّ فَ لَّ ط يُن قَبر  الُحَسيْن َعَليه  السَّلم َوَلْحم  الخ 

َقالَاإلمامَصلواتَ  َكما َالطيم َوالدمَ مَم مثلَال:َهوسلمَ َاللَمَأكل  َاحلَلَّإَنزير،مَاخلوحلَيتة َكماَسيينالطي  ،
َإىلَاحل سيَخيتلف:َقانونَالتطهْيَاحل سيينتق ل َي نس ب  َك لَُّشيء  َالططهْيليةَالتأَعم،َتبد، ذيَيَال،َهذا

َاخلنزير، َكحكمَحلمم ََح كمه  َخيتلفلكنَهذا َكَ فا،َشَمالطيَاملنسوبَإىلَح س ي  َكَ داَلَ ءَمن َلَ ءَوأمنَمن
َي  تََّ،حرزَ،،َأمنخوف َالرتَ َفويلةَيلَط،َتفاصاًَت رابَاحلسيَحرَزَ،خذَطي َاحلسيي ستحبَأن  بَاخصائصم

َ،َرواياتَكثْيةَجداًَعندنا،لذكرهاَاآلنَاحلسيينَلَجمالَ 
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م سَّلَلَق آَدَم َعَليه  الخَ  وتَ َعاَلى َباَركَ  ت َ نَّ اهللَ إ   ):َروايةَفَغايةَالمهيةَ،روايةَثانيةَأيضاًَمنَكاملَالزيارات
َليه؟ لُحَسين  َصَلواُت اهلل  عَ اين  قَ ْبر  ط  ُل في ُقو : َما ت َ ُولد ه، قَاَل، فَ ُقْلتُ  الط يَن َعَلى م ْن ط يْن َفَحرَّمَ 

َأكلَ لىَالنعر مَحي َ َام،اَم رادَاإلممَ َ-: َيْحُرُم َعَلى النَّاس  َأْكُل ُلُحوم ه ْم فَ َقال َحلمََ؟حلومهمَاسم باعتبارَأنَّ
َياىَالنفحراٌمَعلَنه َنشأَحلم َأبيناَآدم،،َفهذاَالطي َعموماًَمهذاَالطيآدمَمنَ لَُّ،َهلَحيأكلواَحلومهمسَأن 

َيأكلَحلمَبدنهَم َبدنهم؟َحراٌمَعليهَأن  َيأكلَحلم  ََ،َحراٌمَعليهلإلنسانَأن  َالنأكلَحلَويأن  اس،َاإلمامَمَأبدانم
 َدمَ اَرَك وتَ َعاَلى َخَلَق آ اهلَل تَ بَ نَّ إ   -الَقلهاَقبَوََ- ُلُحوم ه ْم َيْحُرُم َعَلى النَّاس  َأْكلُ  -يعطيناَهذهَالقاعدةَ

ُت اهلل  الُحَسين  َصَلوا قَ ْبر  ي ط ين  ف َما تَ ُقولُ  :له فَ ُقْلتُ  ،َفَحرََّم الط يَن َعَلى ُولد ه َعَليه  السَّلم م ْن ط ين
لُّ ُلُحوم ه   : َيْحُرُم َعَلى النَّاس  َأْكلُ ؟ فَ َقالَعَليه َنا ُلحُ   َأْكلُ َليه مْ عَ  ْم َوَيح  َتشَ-وم  َتريدَأن  ؟َْيَالروايةماذا

َ َتقولروايةَدقيقةَجد ًا َت ريدَأن  َأبد: َكالئمَََّانبأنَّ َكربلءََأنتَمللَم،َربلءةَخ لقتَمنَطيم َياََوَيا للَأنت 
َُم َ ح س ي َآل  اسبونَحبسابَالزمان،، َاحل سَ َمَّدَلَحي  َدم  َعلىسَ يَقدَتقولَبأنَّ َلَفَالسنةَمم االرَمَهذهَمَفمح 
َللهجرة،َاحلاديةَم َبزمانَوالست ي اسبون َحي  َل َُم  مَّد َقضيَّآل َالزمان ،َ َنة ََوسبية َنسبيَّضيَ قاملكان َعاملََ،ةة ف

َوماَوراءَهذهَاملظاهرَاحملدودةَاحلقيقةَأوسعَوأكربَوماَجيريَعلى َالَرَاحلقيقةم حلقيقةَموٌزَحلكايةَاهوََرضم
َتشْيَإىلَأنََّهذاَالرتَ ت ََروايةَ ،َالالقدمية َكربلءَفتَ ابََوريدَأن  َكَ روايَراب ََالروايةَفَمنَت  ر عَاجلنَّة،َربلءَت رعةٌَاتنا

َ َغْيه َوف َالزيارات لُّ َعَليه   َويَ ه مْ م  ُلُحو  : َيْحُرُم َعَلى النَّاس  َأْكلُ فَ َقال -كامل َنا َولَ  ْم َأْكلُ ح  ك ن ُلُحوم 
ير م نهُ  َ م ثُل الُحّمصةالشَّيء الَيس  َيؤكَ َ-( َأن  َللشفاءَماحل سَنَترابلَماملستحبَواجلائز بقدرََكَملتربُّلَ،يم

َ.صةاحلمَُّ

َ َعن َأخرى َالصالصرواية َعن َاحلديثم َوكلُّ َعليوسلمَ َاللَمَلواتَ صَ َادقادق َماوََ،هه َعنََكلُّ عندنا
َفإنَُّه  -اذاَيصنع؟َمَ-ن لُحَسيابر  قَ  َمْن بَاَع ط ينَ )َعليه؟َيقول:َاللَمَلواتَ ادقَصَ ادق،َماذاَيقولَالصالص
َحلم ََ(َم الُحَسين  وَيْشَتر يهيَب يُع َلحْ  إنَّهُ فَ َينَمْن بَاَع ط يَن قَبر  الُحسَ  ،ُع َلْحَم الُحَسين  وَيْشَتر يهيَب ي هذاَالطي 

َ (َ َاحلسي َوحلم  َي َ ََلْحُمُهْم َلْحم ي َوَدُمُهْم َدم ياحل سي َأ مل  )َ َاللَرق ل َاللَ َسول  َ)وآلَمَعليهَمَصل ى َلْحُمُهْم ه
َ.(َلْحُمُهْم َلْحم ي َوَدُمُهْم َدم ي(َهذاَحلم َرسولَاللَ)َلْحم ي



 ( 9لحلقة ) ا                                                    الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                  
 

- 15 - 
 

دَ  َشيعتهمَخ لقواَمنَفاضلَطينتهمورواياتَالطينةَاليتَحت  ََكربلء،شيٌءَمنَطينةَمَطينتناَفَيعينَ،ثناَبأنَّ
َعنهاَخامتَالندََّ،َتلكَاحلرارة َاليتَحتيعينَفَطينتناَشيٌءَمنَح سي َ،وبَاملؤمنيفَقلَدرَباليتَلَتَ َ،بياءث 

َشيٌءَمنَاحلسينيةَالكربلئيةَمَهلاَصلٌةَهبذهَالطينةَم َ،َالرواياتَ الطينةَشيٌءَمنَهذهَمَ،سيحَ ،َفَتكوينناَه ناك 
َت شْي َلَقاماًَام َمكلماهتمَوأحاديثهمَالشريفةَوليسَاملقََ،َهذهَمذيَأقولماَأناَالَ،هكذا التفصيلم هوَمقامََإّن 

فَزياراهتمَالشريفةَ،اإلجياز َ؟ماذاَنقرأَ 

ُد أَنََّك طُْهر  َأْشهَ  -اَح س يَيَ- نَّكَ َأْشَهُد أَ  :َ)هداءدَالشَ فَالزيارةَالرجبيةَوالشعبانيةَاملخصوصةَلسيَ 
ََ-ُمَطهَّر  طَاه ر   َوطاهٌر َط هٌر َأنت  ذاٌتَموصوفٌةَيعينََاهرطَ- َطهَّر  مُ  ر  ر  طَاه  َأْشَهُد أَنََّك طُهْ  -وم طهَّر

ر،َبالطهارة،َم طهَّر َغْيه،َأم اَالط ه  َنفس ه َوي طه ر  ََ- أَنََّك طُْهر  َأْشَهدُ  -هارةَصل َالطرَهوَأالط هَ َي ط ه ر  أنت 
َالطهارةََ،أصل َالطهارة َجوهر  َمصدَ َ-َأْشَهُد أَنََّك طُْهر   -أنت  َجوهر هاَوأأنت  َأصنت  َرهاَوأنت  ل هاَوأنت 

ا َر هبُّ َوأنت  َالطهارةحقيقت ها َربُّ َأنت  د ها، َم وجم َأنت  دَ ، َم وجم َأنت  ََالط، َ- َك طُْهر  طَاه ر  ْشَهُد أَنَّ أَ  -هارة
َمراتبَ،مظاهرَ،هذيَظهورات َتعينَح سينًا َالطهارةم م ْن طُْهر   ر  ُمَطهَّ  اه ر  ْهر  طَ َك طُ َأْشَهُد أَنَّ  -،َومراتب 

لألرضَاخلاليةََي قالَ َلَ،عينَالعباديلبلدَ،َاراضيالبلدَليسَالَ-َطُهَرت ب َك الب َلد َطُهْرَت و  طَاه ر  ُمَطهَّر  
َ َالبشر َبلدمن َالرض َالبلد َي قَ،املسكونة، َالبلدوحي َمن َي راد  َبلد ََال د الب َل  وَطُهَرت ب كَ  -الناس

،َوأرٌضَةخصوصيَ َح ر م كَلهَ َ- َرُمكْ ُهَر حَ ب َها َوطَ  َوَطُهَرْت َأْرض  أَْنتَ  -هذيَالرضََ-َوَطُهَرْت َأْرض  
َيعينَالعراق َهبا َأرٌضَأنت  ا، َهب  َيأنت  َهبا َوأرٌضَأنت  َكربلء َح ر م ك  َخاصلعراقَبعينَا، َعاصشكل  مة َ،

َالمر، َع اش وراءََوَصاحبم َحسي َوكلَُّي وم  َك لَُّالرضَهيَأرض  َك َرأك لَُّوالرض  َك لَُّب لءرض  َش، يء َي  ن س ب 
د ْرَت وَطُهَرت ب َك الب َل َطهَّر  َطهُ ه ر  مُ ْهر  طَاطُ م ْن  طَاه ر  ُمَطهَّر   -ياَح س يََ-َأْشَهُد أَنََّك طُْهر   -يهَإل

َينتسََ-َوَطُهَرْت َأْرض  أَْنَت ب َها َوَطُهَر َحَرُمْك  َخيحل سيَابَإىلَك لَُّشيء  قانونَالتطهْيََ،انونالقَذاهلضع 
َكلَّوكلَّماَاقَاحل سيين الطفوفَكيهدااَشَ ذلمََ،وع ل تَطهارهتاَ،ماَع ل ترتبتَالشياءَمنَح سي  َ؟فَخناطبهمءَ 

َمنَ َاحل سي،َالزيارةَماذاَتقول؟فَزيارةَالنصفم َأصحاب  اطب  َيديََرجبَهكذاَخن  الكتابَالذيَبي 
َكلماتهم،َالزيارةَهكذاَتقول:تدبََّ،مفاتيحَاجلنانَموجوٌدَفَبيوتكم  داء ر ضوانُ إلى قُبور  الُشهَ  ا مض  ثُمَّ  رواَف

اطبَشهداءَاحل سيَ-َفق ْف َوُقْل  -بلغتَقبورَالشهداءََ-غَتها لَ ا ب َ م فَإذَ يه  لَ اهلل عَ  َاحلسيَخت  ،َأصحاب 
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ْم يَا طَاه ر يَن م َن ، السَّلُم َعَليكُ هلل  الُحَسيْن َعَليه  السَّلمب َقْبر  أَب ي َعْبد  ا السَّلُم َعَلى اَلْرَواح  اْلُمن يَخة   -
َنْس  اَالتصقتَمبصملاذاَهذيَذواتَطاهرةَمنَالدَّن س،َ-الدَّ ،َألَدرَالطهارةَفخضعتَلقانونَالتطهْي؟َلَّنَّ
َالسَََّ،قلبهَبكلَ َ،عقلهَمَبكلَ َ،وجدانهَمَملختارَلقانونَالتطهْيَوكانَبكلَ خيضعَا َمعَاحلسيَعليه ،َلميعيش 

َحالَنأيتَإىلَهذهَم َك نَّاَخناطبََ(السَّلُم َعَليُكْم يَا طَاه ر يَن م َن الدََّنْس  -لقضي ةَبعدَذلكَاَعلىَأي  إذا
َالعب اسَمَطاهرونَمنَالدَّنس،أصحابَاحلسيَبأَّنََّ اطب  َأكربَمنَفكيفَخن  َالقضي ة َذواتََذلك،؟ هذه

َعليكمَنصَّهَ ،َقانونَالتطهْيَاحلسيينَهوَهذاَرَوخضعتَلقانونَالتطهْيَاحل سييننالتَهذاَالتطهَُّ َالذيَقرأت 
َطُهَرت ب َك و  -ياَح س يََ-م ْن طُْهر  طَاه ر  ُمَطهَّر  َطُهْرَت  طُْهر  طَاه ر  ُمَطهَّر   -ياَح س يََ-َأْشَهُد أَنََّك )َ

َ.(ََأْرض  أَْنَت ب َها َوَطُهَر َحَرُمكْ  الب َلد َوَطُهَرت

َيريد َماذا َيَ إبليس  َأَ ؟َإبليس  َي بعمدنَ ريد  َن  َيتمكََّدرَمَ قَ ا وفانه َي غرقناَطاحل سيََهذا،َلطهارةَمانَانَعنَطوفا
رجناَمنَهذاَالطوفانَاملتدافعَبالط هرمَوالطهارةَوالت َخي  َ.رطهَُّوإبليسَيريدَأن 

َكانَيقوله َإبليسَفَاليومَالعليناَالروايةَعنَإمامناَالستَمرَ  َفيهق تَمَذيجادَوما َعن )َي:إمامناَاحل سَل 
َعاشوراءََفَ- ومْ َذل َك اليَ  يْ نَّ إ ْبل يَس َلَعَنُه اهلل ف  َلْعَظْم أَ النَّب ي  ا َإحدىَوستَ سيوم ا  حَيط يُر فَ رَ  -يَنة

ُذرَّيَّة  آَدَم الطَّل َبة  يْن َقْد َأْدرَْكَنا م نْ َر الشََّياط  َعاش  مَ ا : يَ اط ين ه َوَعَفار يت ه فَ يَ ُقولا ب َشيَ فَ َيُجوُل اَلْرَض ُكلَّهَ 
 -دَةَيشْيَإىلَآلَُم  مََّالعصابَ-ذ ه  الع َصابَة ْعَتَصَم ب هَ ا  َمْن  لَّ بَ َلْغَنا ف ي َهَلك ه ْم الَغايَة َوَأْورَثْ َناُهْم النَّاْر إ  وَ 

ه ْم َحتَّى َتْسَتْحك َم ئ  َرائ ه م ب ه م وَأْول َيات ه ْم َوإ غْ َداوَ عَ َلى ف يه ْم َوَحْمل ه ْم عَ  فَاْجَعُلوا ُشْغَلُكم ب َتْشك يك  النَّاس  
ُهْم نَاْج ُهْم وَ َضَلَلُة الَخْلق  وَُكفرُ  ن ْ َيقَاليبَُّالنَ-ل يَ ْنُجو م  َعظم ُهَو  وَ َدَق َعَليه م ْإْبل يْس َوَلَقد صَ  -ول

َ.(َإىلَآخرَاحلديثَكُذوبْ 

َ-َالَّذ ي َه َذا يْ َتكَ َأرَأَ  قَالَ }ََسورةَاإلسراءَفماذاَيقولَإبليس؟؟َإذاَماَذهبناَإىللذلكَماذاَيقولَإبليس

 َلْحَتن َكنَّ  اْلق َياَمة   يَ ْوم   إ َلى َأخَّْرَتن   لَئ نْ  َعَليَّ  َكرَّْمتَ   الَّذ يْ  َه َذا َأرَأَيْ َتكَ  قَالَ َ-خياطبَالباريَسبحانهَوتعاىلَ

َُم  مَّد،القل ةَاليتَيتحد ثَعنهاَاليتَمتسَََّهذهَم {قَل يل   لَّ إ   ُذر ي ََّتهُ  َكانَاآليةَه ناَتتحدَََّوَكتَبمآلم ثَعنَآلَإن 

َاجلميع َشَمَ،ُم  مَّدَلنَّهَحيتنك  َأيضاً،حيتنك  َالرواياتَتقَوملاذاَيعةَعلي  َشَمَل؟َلنَّ َشَمَ،يعةَاحل سيبأنَّ يعةَبأنَّ
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َُم َ  َكربلئيةَ َ،هيَمنَفاضلَطينتهمَةَ ينيعلَ مَّدَخ لمق واَمنَطينة َُم  مَّد َوآلم َطينتهمََومنَفَمنَطينة  م زجتَاضلم

َسجَ  َمنَ ةينيبطينة  َك لٌّ َسجَ ، َطينًة َحيمل  َالعلَ ا َالطينة َبي َالصراع  َهو َوهذا َالسجَ ينية َوالطينة َالطينة َينيةينية ،
َأَ َينيةَ العلَ  َإىلَجهة  َإىلَاحلسيَوالطينة َالسجينية َجتذبنا َالعلَ جتذبنا َالطينة َعنَاحلسي، ينةٌََينيةَطَمخرىَبعيدًا

َكماَمرَّ َكربلء،َحلم َاحلسي،َحلومهمَتَالرواية،كربلئية  .،َمنَهناَنشأتَأبداَّنمطينة 

َاملعىنَالواردَفَأحاديثَأهلَالبيتَيعينَإشارةَإىلَذريَّةَآدم {قَل يل   َإلَّ  ُذر ي ََّتهُ  َلْحَتن َكنَّ } ت نمك نَّ ،َل ح 

َذ رَّي َّت هَ  د نَّ َكيفَتتمَُّذيَيشْيَإىلَاإلفسادللغويَالإذاَأردناَأنَنذهبَإىلَاملعىنَاَ،لكنَاملعىنَاللغويَ،ل  ف سم ،َ
تمن اك؟َحي  ت نمك ن ا َالداب ة،،َي قالَفلنَامحَ عمليةَاإلفسادَهذه؟َماَاملرادَمنَالح  َالدابَ ََت  ن ك  ت  ن ك  ة؟َوضعَكيفَامح 

ن كمه ا َإمنسانَي ضع َاحلاحلبل َفَحم َحي  ت نمك  ن كمهمَوجيرُّه،َيق،َوإذاَأراد َإنساٌنَأن  ت  ن ك ه َق اد ه ،َق اد ه َبل َحتتَحم وده ،َامح 
ن ا،َاخللصَأين،َف إبلباحل ب ل َحي  ت نمك  َأن  َهناَيريد  َكاملَالزياراتَيس  َكاملَالزيارات،َغريٌب ؟َاخللصَعندهمَف

َاللَمملاذاَوغريبٌََ،هذا َصلوات  َأحاديث  ه م َفيهم َلنَّ َعليهَموسلمَ َ؟ َالغرائبَه َعلى َتشتمل  َوهي َأجعي م
َإىلَالثقافةَالبعيدةمَعنَأهلَالبيتَفَالوسطَالشوماَهيَبغرائبَلكنََّ،والعجائب َعن  )َيعيهاَغريبٌةَبالقياسم
َالصادق،َ-: َسم ْعُت أَبَا َعْبد  اهلل بن  أَبي الَعَلء قَالَ الُحَسين  َقليل،ََإمام نا َقبل  َق لت  َماَعََكما ندناَك لُّ

َالطهر د  اهلل َعَليه  السَّلم : َسم ْعُت أَبَا َعبْ أَبي الَعَلء قَالَ َعن  الُحَسين بن   -َعنهمَعنَصادقَالعرتة
نميكَالشَ-: َحن ُكوا َأْوَلدَُكْم يَ ُقول َالت ح  َمنَهذا َشيءَ َ-َحن ُكوا َأْوَلدَُكْم  -يطانَفمرارًا َالرتياقَبأي  ؟َهبذا

َترياقَ َالغريب، َالكسْيَالذيَلَيعرفَحقيقته َإلََّأيُّ ن ُكوا َأْوَلدَُكْم ب ُتربَة  الُحَسين  َعَليه  حَ  -َه مَ؟َهبذا

َحت  نميٌكَشيطانَ(السَّلم فَإنَُّه أَمانْ  نميك  َعليناالت ح  َكماَمرَّ  ُذر ي ََّتهُ  َلْحَتن َكنَّ }َ،َوه ناكَحت  نميٌكَح سيين،َإبليس

نميكَحسيينٌََ،ينيةالسجَ َ،َهذاَمرتبطَبالطينة،َحت  نميٌكَشيطانإبليسيَهذاَحت  نميكٌَ {ََقل يل   َإلَّ  َفََوهذاَالت ح 

َحت  نميكَ(َحن ُكوا َأْوَلدَُكْم ب ُتربَة  الُحَسين  َعَليه  السَّلم فَإنَّها أَمانْ )َكاملَالزيارات َإىلَالطينةََهذا ي نج ذمب 
نميك نميكَالعل يني ة،َماَاملرادَمنَالت ح  َأ طفالنا؟َالت ح  َنأخذَشَس نٌَّة،َهكذاََن  ن ك  َاحل سيَمأن  له ََيئًاَمنَترابم فن دخم

َالفم َالفمَ،إىلَجوفم َالفراتَوماءَ َخذَ آَ،إىلَسقفم َمباءم َيكونَِمزوجًا َالرتابَوي ستحبَأن  َمنَهذا شيئًا

َلهَ  َكلَ َلَجمالَ َ،تهَ خصوصيَ َالفراتم َعن َالتفاصيلللحديثم َاحل سيَمَهذه َنأخذَتراب  َإىلَسقفََ، ل ه ون دخم
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َح ن ك هَعند َرضيعَبعدَولتهمَفَاليومَالسابعلإىلَجوفَفمَالطفلَاَ،الفم َبهَحتت  َفنمسح  ،َُث ََّنأخذَمقدارًا
َالرضيع،ألَي َذَ،م ذب ح ال ب حم ذ  نميكَك ر كمَهذاَمبم َح ن كمهَهوَهذاَالت ح  َالس جودحتت  ّن سح َعلىَمواضعم علىََ،،َُث ََّ

َ مواضعَالسجودََ،علىَإهباميَالقدميَ،اميوعلىَالركبتيَوعلىَاإلهبَ،علىَاليدينَ،علىَالراحتيَواجلبهةم
َال مَ َ،املعروفة َالتحنيك  َهو ،هذا ََستحبُّ َاحل س ي ب ةم َبمرت  َأولد ك م َرمزيَ ح ن ك وا َواضحةوهي َوإلَََّ،ٌة َالتحنيك 

لكنََّ،َيهانؤدَ َ،َنرتمهاَ،جن ملُّهاَ،طقوٌسَن قد س هاَ،،َهذاَطقسٌَ،َفَباطنَالقلوباحلسيينَُّهوَفَباطنَالضمائر
َرموٌزَوشعارات،َاإل،َهذهَالطقالطقوسَنتماء َإىلَاحل سيَليسَهبذهَماحلقيقةَأبعدَمنَذلك،َاإل نتماء َإىلَوس 

َطيينٌّاحل َللطينةَالعليني ةمنَالبداية،َإَسيَهوَانتماٌء َلذةَالكربلئية،َإللطينةَاحلسينيََّ،نتماٌء كَالوهجَلنتماٌء
َخامتَالقَالذيَيتحدََّاملتدفَ  َعنه َفيقولث  َنبياء :َ لََ(َةومَ تُ كْ ة مَ فَ ر  عْ ين مَ سَ حُ لْ ين ل  ن  م  ؤْ مُ الْ  ن  اط  ي بَ نَّ ف  إ  )

َلنا، َماَهيَبالنسبةم املؤمنيَللح سي،َه ناكََمعرفةَمكتومةَفَباطنَمَه:وآلَمَعليهَمَىَاللَ يقولَصلَّهوََنعرف 
َبقيََّ،حلسيكلَُّماَينتميَإىلَاََذاَهوَروحَقانونَالتطهْيَاحلسيين،،َهمعرفةَمكتومة َعنََة،وللحديثم احلديث 

َعلىَهذهَم َينتهيعلَ،الشاشةَاحلسيَلَينتهيَوخصوصًا َالقمرَاحل سيينَلن  احلسيََ،َحديث ناَعنىَشاشة

َكلَ  َومن َاحلسي،َطويل َعن َباحلديثم َسنأتيكم َحولََجهة  َوندور  َاحلسي َعند  َوننتهي َاحلسي نبدأ َمن
َخنرجَمنَفناءَاحل سي َوإي اكمَعلىل َاملَ،نذهبَإىلَزيارةَاحل سيَ،احلسيَولن  ََباسمَوخ د م ةَاحلسيَوأنا

َ.شاشةَالقمرَاحلسيينَالفضائية

 

 ..اْبَرَس ُهُكلُّ ْياِقالَبي َواِتَيَح ْيِف ُةَدْيِحُة الَوَقْيِقَت الَحْنيَّة الله أَلِقا َبَي َكِنْيُحَسَو

َ َاللألقاكمَأشياعَاحل جَّة َشاء َإن  َغد  َاحل س يم هَ َيةَملو ََوََتعاىلَعلىَم ود ةَمبنَاحلسنَيوم َع يمَج ةم َو ن ورم

َ..هَعليهوسلمَ َاللَمَناَصلواتَ زمانَمَنَإمامَمبنَاحلسَ سيَاحل جَّةمَاحلَ 

 ..ى َنحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسين.َسَلاٌم َعَل

َ
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َالل َ..فَأمانم
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