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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م25/8/2015 ة َراِشُة الَعَقَلالَح

َ..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 

َ ..َلَ ب اطَمَأوَح قَ َممنَ ..َغ ْي من اَو عمن دَ  يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َمَ نَخَممَم َثورةَاملَ:ةَ اَإىلَنتيجة َمهمََّةَوصلنَ قاتَاملاضيَ اَتقدَّم َفَاحللَ للم َالنظرَتارَالب دََّخأنَّ َتقعَبغض  َأن 
َاملختارَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَهوَالذيَقام َهباَ َقاحبَا،أمَملَي  ق مَهبأنَّ َالسبم َي قتلَ َبَالب دََّصلنونم ق  ت  ل ة ََأن 

َفَتفاصيلَاملشروعَاحلسيينَثورة َاملختارمَهيَي،سَ احلَ  َالتدقيق  َهَ َمنَصَ فحةٌَصَ َبلَإنَّ شروعَوق دَذاَاملفحاتم
َلَ خطَّ َللمشروعَاحلسيينط  َتَ قَ َاَال م خ ط ط  َعلمَاقعَومَمبل َأن  َأَ هَاملعاينَيَ ،َهذارملختَ نَدونم سهاَمنَنَنتلمََّكن 

َماَوصلَإليناَمنَوثائقَومَ لخَم َك لََّشَ قطعَبَمناَنَ عطياتَمعَأنَّلم َ:يناَلسببييصلَإلََمليءَ أنَّ

َالوَ  - َاملعصومونَوالَحتدََّةَماَحتدََّخفيََّهناكَحقائق:َلالسبب  َالشأنَمهاَأصحاَعنثَ ثَعنها منََب 
َ.ةفبقيتَتلكَاحلقائق َخفيََّ،أصحاهبم

َ.عطياتَونصوصَضاعتوهناكَمَ  -
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َاملعطياتلذينَالسبب َك لُّ َكَ َولكنَ َ،يَملَتصلَإلينا َممع َذلكَفإنَّ َبأل  َما َنَاملعطياتَيَ يدينا َأن  ك ن نا
َالك َحلنَالقول،َمنَثْي َوالكثْيَ نستكشف  َالذَاحلقائقَوفقًاَملنهجم َمنَخيَأدَراملنهج  الربنامجََللهمَفَهذاس 

َ.تارَرضوانَاهللَتعاىلَعليهةَاملخثورةَاملختارَوشخصيَ 

،َعليهَاهللَمَريَ(َصلواتَ كَ سَ العَ َسنَمحلَ اَ)َتفسْي َاإلمامَمهوَََبالنسبةمَيلعلىَالقلَ َةَمفَغايةَالمهيََّمصدرٌَ
َإَم َالعسكريَتفسْي  َكَ مامنا َأنَّ َالجل َصحيٌح َمنَمراجعنا َاءَخَ ثْيًا نََمَمحّتََّهمَالحياءََونرونَمَمملعاصصوصًا

مَأحراٌرَمباَ،َهَ لًةَوتفصيلًَفسْيَجَ اَالتثٌْيَمنهمَيرفضونَهذَكَ منَمراجعناَاملاضيَ،انتقلواَإىلَجوارمَاهللَذينال
َالتفسْي َهوَتفسْيَ يعتقدون َالعَ َ،َهذا ةَحلديثيَّاَاجملموعاتَنَأهمَ مَمَ،يههَعلوسلمَ َاهللَمَسكريَصلواتَ إمامنا
َالتفسْيَضَ ةصمعنَأهلَبيتَالعَمَةَاليتَوردتَ التفسْييَّ ََوالكثْيَ َثْيَ اع َالك،َصحيٌحَأنَّ إلمهالَفَامنهَبسببم

للعبثَوللتحريفََضَ دورهمَتعرََّبلقليل َاهذاََوََالقليل،نه َإالََّمَمَبقَ اع َالكثْي َمنهَوملَيَ ،َالتفسْي َضَ يعيالوسطَالش
َالتفسْيَبيَأيديناَمَم َمنَهذا َفَماَبقي  َذلكَفإنَّ َكل  َ،حذفواونَوأضافواََوالعابثَهباَعبثَ َ،نَنصوصَ ومع

َبدينَجنل ََنَاملطالبَاليتفَهذاَالكتابَمنَاحلقائقَاملذهلةَومَمل َذلكَفإنََّكَ ََمعَ  َكَ لًَعنهاَفََد  َاحلقائقم شفم
َاهللَمَدتَعنهمَصلواتَ ةَاليتَوَريَّالتفسَْيَةثيَّةمَاجملاميعَاحلدييسَموجودًاَفَبقيَّ،َففيهمَمنَاملضاميَماَلَ الق رآنية
َبقيناَ،عليهم َشاءَاهللَتعاىلَإن  َبأسباهباَاجلزءَ وجرتَالَأحياءَوإن  َالكَمَنابعَمَمَالَرمور  َوالعَمتاملف  ،َاجلزءَرتةبم

َشاءَاهللَفَالفرتةَالقادمَ)َاخلامتةَ(،َالرابعَعنوانهَ  اجلزء َالثالثَهوَ،َالشاشةََهذهَممه َعربةَأ قدَ اجلزءَالثالثَإن 
َالناطق( َالكتابَم)الكتاب  َملف  َأجعل َيَّفَنَ(،اخلامتة)رتةَعَموالَ،َاجلزءَالرابعَوهوَاجلزءَالخْيَمنَأجزاءم يتَأن 

َجَ  َاجلزء َمَمهذا َوالعَمزءًا َالكتابم َملف  َكتابين َأهم  َلدراسةم َرتة َهذان َلكتاا، َمن َأرَبان َفكرم َالبيتَكائزم هل

َالسقيفةَكبْيَمنَعلمائناَومراجعناَأيضاً،ََضاَلظلمَ وتعرَّ َكتاب  الزاكيََتفسْي َإمامناَوَ)(َسَنَقيبلس ل يمََ)
َأدرسَهذينَالكتابيَالعسكريَ(، َاملضاميَ،أحاولَأن  َأدرسَأهمَّ َاملطالبأهَ،ارفاملعَأهمَََّ،أن  همََّأَ،مَّ

َعاىل.تَاءَاهللَ نَشَ إكتابيَينَالتَفَهذعَ ودَماملفاتيحَوأهمََّالكنوزَاليتَأَ َالصولَوأهمََّالقواعدَوأهمََّ

َالكَم َالعسكري َإمامنا َيدَ تفسْي  َبي َالذي َاإلشَ،يَ تاب  لة َج  َمنَمن َاملستشكلون  َي ثْيها َاليت كاالت
َللمختارَالثقفي َالتفسْيَمنَذكر  َالكتابَماَجاء َفَهذا َعلىَهذا َومراجعنا ووردتَفَالتفسْيمََ،علمائنا

َعَ قَم َاحلجََّصٌَّة َكَمنَأنَّ َاملختارَوأنَّ َجاءَماجَالثقفيَس ج ن  َامللكَتابًا اجَبإطلقَبنَمروانَيأمرَاحلجََّنَعبدم
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َيأيتَاحل جَََّاَم،َاملختارَ سراحهَم َقبل َأن  َعبدَامللكَست شهمد  اجَوالياًَعلىَبنَمروانَاحلجََّاج َإىلَالعراق،َحي َنصب 
َ َوالَزالعراق َاست شهمد َقد َالعراقاملختار  َف َحكمهم َانتهى َقد َاحلجََّبْييون َجاء َذلك َبعد َفالكلمَ اج، الََ،

َكتبَالتأريخَينسجمَ  َمنَالتأريخَف َالتأريخ،َهوَهذاَاملعَرمعَاملعروفم َكتبم ذهَهَ َ،ةَواضحة،َالقضيَّوفَف

َمواردهمَولكنَ القص ة َذ كمرَ  َكانَبتفصيلَخيتلفَفَبعضم َاهللَتَفَمواطنَأخرىَوإن  ن ه َع بيد  بن ََاملختارَس ج 
َكتاٌبَمَةَمعروفة،زيادَوهذهَالقضيَّ َزيادَبإطلقَسَ نَيزيدَُث ََّجاء راحَاملختارَوهذاَهوَبنَمعاويةَيأمرَابن 

َالمساءَفوضع َاحلجََّ،َه ناكَمنَبدََّثَوهذاَالمرَمعروٌفَفَالتأريخيَحدالذ َاجَبداًلَعنَابنَزيادَووضعَ ل 
َمعاوية َبن َيزيد َعن َبداًل َمروان َبن َامللك َأَ عبد َالواقع َأرض َعلى َوقع َالذي َهو َهذا ،َ َس ج ن  َزياد َابن  نَّ

َ َكَماملختار َيزيدَبعث  َوأنَّ َاهلل َعبد َمن َبوساطة  َع مرتابًا َهذهَموسنتحدَََّبن َعن َنصلَإىلَالقضيََّث َحينما ة
َأقرأَالقصََّةَاملختاراجلانبَالتأرخييَمنَثورةمَاملختارَوشخصيَّ خذَآاَإّنَََّ،فيهاَتفاصيلَوطويلةَ،ة،َأناَالَأريدَأن 

َبهَم َثورةَاملختَ َمنهاَموطنَاحلاجةَالذيَاستدلُّ َتَ علىَأنَّ َأن  َالنَ ارَالب دَّ َقظرَأقعَبغضَّ َاملختار  ام َهباَأمَملَنَّ

َكانَفَالواقعَهوَالذيَقام َهباَ،ي  ق مَ  َأخرىَهيَلَ،وإن  َثورةَاملختارَتطبيقَلقانونَالصلبَومنَجهة  نَّ
َ َلا َخ ط ط  طَّصفحٌة َُم  َصفحات َضمنم َوستتجلَّمن َاحلسيين َاملشروع َهَ ط َخللَى َمن َأيضًا َاحلقيقة  ذه

َ.رةَبيَأيدينااملعطياتَاملتوفَ 

َالعسكَر َاهللَمإمام نا َعنَأمْيَاملؤمنيهَعوسلمَ َيَصلوات  ث نا د  ُر اْلُمْؤِمِنينوَ  :َ)ليهَُي  نَّ : َفَكَما أَ قَاَل َأِمي ْ
بُوا بَ ْعَض بَِنيْ  َصاة يَا : َفَمْن العُ وا، قَالُ َفَكَذِلَك َتُكونُوَن أَنْ ُتمْ  ِإْسَرائِْيل َأطَاُعوا فَُأْكرُِموا َوبَعُضُهم َعُصوا فَ ُعذِّ
: الَِّذيَن أُِمُروا بَ تَ ْعِظْيِمَنا َأْهِل البَ ْيت وتَ ْعِظيِم حُقوِقَنا َفَخاَلُفوا َذِلك ُمْؤِمِنيْن؟ قَاَل َعَليِه السَّاَلمْ َأِميَر الْ 

: ْم، قَاُلواَمَحبَِّتهِ وَعَصوا وَجَحُدوا ُحُقوقَ َنا واْسَتَخفُّوا ِبَها َوقَ تَ ُلوا َأْوالَد َرُسوِل اهلل الَِّذيَن أُِمُروا بِإْكَراِمِهم و 
َسِيْقتُ ُلوَن َوَلَديَّ َهَذيْن  اً َوَأْمرًا َكائِن اً َخَبرًا َحقَ : بَ َلى ُمؤِمنين وإنَّ َذِلَك َلَكاِئْن؟ قَاَل َعَليِه السَّالمْ ِميَر الْ يَا أ

َالأكثَ- َوَسُيِصيُب َأْكثَ َر الَِّذيَن ظََلُموا :يننِ ؤمِ مُ  ثُمَّ قَاَل َأميُر الَ، والُحَسينْ الَحَسنَ  َنتَ كماَبيَََّ،ين َظلمواذر 

َالصلبَليسَبالضرورةَي طبَّ َقانون  َالكلم َفَهذهَمبأنَّ ثُمَّ  -َةالقضيََّقَعلىَجيعَاجملموعاتَوالفرادَومرَّ
نِيَ ْكثَ َر الَِّذيَن ظََلُموا رِْجز َوَسُيِصيُب أَ  :يننِ ؤمِ مُ  قَاَل َأميُر ال َهوَ َ-ا ًا ِفي الدُّ ز ُيِصيُب َوسَ َ-العذابََالر ج 

ََالذينَ َ،ظلمواَآلَُم  مَّدَ-َأْكثَ َر الَِّذيَن ظََلُموا  اً ْكثَ َر الَِّذيَن ظََلُموا رِْجز َوَسُيِصيُب أَ  -قتلواَح سنًاَوح سينًا
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نِيَ  ْسَرائِيَل اَب بَِني إِ ا ِبسُيوِف ِمْن ُيَسلُِّط اهلُل تَ َعاَلى َعَليِهم لالْنِتَقام َبَما َكانُوا يَ ْفسُقون َكَما َأصَ ِفي الدُّ
َقال؟ََ-د يْ ي ُعب َ بُن أَبِ ِقيف يُ َقاُل َلُه اْلُمْخَتاُر ؟ قَاَل ُغاَلٌم ِمن ثَ الرِّْجز، ِقيَل َوَمْن ُهوَ  بَ َلى  -اإلمامَماذا

َانتقاماًَسَ َ-َاً َحّقاً َوَأْمراً َكائِن اً َخَبر  َسي قتلنَوأنَّ َواحل سي  َأنََّاحلسن  َاحل سن  واحل سيَيحلَُّبأكثرمَالذينَيقتلون 
َاوأَ  َبق ت  ل ةَاحل سيَنَّ ًا ِفي الدُّنِيا َكَما َأَصاَب بَِني ِإْسَرائِيَل ْكثَ َر الَِّذيَن ظََلُموا رِْجز َوَسُيِصيُب أَ  -نتقامًاَُيلُّ

َهوَالعذاَ-الرِّْجز  َ.الر جز 

َكتابناَ  اْلَقْريَةَ  ِذهِ َه  ْدُخُلواْ ا اْلنَ ق ُ  ِإذْ وَ }َ-،َفَسورةَالبقرةَالكرميَنبحثَعنَرجزمَبينَإسرائيللنذهبَإىل

َها َفُكُلواْ  كريَواياتناَفَتفسْيَإمامناَالعسَروفََ-َطَّةٌ حِ  وُلواْ َوقُ  داً ُسجَّ  اْلَبابَ  َواْدُخُلواْ  رََغداً  ِشْئُتمْ  َحْيثُ  ِمن ْ

َسبحانهَ  َاهلل َوعليَ َوتعاىلَإنَّ َلمم ح مَّد  َمثااًل َالباب َعلى َبالسجودَمإسرائيَبينَوأمرَ َنصب  َلذينَتعَل ظيمًا
 اْلَبابَ  َواْدُخُلواْ  رََغداً  ْئُتمْ شِ  َحْيثُ  َهاِمن ْ  واْ َفُكلُ  ةَ اْلَقْريَ  َه ِذهِ  اْدُخُلواْ  قُ ْلَنا َوِإذْ  -َأمرهمَبالسجودَ،املثالي

رَ  قَ ْوالً  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  فَ َبدَّلَ َ* ِسِنينَ اْلُمحْ  دُ َوَسَنزِي َخطَايَاُكمْ  َلُكمْ  ن َّْغِفرْ  ِحطَّةٌ  َوُقوُلواْ  ُسجَّداً   ِقيلَ  الَِّذي َغي ْ

َكماَتقولَالحادَ،بأستاهمهمماَسجدواَودخلواََ-ََلُهمْ   ظََلُمواْ  ينَ الَّذِ  َعَلى اأَنَزْلنَ فَ َ-يثَبأدبارهمَاستهزاءًا

َالعاصيَمنَهذهَمَعلىَزَالذيَسينزلَ جَالَرملؤمنيَبأنََّكماَقالَأمْيَاََ{يَ ْفُسُقونَ  َكانُواْ   ِبَما السََّماء مِّنَ  رِْجزاً 

َالذ َوالَرال مَّة َُم  مَّد َآل َإىل َأساءوا َهوَ ين َقالَجز  َواإلمام  َالعذاب َسي صيب همََالر جَأنََّب: َأصكز َبينَما اب
َالر جز َإسرائيل َأمام َسجودهم َعدمم َبسبب َإسرائيل َبين َأصاب  َالذي َالر جز َُم َ م، َصلَ مَّدَ ثال َاهللَ َوعلي  َى

َوآلَمعليهَم َبأدباما َودخلوا َتقولَالرواياتََ،رهمما َكما َااستهَزبأستاهمهم َلمرَمعصيانَوءًا َفنزلَىوسَنبي هممَمًا ،
بوا َعليهمَوع ذ  ََ.الر جز 

َاهللَم َصلوات  َالعسكري َإمامنا َتفسْيم َمن َآخر َموطن  َإىل َذهبنا َإذا َأيضًا َعليهم َنزل َالذي َالر جز َهذا

اً ْن َيْسُجُدوا تَ ْعِظْيمالَباْب ِمثَاَل ُمَحمٍَّد وَعِليٍّ وَأَمَرُهْم أَ َمثََّل اهلل تَ َعاَلى َعَلى :َ)َنفسَالروايةهَعليهَوسلمَ 
َعتَ ُهَما َوِذْكَر ُمواالِتِهَما َوْلَيْذُكُروا الَعْهَد وَ  ُدوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم بَ ي ْ أُخوِذيِن اْلِمْيثَاَق اْلمَ ِلَذِلَك اْلِمثَال وُيَجدِّ

َاإلَ-َعَليِهم َلُهما  َالسببَف ض ل  َبوَ لذا َك ل فوا م َعلىَسائرَالممَلَّنَّ َوآلَمسرائيليون  َوعلي  َُم  مَّد  الََما،اليةم
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اإلمامََ{ يَ ْفُسُقونَ  َكانُواْ   ِبَما السََّماء مِّنَ  رِْجزاً  } ذهبَإىلَمعىنَالر جزنَ،ةالقضيَ َنريدَالدخولَفَهذهَم

َيقول؟َيقول : والرِّْجُز الَِّذي َأَصابَ ُهْم أنَُّه َماَت ِمنُهم ه، قالَ وَن َعْن َأمِر اهلِل وطَاَعتِ َيخُرجُ  :العسكريَماذا
مئٌةَوعشرونَألفًاَماتواَ -ًا ْعِض َيوٍم ِمَئة وعشُروْن أَْلفِفي ب َ  -يعينَفَساعاتََ-ي بَ ْعِض َيوٍم بالطَّاُعوْن فِ 
ُهم أن َُّهْم ال  َوُهْم َمْن َعِلمَ  -!َ؟َانتبهواَللكلمذينَماتوامنَه مَهؤالءَالَ-َوُهْم  -بالطاعونَ اهلُل َتعاَلى ِمن ْ

قانونَالصلبََ-نَُّه يَ ُتوْب أو َيْخُرْج ِمن ُصْلِبِه يُ ْؤِمُنون َواَل يَ ُتوبُوْن وَلْم يَ ْنِزل َهَذا الرِّْجز َعَلى َمْن َعِلَم أَ 
َكل َالوقائعَوالحداثَتلح َمْن َعِلَم أنَُّه يَ ُتوْب أو  َعَلى َهَذا الرِّْجز -اهللَملَي نزلََ-َوَلْم يَ ْنِزل -ظونه َف

َ َعِليٍّ َوِصيِِّه وَأِخيهو تُ ْؤِمُن ِبُمَحمٍَّد وتَ ْعِرُف ُمواالة يٌَّة طَيََّبة ُتوحُِّد اهلل َيْخُرْج ِمن ُصْلِبِه ُذرِّ  قانونََ-(
َسي َهو َوهو َيشتغل َقالشالصلب َهو َالمْي َاملختار، َثورة َف َأيضًا َالرَ تغل َسينزل َقال َق  ت َ ، َعلى ل ةَجز

َيكون،َهذاَمنَجهةيعينَالَ،جزَالذيَنزلَعلىَبينَإسرائيلاحل سيَكالرَ  َ.مرَالب دََّأن 

هوَي شْيََ،هاَومرضيةَأيضاًَماَهذاَالكلمَجيعلَثورةَاملختارَثورةَصحيحةَبكل َأبعادَممثلَنَجهة َثانيةَ وم

َشخصيَ  َأنَّ َاملختارإىل َعندهم،شخصيَ َة َمرضية َنزلَ ٌَة َالذي َالر جز َبوَ َلنَّ َنزل  َإسرائيل َبين َمنَعلى الية 
َوش بمْيَََ،يوشعَ،هارونَ،موسىَ،الية َمنَهارونبوَ َ،الية َمنَموسىبوَ َ،موسى َكانواَموجودينَوش ربَّ أبناءَكلُّهم

َموجودين َكانوا َالرَ َذين،َيعينَالجزَامللئكةجزَوالذيَأنزلَالرَ ،َبوجودَهؤالءَنزلَالرَ هارونَأيضًا جزَباشروا
واإلمامَهناَيعقدَمقارنةََاجلهةَاملمدوحة،َرائيلَهمَاجلهةَاملعصومةَالطاهرة،ئيلََعقوبةَلبينَإسضدَبينَإسرا

؟ ِقيَل َوَمْن ُهوَ َ)َ-ازلَعلىَق  ت  ل ةَاحل سيَوقدَحد دَالمرَجزَالنازلَعلىَبينَإسرائيلَوبيَالرَ جزَالنبيَالرَ 
َنأيتَعلىَََ-َقَاَل ُغاَلٌم ِمن ثَِقيف َشاءَاهللَتعاىلَكلمةَغلمَأيضًا ِقيَل  -شرحهاَفَاحللقاتَالقادمةَإن 

ماَينَهوَأيضاًَي  ث لَجهةَممدوحة،َمثليعَ-(َبُن أَبي ُعبيد ِقيف يُ َقاُل َلُه اْلُمْخَتاُر ؟ قَاَل ُغاَلٌم ِمن ثَ َوَمْن ُهوَ 

َمنَطرفهاَالرَ  جزَلَالرَ لَوتفعَّجزَمتثَّرَ اجلهةَاليتَصدرَمنَطرفهاَالَجزَعلىَبينَإسرائيلَهذهَماجلهةَاليتَصدر 
َيدَم َهيَمعلى َممدوحةَها َجهة َأَ لكنََّ،أيضًا َال َه نا َأنا َين َأن  َشخصيَ ريد َاملختارأتناول َأشرتَ،ة َهذهَمَفقط
َثورةَاملختارَالب دَََّاَحديثيَفَهذهَمإّنَََّ،اإلشارة َتقعَتطبيقًاَلقانونََاحللقةَعنَاملعطياتَاليتَت شْيَإىلَأنَّ أن 

َالرَ واستمعَالصلب، َ،جزَالذيَنزلَعلىَبينَإسرائيلتمَإىلَماَجاءَفَتفسْيَإمامناَالعسكريَوكيفَأنَّ
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َهبمَملَينزلَعلىَالذينَي توق عَمنهم ذينَفَأصلهبمََعلمَاهللَأَّن  مَيتوبونَأوَالمواَفع لَمَ،الطاعونَالذيَنزل 
َ.ن طٌفَمؤمنة

لروايةَفَالنَّهََ؟جادمناَالسََّإماَلروايةَماذاَيقولفَآخرَاَ،،َالروايةَطويلةَفَعد ةَصفحاتمعَهذهَالرواية

فَ َقاَل :َ)ههَعليوسلمَ َاهللَمَتَ ءَصلواوالكلم َعنَسي دَالوصياجادَتفاصيلهاَأساساًَهيَمنقولةَعنَإمامناَالسََّ
َفيماََ-: َصَدَق َأِميُر اْلُمْؤِمِنيْن َعِليُّ بُن الُحَسين َفييءَ شنَأي َعال ه َقص د ق  َالرَ ؟َص د ق  جزمَماَقالهَعنَنزولم

َاال َسينزل َالذي َهو َالثقفي َاملختار َوأنَّ َاحل س ي َق  ت  ل ةم َاإللعلى َبنتقام  َي َاقت  ل ة بُن َل َعِليُّ فَ َقا -حل سي
َ-ِسِنيْن  ثَذا إلى َثاَل كَ : يَوم  قَالَ  الوا: بَ َلى،ْن؟ قَ ُكو يَ َواَل ُأْخِبرُُكم َمَتى : َصَدَق َأِميُر اْلُمْؤِمِنيْن أَ الُحَسين

نيَيعينَاإلمامَه ناَيتحدََّ َالواقعةَبثلثَسم يُ ْؤَتى َذا َلُهم وسَ هَ ْن َقوِلِه مِ ِنيْن ث سِ َيوم َكَذا إلى َثاَل  -ثَقبل 
 أَْيِديَنا ُهَما بَينَ و  َكَذا وََكذا وَسَنأُكْل َنة ِفي َيومِ للَّعْ اُهما بِن ِذي الَجوَشْن َعَليِبَرأِس ُعَبيِد اهلِل بِن زِيَاْد َوِشْمِر 

ل تَالرؤوسَعلىَإمامناَالسَََّ-نَنظُر ِإلَيِهَما  َ.الروايةَخرمَماَجاءَف،َإىلَآلغداءوقتَاجادَلنَّه َا د خم

َكَم؟َأمْي َاملؤمنيَيتحدََّخلصةَالروايةَماَهي َعلىسينَرجزَبينَإسرائيلثَعنَرجز  يَوعلىَق  ت  ل ةَاحلسَزل 

َاملختارَالثقفيَوإمامَ  َالقضيَ َدَهذهَمي ؤكَ َجادناَالسََّي دم نيَقبل َوقوعهاَدًاَلاموعَةَُث ََّي عي  أالَي شْيَ،َبثلثَسم
َهذاَاملعطىَإىلَقضيتي؟

ط طَاملش:َالقضيةَالوىل اَجزٌءَمنَُم  َتقعَلَّن  َأن  َالواقعةَالب دَّ طبيقاتَقانونَتتطبيٌقَمنَهيَسيينََوروعَاحلأنَّ
َ.الصلب

َالثا َنيةوالقضي ة َا: َكانتَثورة َفهيَ إذا َهكذا َممدوحةٌََملختارم َمرضيٌة سيينَقَاملشروعَاحلفَسياََجاءتثورٌة
َالصلبوجاء َقانونم َهذاَالكلمَي شْيَإىلتَفَسياقَتطبيقم ٌةَصيَ ةَاملختارَشخَشخصيَ َأنََّ،َفضًلَعنَأنَّ

َأطيلَالوقوفَعندَهذهَملكنََّ،مرضية لقاتَرَفَاحلملختاةَاخصيَ شعنََثَ اجلهةَلنَّينَسأحتدَََّينَالَأريدَأن 
َ.القادمة،َهذاَم عطًىَمنَاملعطيات
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منََييناملشروعَاحلسَفَهمَُّأيومََهلَه ناكَ،فَيومَعاشوراءدعاء َسي دمَالش هداءَفَخطبتهمَ:َاملعطىَاآلخر
َُم  مَّدَمنَيومَعاشوراءعَهلَهناكَيومَأهمََُّ؟يومَعاشوراء َآلم َكلمَ ل َم؟َماَقميند  َفَحوماَقيلَمنََن ديث 

َال،َهذاَهوَ)َحبمَوقواعدَعلىَضوئهاَنفهم َاحلقيقةََأ سسرب َعاشوراءَي عتَ يومَ َأقَرَنوارَ(ار  أَعليكمَماَقبلَأن 

َاهللَمجاءَفَخطبةَسي دَالشَ  دةَالسيَ َوارَالكمناينَصلَعمََّىلَفاهَعليهَنذهبَإوسلمَ َهداءَوفَدعائهمَصلوات 

َعليها..َاهللَمَرقيةَصلواتَ 

َسي دَالشَ  لَِّة َن السِ َن اثْ َنَتين بَ يْ يْ د رََكَز ب َ قَ  ِعيبَن الدَّ الدَِّعَي اَأاَل َوِإنَّ )َ:َاخلطبةَاملعروفةهداءَفَخطبةم
َيقَواخلطبةَاملعروفةَاليتَخ ط ب هاَفَيَ-َالِذلَّةوَ  ُهم َقْطَر السََّماء عَ ْحِبْس اللَُّهمَّ اِ َلَفيها:ومَعاشوراءَإىلَإن  َ-ن ْ

َهوَاجلزء َيدي  ُهم قَ ْحِبسْ اِ مَّ اللَّهُ َ-امسَوالربعونَمنَحبارَالنوارَاخلَالكتابَالذيَبي  ْطَر السََّماء  َعن ْ
َإليهَفَتفسْيَمَتَاإلشارةَ رََّمنفسه َالذيََ-ِقيف ثَ َم َوابْ َعْث َعَليِهم ِسِنيَن َكِسِنّي يُوُسْف َوَسلِّط َعَليِهم ُغاَل 

كَياَأباَس لممتَي داَ-ة ُمْصب َّرَ  اً َأسيِهم كَ ثَِقيف َيْسقِ  ُغاَلمَ َوَسلِّط َعَليِهم  -همَواحدَكلمََ،إمامناَالعسكري
َلة الَّ قَ تَ َلُه ق َ ًا إِ َحدأَ دَُع ِفيِهم اَل يَ وَ  ةرَ ب َّ ُمصَ اَلَم ثَِقيٍف َيْسِقيِهم َكَأسًا َوَسلِّط َعَليِهم غُ  -َإسحاق َلًة ِبَقت ْ ت ْ

َاملختار،َأالَيكشفَهذاَعنَ-َوضْربًَة ِبَضْربَة  َاملختاَعنَحرقةَإخلصم َكمقلبم جلَاَيت همونه َلر،َليس
َالنَّالدنيا َبمه َخيد ع  َأن  َي كن  َمبا َيكتفي َلكان َالدنيا َلجل َكان  َلو َكلمهَ،سا، َالش هَذا َيومَدسي د َف اء

َ َساعة َيدعوَفهلَدعاَ-ة ب َّرَ ُمصَ ًا م َكَأسَوَسلِّط َعَليِهم ُغاَلَم ثَِقيٍف َيْسِقيهِ  -عاشوراءَفَأحرجم َاإلمام ء
َأوَال؟َحقََّيت  قَ تَ َلُه الَّ دَُع ِفيِهم َأَحَدًا إِ يَ ة َواَل ب َّرَ ًا ُمصْ َكَأس  اَلَم ثَِقيٍف َيْسِقيِهمَوَسلِّط َعَليِهم غُ  -قَدعاؤه

َلة َوضْربًَة ِبَضْربَة يَ ْنَتِقُم ِلي  َلًة ِبَقت ْ َاحل س يَلَ-قَ ت ْ ُهْم فَ ِل بَيِتي َوَأْشَياِعي مِ َأهي وَ ئِ وِِلْولَِيا -جلم إن َُّهم َغرُّْونَا ن ْ
َ.(َك اْلَمِصير َنا َوِإلَيأَنَ ب ْ  يكَ َت رَب َُّنا َعَليَك تَ وَّكلَنا َوِإلَ نْ أَ وَكَذبُونَا وَخَذُلونَا وَ 

عواملَلنسخةَفيهاَنقصَ)لكنَهذهَاأخرى،َمَأكملَمنَهذاَالنصَمنَن سخةَاملقرََّدنقله َالسيَ َهناكَنصَ 
،)َ َاإلَالعلوم َمؤسسة َطبعة َالعلوم َاملهديعوامل َالصفحةَ،مام َهناكََالنَموجود253ََف َواضح َلكن ص

مَهوَنفسَهذاَمَفَاملقتلَاملعروفَمقتلَاملقرَّدَعبدَالرزاقَاملقرَّ،َالنسخةَاليتَنقل َعنهاَالسيَ كلماتَسقطت
َكانَموجودًاَفَنسخةَالعوا ديِه َنحو ثُمَّ رََفع يَ  )َم:دَاملقرََّاليتَنقلَعنهاَالسيَ ملالكلمَلكنَالسقطَالواقع
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ُهم َقْطَر السََّماء َوابْ َعْث َعَليِهم ِسِنيَن َكِسِنّي يُوُسْف َوَسلِّط َعَليِهم ُغاَلَم  السَّماء وقاَل اللَُّهمَّ ِاْحِبسْ  َعن ْ
اهلِل ال َيدَُع اْلَمِصير وَ  نَت رَب َُّنا َعَليَك تَ وَّكلَنا َوِإلَيكَ أَ ة فَإن َُّهم َكَذبُونَا وَخَذُلونَا وَ ب َّرَ َيْسِقيِهم َكَأسًا ُمصَ  ثَِقيف
ُهْم إِ َأَحد َلةً  ِانْ تَ َقَم ِلي ِمْنُه الَّ ًا ِمن ْ َلة َوَضربًَة ِبَضربَة قَ ت ْ هلََ-(ََوإنَُّه لَيَ ْنَتِصُر ِلي َوِِلْهِل بَ ْيِتي وَأْشَياِعي  ِبَقت ْ

َأكثرَمنَهذا َكلمَعلماءَالرجاَ!؟املدحَُيتاجَاملختارَإىلَمدح  َأوَمنَلَمنَالشهلَُيتاجَاملختارَإىل يعةم
َكل ََ!؟غْيهم َومن َومنَغْييَمنَُمتلفَالعمائمم َمين  َأوَتوثيق  َإىلَمدح  َاحل سيم َكلمم هلَُيتاج َاملختارَبعد

َيصفهَ !؟؟!!َهلَُيتاجَاملختارَبعدَذلكاملوديلت َهكذا َاحل سي  َكان  َإذا ُهْم إالَّ دَُع َأَحدواهلِل ال يَ :َ! ًا ِمن ْ
َلةً إالَّ ِانْ تَ َقَم ِلي ِمْنُه َ-َقاٌمَللحسيانتَ-َِانْ تَ َقَم ِلي َلة َوَضربَةً  قَ ت ْ ِبَضربَة َوإنَُّه لَيَ ْنَتِصُر ِلي َوِِلْهِل بَ ْيِتي  ِبَقت ْ
َيلينتقم َيلَ-وَأْشَياِعي  أناَهناََ،ةَواضحة؟َالقضيَ اإلخلص،َهلَهناكَإخلصَأعلىَرتبًةَمنَهذاَ،َينتصر 

َأحتدََّالَأَر َعنَشخصيَ يدَأن  َتقعلكنَدعاءَاإلمامَيشْيََ،ملختارةَاث  َأن  َالثورةَالب دَّ ،َهذاَهوَدعاءَإىلَأنَّ

َساعة َفَيومَعاشوراءهدادَالشَ سيَ  هيََ-(َ ةب َّرَ َيْسِقيِهم َكَأسًا ُمصَ  َوَسلِّط َعَليِهم ُغاَلَم ثَِقيفَ):َءَفَأحرجم
َ.ارَالثقفيَرضوانَاهللَتعاىلَعليههذهَثورةَاملخت

معَحّتَََّ،أوَنصوصَندَنصَ الَتقفَعَةَ القضيَ  َحلنَالقولَاحلقائقَُت  َكاملة،الَتشكََّتَفَمنهجم ماََخلارطة
م عَبك ل هَحمَمنَمطالبَوماَي عرَ تقدََّ َجي  َ.ةلصورةَالكامللَاتشكَ تَّتََّضَاآلنَوماَسيأيتَالب دََّأن 

َكاملَالزيارات َبيَالعسكريَوأنتمَتلحظونََننَ َ- ي َجْعَفرٍ َعن أَبي َبِصيٍر َعن أَبِ  :َ)ف أمْيََ،نتنقل 
َالعبادَ،املؤمني َالبَ َ،هداءدَالشَ سيَ َ،زينم َعن أَبي َبِصيٍر  -هَعليهمَأجعيَوسلمَ َاهللَمَاقرَصلواتَ وأيبَجعفر 

ََهذهَمَتلىاإلمامََ-َهِذِه اآليَة  تَلى: ٍر َصَلواُت اهلِل َعَليه قَالَ َعن أَبي َجْعفَ   اُرُسَلنَ  لََننُصرُ  ِإنَّا }َ-اآلية

نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  َ-َبُن َعِلّي ِمنُهم وَلم يُ ْنَصر بَعدقَاَل: الُحَسيُن  {اِْلَْشَهادُ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ

َهذهَم نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا }َ-اآليةَتتحد ثَعنَالرجعةََلنَّ َهلَانتصرَ-َ{الدُّ

َفَالرجعة،َإنَّاَلن نصرَتأكيد،َ؟َملَينتصرواَلكن ََّسلَجيعًاَفَاحلياةَالدنياالرَ  إنَّاَهناَللتأكيدَُث ََّه مَسينتصرون 

َالتوكيدَ نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَنُصرُ  ِإنَّا }َ-الم  َي نصرواَجيعًاَوذلكَالنالبَ َ-َالدُّ َأن  صرَدَّ
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تلكَفه ناكَنصٌرَفَالدنياَ ذلكَفَيومَالقيامة - {َاِْلَْشَهادُ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ َ-ظهورَإمامناَوبالرجعةَيتحق قَب

َقرأَهذهَمَ،هيَالرجعة نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا } :اآليةَماذاَقالَإمامناَالباقرَحي   الدُّ

: واهلِل َلَقد قُِتَل قَ تَ َلُة ، ثُمَّ قَالبُن َعِلّي ِمنُهم وَلم يُ ْنَصر بَعدقَاَل: الُحَسيُن  {َهادُ اِْلَشْ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ 

َالتعبْيَ-َالُحَسين وَلْم ُيْطَلب ِبَدِمِه بَ ْعد َق  ت لةَاحل سيَصفحةَمنَماذاَي شعمر ناَهذا َعمليةَقتلم ؟َي شعمر ناَأنَّ
َبدمهَمَالطلبَ َ،الصفحاتَوستأيتَالصفحةَالخْية َكلمَواضحَجدًا واهلِل َلَقد قُِتَل قَ تَ َلُة الُحَسين وَلْم  -،

ونَعنهاََ،همَيريدوَّناَ،طواَلاالصفحةَهمَخطََّيعينَهناكَصفحةَمر تَهذهَمَ-َُيْطَلب ِبَدِمِه بَ ْعد تارًةَي عرب 
ونَعنهاَباإلخباربالدع َكماَمرَ اءَوأخرىَي عرب  ،َ،َ َ جزَرآنيةَعنَالرَ َلناَحقيقًةَقَ أمْيَاملؤمنيَأخرب َإخبارًاَوبي 

َالصلب َعاشوراءدَالشَ ،َسيَ وعنَقانونم َلناَب عداًَمنَهداءَصاغَالكلمَد عاءاًَفَيومم ،َإمامناَالباقرَهناَي بي 
كلماتَالَوهذهَمَ-واهلِل َلَقد قُِتَل قَ تَ َلُة الُحَسين  -َإىلَآخرَاآليةَ{ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا } :اآليةَأبعادمَهذهَم

َننظرَإليهاَبالدقَّ َأن  َك لُّهاَقالتةالب دَّ َكتبَالتأريخَماَََق  ت لةَاحل سيَي قتلونَجيعاً،بأنَََّ،َالكلمات املوجودَف
َجيعاًَ َإالَََّ،ق تملوا َهو َما َالتأريخ َكتب َف َاملوجود َالواقعَلذلك َأرض َعلى َحدثت َاليت َالوقائع َمن َجانب

َهذهَم َإىل َحينهاَوسنشْي َف َحيَ،القضي ة ََنتناول َاملوضوع َهذا َف َالتأرخيي واهلِل َلَقد قُِتَل قَ تَ َلُة  -الب عد
َ.(َالُحَسين وَلْم ُيْطَلب ِبَدِمِه بَ ْعد

ِن ِمَئُة َل بالُحَسيقُتِ  :َ)قلصادعنَإمامناَاَأيضًاَه ناكَروايةَفَالعواملَينقلهاَعنَمناقبَابنَشهرَآشوب
َكتبَالتأريخَملَ-أرِه أَْلف وَما طُِلَب بِثَأرِه وَسُيْطَلُب بثَ  دَ َف علىَأي ََ،الكثْيةَلعدادأريخَعنَهذهَاثناَالتُي 

ادقَنفسَلصنَانَهناَعملضمَوالكنََبَاملطالب،َالَتتشعَّحالََنن َاآلنَالَنريدَالدخولَفَالتفاصيلَحّتََّ
َكاملَالزياراتَالذيَماملضمونَ َعنَالباقرَف ه وَسُيْطَلُب بثَأرِه ِلَب بِثَأرِ طُ  ف وَماُة أَلْ قُِتَل بالُحَسيِن ِمئَ  -رَّ

َالدفَ- َهو َلنَّه َبثأرهم َي طل ب  ا َق تَمَ،إّن  َالذين َأم ا َعقوبةفلوا َََنتقاماَكانت َبي  َاملَؤكما ََأمْي قُِتَل  -مني
َكانَ-بالُحَسيِن ِمَئُة أَْلف وَما طُِلَب بِثَأرِه  َذلكَالقتل َكاماًَانتقاَلنَّ أَيَن  )َ-ْطَلُب بثَأرِه وَسيُ  -نَرجزاًَ،

َبثأرهَمهذاَالطاَهوَ-َْقُتوِل ِبَكْرَبالء (ِبَدِم اْلمَ  -كماَفَدعاءَالن دبةَََ-الطَّاِلُب  َ.لب 
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،َموجودَفََالعوامل،َفَالبحارَأيضاًَموجوداملعطىَاآلخرَينقله َأيضاًَصاحبَ َ:م عطًىَآخرَمنَاملعطيات
َكتابه،َمصادرَعديدةَينقلهَعنَابنَّناَمنَعلماءَالش ،َرسالةَأخذَالثأرَالبنَّناَمعروفة،َهناكَرسالةيعةَمن

العراقَإىلََاَنقله َمنَرواية َعنَوالدمهمَحيَق دمم َوفٌدَمنشْيَإىلَموطنَاحلاجةَممَ ةَأَ م عطًىَفَغايةَالمهيَّ
مَّدَ َيتأكََّاحلجازَإىلَُم  َُم  مَّدَقدَخ و لوهَفبنَاحلنفيةَيريدون َأن  َاملختارَوهلَأنََّآل  َطلبَالثأرَدواَمنَحالم

َالتأريخَم بدأتََةَسنأيتَعلىَذكرهاَأنََّالشيعةَ هناكَمعلومةَفَغايةَالمهيََّاحل سيين َوباملناسبةمَفإنَّه َفَكتبم
ئونَواَيهيَ فَالكوفة،َشيعةَالعراقَبدأَالشيعةَ َ،باشرةًَئَالمورَبعدَمقتلَاحلسيَمَ ُتمع َالسلحةَوهتيَ 

َبََّنضًة،،َترتقَّب،َالوفدَالذيَجاءَلنََّالناسَكانتَترتقَّةَفَوقتهايَّسنأيتَعلىَذكرمَهذهَالقضَ،السلحة
َاحلسي َثورًةَت طالبَبدمم َكماَ،َفجاءَالوفد َمنَالعراقم إىلَاحلجازمَوالتقواَمبم ح مَّدَبنَاحلنيفةَفماذاَقالَلم؟

مَّدَبنَاحلنفيةالروايةَقالَلَبن َّناَفَهذهَمينقلَجعفرَ بِن لى إَماِمي وإَماِمُكْم َعِليِّ ا إُقوُموا بِنَ  :َ)مَُم 
َاحلنفيةَةَاحلَ ذيَجرىَفَقضهذاَالكلمَي شْيَإىلَأنََّال!َوه ناَملحظةَ-الُحَسين  جرَالسودَوأنََّابن 

َاملكر،أنََّذلكَأمٌرَسيتَ َ،عىَاإلمامةَ ادََّ طََّضح َمنَخللَبيانَقانونم َإمامةَاإلمامَهوَجزءٌَمنَُم  َإلثباتم ط 
مَّدَبنَاحلنفية؟ََعنجادَمالس بِن الُحَسين لى إَماِمي وإَماِمُكْم َعِليِّ ِ ُقوُموا بَِنا إ -دَشيعتهم،َماذاَقالَلمَُم 

مَّدَبنَاحلنفيةَأخربَاإلمامَبأنََّهؤالءََ-َدَخُلوا َعَليه َأْخبَ َرُه َخبَ َرُهْم الَِّذي َجاُءوا ِِلَْجِلِه فَ َلمَّا َدَخَل وَ  يعينَُم 
جادَيقولَاإلمامَالسَََّ- : يَا َعمقَالَ  -َبأمرمَاملختارمَوالثأرمَاحل سيينقَذاَوكذاَلمم اَيتعلَّجاءواَمنَالكوفةَلك
الَفَنظرمََ،اسنظرمَالننََّالعبدَالزجنيَفَبماع تمب ارَأَ-اً َلْو أنَّ َعْبداً زْنِجيّ  يَا َعم: قَالَ  -البنَاحلنفية،َلعم همَ

َبعيدَعنَ،باعتبارَغريبَ-اً َلْو أنَّ َعْبداً زْنِجيّ  يَا َعم -ونَهكذاَالناسَسواءَولكنَفَالع رفَيقولَ،اإلمام
َ-ه َجَب َعَلى النَّاِس ُمَؤزَارَتُ اً تَ َعصََّب لََنا َأهَل الَبيت َلوَ ْنِجيّ اً زِ َلْو أنَّ َعْبد -،َبعيدَعنَاحلجازَبينَهاشم

َيؤازرواَاملختارَيعينَ َعليهمَأن  ه َجَب َعَلى النَّاِس ُمَؤزَارَتُ اً تَ َعصََّب لََنا َأهَل الَبيت َلوَ يّ ْنجِ اً زِ َلْو أنَّ َعْبد -جيب 
َةَالس ندَالَشأنَلناَهباَنن َقضيَ َ،ماَهوَالسَّندَ،قطعاًَسيقولونَالسَّن دَ- ،َمنهج َحلنَالقولَجيمع َاحلقائق 

اً تَ َعصََّب لََنا ْنِجيّ اً زِ َعْبد َلْو أنَّ  يَا َعم -ضاميَبعضهاَيشدَُّالبعضَاآلخرَضحَالصورةَمتكاملةَوهذهَاملوتتَ 
 -ال ي ة َممنهَبوَ اإلمامَأوكلَالمرَإىلَعم همََ-َأهَل الَبيت َلَوَجَب َعَلى النَّاِس ُمَؤزَارَتُه َوَقْد َولَّْيُتَك َهَذا اَِلْمر 

َاحلنفيةَالََ-ا اَِلْمر ذَ وَقد َولّيُتَك هَ  َكان َي راجعَابن  َكماَيقولون،أنَّهَيعتقدَبإمالذلكَاملختار لنََّاإلمامََمتهم
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َاحلنفيةَهذاَالمرجادَوىلََّالس َاحلنفيةَلنََّاإلمامَالسفكانَاملختارَي راسلَوي كاتَ،َابن  َابن َجادَوىلََّبَابن 
مَّدََ،احلنفيةَهذاَالمر طََّ،هداءدَالشَ أبقاه َسيَ َ،ولغْيهَمَاحلنفيةَلذاَالمرَمبنَوأساساًَبقاءَُم  طَسنأيتَهناكَُم 

طَّذكرهَمَعلى فَاْصَنع َما َ-اليةَم طلقةَأعطاهَوَ َ-وَقد َولّيُتَك هذا اَِلْمر فَاْصَنع َما ِشئْت  -طَمفصَّلَ،َُم 
مَّداًَقدَلنََُّم َ َ-ة بُن الحنفيَّ ا زَيُن الَعاِبِدين وُمحمَُّد ِشئْت َفَخَرجوا وَقد َسِمُعوا َكاَلَمُه َوُهم يَ ُقوُلون َأِذَن لَنَ 

َإليهَإذاَأالَي عطيَهذاَالكلمَاملضمونَالذيَأشَرَ،،َأالَي شْيَهذاَالكلمَأيضاًَهوَأ ذمن َل  مامَفأ ذمن َله َاإلم ت 
َتقع،أنََّ:َج مع تَهذهَاملضامي َيكونَأنَ ََثورةَاملختارمَالب دََّأن  معَذلكَك لَُّوهوََ،قتلَق  ت  ل ةَاحل سيمَالب دََّأن 

َشخصيةَاملختا .هرَرضوانَاهللَتعاىلَعليهذهَاملعطياتَت شْيَإىلَمدحم  

َاملعطياتَفَهذ َأ ملمََّبكل  َوأناَالَأستطيعَأن  َكثْيٌةَجدًا َالاملعطيات  دودَللحلقةَ،َالوقتَُمقيَ وقتَالضا
همبَفَالتفاصيلَفسأحتاجَإىلَحلقاتَوحلقاتَوبقيتَعندي َأ س  َأنم َكثْيةمطالَوإذاَأردت  لذلكَأناََ،ب

َإليهلكمَعنَاملطلبَالَأعرضَلكمَّناذجَوهذهَالنماذجَتكشفَ  الب دَََّورة،الثَذهَمقوعَهَوضرورةَ:َذيَأشرت 

َلقانونَالصلبَوهيَصفحٌةَمنَصفحاتَاملشروعَاحلسيينَ  َتقعَتطبيقًا َهذهأردتَأَاَماوإذَ،أن  َتقبل  َن 

َعليهَالسََّ َاحلسيجابٌةَليَاستعلىَأبسطَاملفاهيمَهَ،لماحلقيقةَفهيَاستجابٌةَلدعاءَاحل سيم َواتَ صلَدعاءم
َالقضيَ َهَعليه،وسلمَ َاهللَم َ،حلديثاأسلوهبمَفََغَمنَصيَ ماغٌةَصيَ،َهذهَمةَاستجابةَللدعاءةَأبعدَمنَقضيَ لكنَّ

َقولم َولكنَََّ،خباراإلَةصيغبلمَ،َيصوغونَالكءيصوغونَالكلمَبصيغةَالدعاَ،منَحلنمَقولمَ،منَمعاريضم
َكل َذلك َ.حقيقةَأبعدَوأعمقَوراء

َماَتصف حناَ َاملثْي َتبَالسَمكَ فََإذا َاهللَمجادَصَ الَماَجاءَمنقواًلَعنَإمامناَالسَعلىَسبيلم هَوسلمَ َلوات 
َ َع بيدمَاهللَعليهَحي  َاملختارَبرأسم ا بِالِكَتاِب والّرُؤوس َعَليِه، َوَقِدُمو  )َ-بنَزيادَومنَمعه َمنَاجملرميَبعث 

َبالكتابَوالرؤوسَعلىَُم  مَّدَيعينَقمدممَوَ-ّرُؤوْس َعَليِه َوَقِدُموا بِالِكَتاِب وال، فَ بَ َعَث ِبَرأِس ابِن زِيَاد بنمَا
َا مَّدَاحلنفيةَلنَّ َوَقِدُموا بِالِكَتاِب  -،َفكانَيكاتبَويراسلَابنَاحلنفيةَحلنفيةَبنملختارَصارَأمره َمعَُم 
فَ بَ َعَث  -علىَابنمَاحلنفيةََ- َوَقِدُموا بِالِكَتاِب والّرُؤوْس َعَليهِ  -معَالرؤوسَرسالةَمنَاملختارََ-والّرُؤوْس 

ى فَ َقاَل َعِليُّ غدَّ تَ  ي َ وَ هُ ا السَّالْم فَُأْدِخَل َعَليِه وَ مَ َعَليهُ َبِن الُحَسينعَنُة اهلِل َعَليه إلى َعِليِّ ِبَرأِس ابِن زِيَاد لَ 
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: اللَُّهمَّ ال ُتْمْتِني َن َيَديه فَ ُقلتُ بَ يْ  أُس أَِبيْ رَ ى وَ غدَّ بِن زِيَاد َلعَنُه اهلل َوُهَو يَ تَ ُت َعَلى اِ : َدَخلْ بُن الُحَسينْ 
َإشارةَواضحةَ-َ(َالَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َأَجاَب َدْعَوِتيى فَ َغدَّ ت َ َحتَّى ُترِيَِني رَأَس ابَن زِيَاٍد وأنا أَ  إىلَأنَََّأيضًا

َفعلًَهذاَالمرَال َيتحق قَوحتق ق  َ.ب دََّأن 

اًَ بن ال هَ ن ْ مِ  ال نْ عَ َبسندهِ َ)ََيخَالطوسي:سْيةَاملختارَفَامايلَالشَفَ،قص ة َحرملةَقصٌَّةَواضحٌةَجد 
َك نتَأريدَالَ-َبِن الُحَسين ُمْنَصَرِفي ِمن َمكَّةقَاَل: َدَخلُت َعَلى َعِليِّ  مرْ عَ  إىلَالكوفةََجوعَريعينَحينما

َفَالكوفة، َدَخلُت َعَلى  :هالَيقولَفَالكوفةَوكانَصديقًاَللمختار،َاملنبنَعمرَيقطنَ املنهالََفهوَيقطن 
َاالَ- بِن الُحَسين ُمْنَصَرِفي ِمن َمكَّةَعِليِّ  إلمامَاَ-: َفقاَل ِلي -الرجوعَإىلَالعراقََ،صرافنحينماَأردت 

َهال َما َصَنعَ  -السجادَقالَيلَ َالَ-بُن َكاِهل اَِلَسِدّي َحْرَمَلُة  يَا ِمن ْ َُم  مَّدَهذا يَا  -ذيَآل  مَق لوبَآلم
َهال َبثورتهم،َ-بُن َكاِهل اَِلَسِدّي   َحْرَمَلةُ َما َصَنعَ  ِمن ْ ،َهذاَالسؤالَاإلمامَيسألَعنَمصْيَحرملةَاملختارَثار 

َالسأالَيكش َاإلمام َاهللَمفَعنَأنَّ َعنَوسلمَ َجادَصلوات  َعليهَراض  لوََ؟اجملرياتَاليتَُتريَفَالكوفةه
َماَتقدََّ َكل  َكانَراضيًاَعنََمَمنَاحلديثَحينماَيسألأغفلناَالنظرَعن اإلمامَعنَحرملةَأالَيعينَذلكَأنَّه

َهال َما َصَنع َحْرَمَلُة  يَا -َعلىَيدمَاملختار؟َالذيَجيريَفَالكوفةَم : تَ رَكُتُه َحيَّاً اَِلَسِدّي؟ فَ ُقلتُ  بُن َكاِهلٍ ِمن ْ
َأِذْقُه  اللَُّهمَّ  ، الَحِديد، اللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ الَحِديد: اللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ قَال: فَ َرَفَع َيَديِه َجِميعًا ثُمَّ ، قَالَ بِالُكوَفة
َقراءةَاملصادرَالصليةَوحّتَََّ-نَّار اللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ ال -ويبدوَأنَّهَسقطتَعبارةَأيضاًََ-نَّار َحرَّ ال َمنَخللم

َاإلمامَدعاَ،الروايةَهنا َكلٌمَسقطَلنَّ اللَُّهمَّ ، اللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ الَحِديد -أربعَدعواتَعلىَحرملةََهناك
َهالاللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ ال ،نَّاراللَُّهمَّ َأِذْقُه َحرَّ ال ،َأِذْقُه َحرَّ الَحِديد وَفة وَقْد َظَهَر : فَ َقِدمُت الكُ نَّار، قَاَل اِلْمن ْ

َأيبَع بيدََفَالتأريخَي قالَاملختارَ-دة الثقفي يْ بُن أبي ُعبِ الُمْخَتاُر  َأيبَع بيدةَواملختارَبن  وََكاَن ِلي  -بن 
َكانواَخياطبونهَابنَ َ-ًا َصِديق ًا َحتَّى َفُكْنُت ِفي َمْنزِِلي أَيَّام اً وََكاَن ِلي َصِديق -بيدةَأيبَع بيدَوابن َأيبَعَ َيعين

َكانَالنَ-نْ َقَطَع النَّاُس َعنِّي اِ  وَفة فَ َقِدمُت الكُ  -ةَهمَوالسلمَعليهَباعتبارَرجعَمنَمكََّاسَيأتونَلزيارتلن 
ًا َحتَّى انْ َقَطَع النَّاُس َعنِّي َفُكْنُت ِفي َمْنزِِلي أَيَّام اً وََكاَن ِلي َصِديق يفِ قَ ة الث َ دَ يْ بُن أبي ُعبِ وَقْد َظَهَر الُمْخَتاُر 

َهال َلْم تَأتَِنا ِفي ِواليَِتَنا هَ : ِكبُت ِإلَيه َفلِقيُتُه َخارِجًا ِمن َدارِِه فَ َقالَ َوَر  َلم تُ َهنِّئَنا ِبها وَلْم َتْشرُكنا ِه وَ ذِ يَا ِمن ْ
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َها فَأْعَلْمُته أَنِّي ُكْنُت ِبَمكَّة وأَ  الك ناسََ-َْث َحتَّى أََتى الُكَناسْ نَّي َقْد ِجئُتَك اآلن وَساَيرتُه وَنحُن نَتَحدَّ ِفي ْ
َهوَمكانَفَ َفيه مع  َُت  َأطرافَالكوفة َاملزبلةاملزبلة، َاملكانَالذيَت لقىَفيه مزابلَأهلََ،الك ناسَوالك ناسة

ًا وَقْد َفوَقَف ُوُقوفًا َكأنَُّه يَ ْنَتِظُر َشيئَوَنحُن نَتَحّدْث َحتَّى أََتى الُكَناسْ  -ىَمعه َأمتشَََّ-ََساَيرتُهوَ  -الكوفةَ
قومََ-ْن َجاَء َقوٌم يَركُضون وَقوٌم َيْشَتدُّْون فَ َلم يَ ْلَبْث أَ  طََلِبه يْ بِن َكاِهل َفوجََّه فِ َكاَن ُأْخِبَر ِبَمَكاْن َحرَمَلة اِ 

َيشتدََّ َيتحرَََّينيعَونيركضونَوقوم َسريعة بُن ُة َحتَّى قَاُلوا أَيُّها اَِلِمير الِبَشارَة َقْد ُأِخَذ َحرَملَ  -كونَحركة
ََ-َكاِهل  َبهم : اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي يِه الُمْخَتار قَاَل ِلحْرَمَلةَظَر ِإلَ نَ  ِبه فَ َلمَّا ءيجِ ْن َفَما لَِبثْ َنا أَ  -أمسكنا

: ِاِقَطع رِْجَليه ، ثُمَّ قَاَل َلهُ َلُه ِاْقِطع َيَديه فَ ُقِطَعَتاَمّكَنِني ِمْنك ثُمَّ قَال الَجّزار الَجّزار فَأوِتي ِبَجّزار فَ َقاَل 
ُسْبَحاَن اهلل، فَ َقاَل  :اْشتَ َعَل ِفيِه النَّار فَ ُقلتُ فَ فَأُلِقَي َعَليه  َناٍر وَقَصبفَ ُقِطَعَتا ثُمَّ قَال النَّار النَّار فَُأوِتي بِ 

َهال إِ ِلي ا اَِلِمير َدخلُت في َسفَرِتي هذه ُمنَصَرفي ي ُّهَ ؟ فَ ُقلُت أَ يَح َلَحَسْن َفِفيَما َسبَّْحتنَّ التَّْسبِ : يَا ِمن ْ
َهال ما َفعَل َحرَملُة ا السَّالم فَ َقاَل ِليمَ هُ ِمن َمكَّة َعلى َعِليِّ بِن الُحَسين َعَلي ْ  بُن َكاِهل اِلَسِدي؟ : يَا ِمن ْ

، اللَُّهمَّ َأِذقُه َحرَّ الَحِديد لَُّهمَّ َأِذقُه َحرَّ الَحِديدعًا فَ َقاَل الًا بالُكوَفة فَ َرَفَع َيَديِه َجِميْ فَ ُقلُت: تَ رَكُتُه َحيّ 
اَ،رَالعبارةملَت كرََّ-َ، اللَُّهمَّ َأِذقُه َحرَّ النَّارللَُّهمَّ َأِذقُه َحرَّ النَّار، ايهٌد لََيَديه وَحَديٌد ِلْرْجلَ َفَحِدي َكر رهت  لنَّه َ أنا

؟ فَ ُقلُت واهلِل َلَقد الُمْخَتار: َأَسِمعَت َعِليَّ بَن الُحَسين يَ ُقوُل هذالي فَ َقال  -رةَكرَّمَ َفَاملصادرَالصلية
َقد اْحتَ َرَق ود ثُمَّ قَاَم فَ رَِكب وَ : فَ نَ َزَل َعْن َدابَِّتِه وَصلَّى رَْكَعَتيْن فَأطَاَل الُسجُ الَ يَقوُل هذا، قَ َسِمعُتُه 

َقريبًاَمنَبييتَ-َحْرَمَلة ورَِكبُت َمَعه َوِسْرنَا َفَحاَذيُت َداِري  َاملنهالَصمرت  : أَيُّها اَِلِمير فَ ُقلتُ  -،َمنَبيتم
ر مَيعينََ-تَ ْنِزل ِعْنِدي َوُتَحرَِّم ِبطََعاِمي ُتْكرَِمِني وَ أَيَت أْن ُتَشرِّفَِني وَ ْن رَ إِ  ََتكونَفيماَبيينَوبينكَح رمة،أنَحت 

َهال تُ ْعِلُمِني أَ فَ َقالَ  -،َزاٌدَوملحَكماَي قالَيعينَفيماَبينناَملٌحَوزاد بَن الُحَسين َدَعا بَِأرَْبِع نَّ َعِليَّ : يَا ِمن ْ
ًا لِلَِّه َعزَّ وَجلَّ َعَلى َما فَ َعلُتُه ا َيوُم َصوم ُشْكر ذَ ، هَ ْن آُكلْ ى َيَدّي ثُمَّ تَأُمُرِني أَ َدَعَوات فَأَجابَُه اهلل َعلَ 

يخَالطوسيَرمحة َاهللَمنَأمايلَالشَالروايةَ َ-(َالم يِن َعَليِه السَّ َحَمَل رَأَس الُحسَ  ِذيْ الَّ  وَ بَِتوِفيِقه َوَحرَملُة هُ 
َبالن ارَ،َباحلديدأنَّه َقطعٌََعليه،َقدَيقولَقائل جزاءَ َائلَوي شكلونَبذلكَعلىَاملختار،قدَيقولَقَ،إحراٌق
َ،َماَفعلوهَفَكربلءَأكثرَوأكثرَمنَالمَقدَفعلواَوفعلواَأكثرَمنَذلكأولئكَأشد َوأشد َفإَّنََّ ذيَفعله َاملختار 

َ.هبم
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َاحل سيَوأعودَبعدَذلكََباسمَوالسيَ ل َاملنذهبَإىلَفاصلَ َ.يث.دكملَاحلليكمَلإدةَفاطمةَبنتم

َنةٌ  َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوقَاتُِلوُهمْ  }:َلتسعيَبعدَاملئةَمنَسورةَالبقرةالثالثةمَواَفَاآليةَم  لِّلهِ  الدِّينُ  َوَيُكونَ  ِفت ْ

َنةٌ  َتُكونَ  الَ  َحتَّى َوقَاتُِلوُهمْ  }َاجلزءَالثاينَمنَاآلية:َ{الظَّاِلِميَن  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ  انتَ َهواْ  فَِإنِ  َ-َِفت ْ

 َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ َانتَ َهواْ  فَِإنِ َ-قتالَفلََ- انتَ َهواْ  فَِإنِ  لِّلهِ  الدِّينُ  َوَيُكونَ َ-َاآليةَمرتبطةَبالذيَقبلها

َتقولَ-َ{الظَّاِلِمينَ  َأن  َتريد َتقول؟ َأن  َتريد َماذا َاهللََاآلية َوتعاىلبأنَّ َالقانونَسبحانه يأمرََ:يضعَهذا

اهللََ،َأساساًَونَاالعتداء،َغْي َالظامليَالَي عتدىَعليهميستحقَ َذين،َالظاملونَهمَالعلىَالظامليعتداءَباال
َيعتدي َهل َوتعاىل ََ!!سبحانه  َباالعتداءيكن َيأمر َأن  َأو َيعتدي ََ!؟!أن  يَا َمْن ال يَ ْعَتِدي َعَلى َأْهِل )

َهذهَاجملموعةَمنَ(،َمْمَلَكِته  َعقوبةَمنَالشد ةَلشد هتا،َالظامليَلكنَالتعبْيَهناَلنَّ قالَي كنَأنَيَ َتستحق 

اَاعتداءَعليهم مَأَّنَََّ،رآينَسوءَاحلسابكماَوردَالتعبْيَالقَ ََ-َ{الظَّاِلِمينَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ }:َعنهاَبأَّن 

َاهللخيافونَسوءَاحلساب َعنَنوعَمنَأنواعَعرب َرآينَيَ ؟َهذاَتعبْيَقَ َس بحانه َوتعاىلَي سيء َاحلساب،َفهلَأنَّ
َاملرادَمنَ؟َأئمََّاهللَسبحانهَوتعاىلَيسيء َاحلسابفهلَأنَََّسابَفَيومَالقيامةَبسوءَاحلساب،احل تناَبي نواَأنَّ

َكل َصغْية َوكبْيةسوءَاحلسابَال م داقَّ ةَالشديدةَخصوصاًَال م داقََّلكنَهذهَمَةَعدالة،ةَوال م داقَّ،َال م داقَّةَف
َالَ َمنَأنواعَاحلسناتَسيكونَحسابًاَسيَ إلنسان  َنوع  َأيَّ ،َسوءَ ءَاحلسابهذاَهوَسَوَ،ئًاَبالنسبةَلهيتلك 

َوكبْيةاحلسابَال م داقَّ َصغْية  َكل  َف َالقيامةَفي خ افَ َ،ة َفَيوم َاحلسابم َاملؤمنونمنَسوءم َخياف  ،،ََ خياف 
َمنَسوءَاحلساب َكبْيةَدرالَي غاَالكتابَذاماَلَمَة،ال م داقَّمنََ،الناس  َ،،َهذاَهوَسوءَاحلسابالَصغْيةَوال

هوَبالعدالةَم َالق رآنَبأنََّهذهَمَ،هوَباحلقَ َ،الع دوان َعلىَالظامليَأيضاًَ العدالةَالقاسيةَََولكنَلقسوةَالعدالةمَعربَّ
َإالَََّ،دواناَعَ كأَّنََّ فإنَّهََ،تهَممنَسعةَرمحَ،ةَرمحتهَممنَشدَََّ،وهوَانعكاٌسَلرمحةَاهللَ،َعلىَالظامليفلَع دوان 

َالقاسيةَاحلقََّ َالعدالة  َالقَ اَعدوانوكأَّنَََّ،ةَعدواناًَجيد  َهوَحلن  َوفَ،َهذا َفَالكتابم َالقولم َهوَحلن  رآنَوهذا

َالعرتة َاهللَه ناَيعتديَ- {الظَّاِلِمينَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ } :حديثم َاالعتداءَمنَقمبَ َيقولَ،وكأنَّ لمناَالَبأنَّ

َعلى َالقرآنَعنهمَبأالظامليَيكونَإال  َيتحد ث  َعلىَالظاملي،َمنَه مَهؤالءَالظاملونَالذين  َإال  ؟َن هَالَعدوان 
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َمفسَ  َلوَسألت  َوالس ن ةَسيذهبونَيقطعًا َومشاالًَريَالشيعة َعلقيتَمبفسريَ،ينًا ناَفلَأَ،والس نةَالشيعةَمَوما
َ َجعفرم َعند  َفَخلفهم،َالصواب  َالصواب  َُم َ منهمَوأجد  بِن َمهران َعن أبي َعبِد ة َعْن ُسماعَ )ََ-مَّدَبنم

: َأْواَلُد قَ تَ َلِة الُحَسيِن قَالَ َ{الظَّاِلِمينَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َفالَ }: ي َقولِه تَ َباَرَك وتَ َعاَلىاهلل َعَليه السَّالم فِ 

أكثرَلنَّهَبقيتَمنَاملطالبَللدخولَفَتفاصيل ََأعتقدَاملعىنَواضحَوصريحَوالَحاجةَ َ-َ(الم َعَليِه السَّ 
َأتناولابقيَّ َ.ةَالب دََّأن 

َكاملَالزياراتَوفَزياراتَسيَ  َمنَزياراتَسيَ َ،هداءدَالشَ ف َالصدَالشَ زيارة ادقَهداءَمرويةَعنَإمامنا

َوسلمَ َاهللَمَصلواتَ  َالزيارةهَعليه،َماذا َاحل سيَفَهذه اطمب  َعَليْك  بَن َرُسوِل اهلل َصلَّى اهللُ ا يَا )َ-َ؟ُن 
َفَدعاءَم -النَِّصِر والَفْتح  َأْشَهُد أنَّ َلَك ِمن اهلِل َما َوَعَدَك ِمن َالنصرَهوَالنصرَالذيَذ كمر  شعبانََهذا

َمنَشهرَشعبان َالثالثم اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك  )َ-هَعليهَوسلمَ َاهللَمَم ولدَاحل سيَصلواتَ َ،الذيَي قرأَفَاليومم
َيقولَالدعاءََ-ْوِد ِفي َهَذا الَيوم ِبَحقِّ اْلَمْولُ  َرة َوَسيِِّد اُِلْسَرة اْلَمْمُدوِد بِالنُّْصَرة َيوَم َ-إىلَأن  قَِتيِل الَعب ْ

َم قد م ٌةَللكرَّةَالنُّصرةَمّتَتكونَللحسي؟َيومَالكر ة،َ-(ََالَكرَّة َكماَقالَالص،َق تملَق  ت َ الظهور  َل ة َاحل سي ادق 
َاخللص،َملَيؤخذَبثأرهم،َمّتَي ؤخذ َبثأرهَمبدمهَمَوالباقرَولكنَملَي طلب َالملَ،؟َفَيومم َ،فَيومَالنجاةَ،فَيومم

َتتحقَََّ،فَيومَإمامنا َةفَيومَالكرََّ،جعةَم؟َفَالرَّقَالنُّصر ةومّت  َكماَمر  ؟َفَمّتَ-َُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا}َ-،

َر سلناَ نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي اآَمُنو  َوالَِّذينَ َ-احلياةَالدنيا،َن نصر  َرة َوَسيِِّد َ-َ{اِْلَْشَهادُ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ قَِتيِل الَعب ْ

َرة َوَسيِِّد اُِلْسَرة اْلَمْمُدوِد َ-َأناَأقرأَمنَمفاتيحَاجلنانَمنَأدعيةَيومَالثالثَمنَشعبانَ-اُِلْسَرة  قَِتيِل الَعب ْ
َ–!َرةَالشريفةانتبهواَللزياَ،وماذاَبعدَلشهداءَهوَيومَالكر ةَفَالرجعة،ادَاالنتصارَلسيَ َ-َبِالنُّْصَرة َيوَم الَكرَّة

هذاَفَالرجعةَََ-النَِّصِر والَفْتح  َك ِمَن اهلِل َما َوَعَدَك ِمنبَن َرُسوِل اهلل َصلَّى اهلُل َعَليْك َأْشَهُد أنَّ لَ ا يَا

مّتَهلكَأعداؤه؟ََ-َْعَداِئك وَتَماَم َموِعِد اهلِل إيَّاكاهلل الَوْعَد الصَّاِدق في َهاَلِك أَ  نوأنَّ َلَك مِ َ-َكماَمرَ 
َيتحقَََّ،،َوعٌدَصادقهلكَأعداؤهَعلىَيدَاملختار َأن  َتكونََ،َهذهَمقيعينَهذاَالمرَالب دَّ َأن   يَا –الثورةَالب دَّ
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،َهذاَفَيومَالكر ةَ-ِصِر والَفْتح النَّ  اهلِل َما َوَعَدَك ِمن َعَليْك َأْشَهُد أنَّ َلَك ِمن بَن َرُسوِل اهلل َصلَّى اهللُ ا
َ.ىَي دمَاملختارَفَثورةمَاملختارهذاَعلَ-(ََالَوْعَد الصَّاِدق في َهاَلِك َأْعَداِئك اهللِ  نوأنَّ َلَك مِ َ-فَالرجعةَ

َالزياراتَ َكامل َف َأيضًا َآخر َموطن َالصَف َإمامنا َعن َأخرىأيضًا َزيارة َالشلسيَ َادق َد بَن يَاَ-هداء
لَوْعَد ااهلِل  أنَّ َلَك ِمنو  -رجعةَهذاَفَالَ-ح الَفتْ و ِر اهلِل َما َوَعَدَك ِمَن النَّصْ  هلل َأْشَهُد أنَّ َلَك ِمنوِل اَرسُ 

َفوصريحََمَواضحهذاَالكلَ-(َ َوَتَماِم َموِعِدِه ِإيَّاك الَحّق في َهاَلِك َعدوِّك َهلك  ت لةَاحلسيَالب دََّق َ َأنَّ
َيتحقََّ َأن  َظهور َوقبل َزمانَمق َحتقَََّنا،إمام َإالََّوما َذلك َالق َي دم َبمَ  َعلى َهذختار ََوأنَّ َالزيارات َعديدٌةَه هي

َعنَهلكَق تل تمهتتحدََّ قَذلكَقََّحتوماََ،عليهَاهللَمَاتَ صلَوَوقبلَظهورَاإلمامَمَعنَهلكَأعدائهَقبلَالرجعةَمَ،ث 
َعمليَإالََّ قَلنَّه َتحقََّيَتارَأيضًاَملرةَاملخدَثَووبعَ،ءقَشي،َقبل َثورةَاملختارَملَيتحقَََّفَثورةَاملختاربشكل 

َتكونَ،َفإذاًَهذهَمقدَقتلهم َتتحقَ َ،الثورةَالب دََّأن  َ.قالب دََّأن 

َهذهَمأعتقدَأ َاتَالقادمةَلَاحللقفهاَينَسأورديضًاَماَأوردهتاَولكنَّاملعطياتَومعطياٌتَأخرىَأَنَّ َأن  جلم
َاملض َهذا َغْي َأخرى َومضامي َمعان  َمنها َنستخرج َهذه َف َبصددهم ََنن َالذي َأيضاًَهولكنََّ،حللقةامون ا

َْيَإىلَبعضهاْيةَسأشةَوكثزياراتَوفَْيَ،أدعيةَ،رواياتَ،،َهناكَمعطياتَونصوصتشتمل َعلىَهذهَاملضامي
َاملضمون َتشتملَعلىَهذا َثورةَ،فَاحللقاتَالقادمةَهيَأيضًا َتتحتارَالبَ املخَعلىَمضمونَأنَّ َأن  َ،ققََّدَّ

َأنَ َالواقع،َولوَقرأالب دَّ َقَ،اًَتَرمسدَر مسمَقاََّنَ أكناَتفاصيلَثورةَاملختارَفتكونَعلىَأرضم َاملختارَبعدَأن  تل 
َاحل سيَاست شهَم َندَة،انتهتَاملهمَََّعليه،َدَرضوانَاهللَتعاىلق  ت  ل ة َرسَحيحي  َهذا ناكَكانتَهََ،لرجالااة

َق  ت لَق  ت  ل ةَاحلَ َهذهَمَ،شعلةَفَداخلهَم َذالشعلةَماَمخدتَحّت  اتهَبذلكَدَوانتهتَحياست شهَمَلكَهوسيَوبعد 

َاملهمََّ َانتهتَاملأموريةةوانتهت  َكانتَواضحة، َانتقامَمنَق  ت َ َ،،َاملأمورية َاالنحلسيََوال ة تقامَاإلليَكانَهذا
َ.َتعاىلَعليهعلىَيدمَاملختارَالثقفيَرضوانَاهلل

َمعطًىَفَغايةَالمهيَ  يث مَالتمَََّة،ه ناك  يث مَالَار،مم يث مََثَاملختارَفَالسجن،ارَحدََّتمََّمم نَومم املختارَس جم
نَبعدَسجنمَاملختارَأوَرمبَََّ،نأيضاًَس جَم ولكنَيبدوَمنَخللَالقرائنََ،اَفَنفسَالوقتوالذيَيبدوَأن ه َس جم

يثَ س جنَبعدَاملختارَهَ أنَّ َكانَاملختارَومم َبالنتيجة يث مَهوَالتلفَُّارَفَالسجنمَالتمََّ، ،َلكلمةظَالصحيحَل،َمم
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يث مَفَلجتناَالعراقيةَنقولَم يث م،ََننَ  يث م َالتمََّاللفظَالصحيحَللكلمةَهوَمم ،َهيَليستَعربيةَالكلمةَ َ،ار،َمم
َالفارسيتعريبَإل َ عينَوطنوميهنَتَميهن،َالقدميَمسهم َكلمةَميهنَإذاَت رجم نَالفارسيةَإىلَالعربيةَتعينَتَم،

يث م،لعريبَلتخفيفَال،َف  ع ر بتَباللسانَاوطن الَمراديَحَعلىَأيَ َهيَتعريٌبَلكلمةَميهن،َكلمةَفقيلَمم
بَفيهاَكلمةَالتعريبَفَاللغةَتعطيَمعىنَتبديلَبنيةَالكلمةَغْيَالعربيةَبطريقة َترتتَ ََمنَالتعريبَليسَالرتجة،

َمعا َتتناسب َالعربيةَحلروف َاحلنجرة لَ ، َب د  َفميهن َفي قال يث م َمم َإىل َأنَََّالكلمة،َتعريبت َكما َاللغاتَه ف
َيَ َ،الخرىَنفسَالعمليةَحتدث َالفارسية َوت بدََّقالَتفريسَللكلمةَحيَتؤخَ فَاللغة َكلمةَعربية لَطريقةَذ

َأيَ لفظها َعلى َهذهَمَ، َمهمََّالقضيَ َحال َليست يث مَ ةة َمم َأخرب َوقد َاملختار َمع يث م َمم ن َف س جم َبأنََّ، َاملختار
َاآلن، َاحل سيَملَي قتلَحلد  َاحلسيَسي قت لَوبأنَّكَستخرجَوتقتَ َاحل سيَسي قت ل، َبأنَّ َاحلسيَأخربه  لَقت  ل ة

َكانَعلىَمائدةَالطعاَدوسَبنعلكَعلىَوجهمَع بيدمَاهللَبنَزيادَوفعًلَهذاَحصل،وإنَّكَست مَوجيءَاملختار
َأكملَطعامهَقامَبرأسَع بيدَاهللَ بنعلهمَإىلَمىَبنَزيادَُث َََّرفداسَبنعلهمَعلىَوجهَع بيدَاهللَبنَزيادَفبعدَأن 

َالنَ اغسلهَوطهَ َ:قالَ،خادمهَم َرأسَهذا يث مَأخربهَ الكافرَسَ جَمرهَفلقدَدست  َاهللَ،َف مم َقالَبأنَّكَستقتلَع بيد 
ََو َزياد َوجههَمبن َعلى َبنعلك َأخربهعلَ،ستدوس يث م َمم َرأسه، َى َاملعلومات َمن َبأيدينا َما َقطعًا معلوماتَ،

يثَ ،َه ناَأريدَأنَأإجالية َالتفاصيلَوأنتمَاحكمواَبأنفسكم.َنظرواَإىلَهذهَم،َاارمَالتمََّقفَعندَمم

َالتمََّ يث م  َمعامم َبدأت َاليت َالفرتة َف َسنةار َف َيعين َاحلسينية َالنهضة َشخصيَ َللهجرة،60ََمل  َمنَأبرز ة
َأمْي يث م،َوإىلَيومكَهذاأصحابم َكانَفَالكوفةَمم َفَهذاََاملؤمني َكوفةَعلي  َذهبتَإىل ،َأنتَاآلنَإذا

ذهبَ،َاآلنَاَممَهوَمميثمَإىلَيومكَهذاأبرزَم علَ َ،بنَعقيلل مَفَالكوفةَبعدَمسجدهاَومسلمَأبرزَم عالزمانَ
د هاَوم سلمم هاَلكاَأبرزَم عل مَفَ،فَهذهَاللحظةَ،ناَهذاإىلَالكوفةَواحبثَعنَأبرزَمعالممهاَفَزمانَم وفةَمسجم

يث م َالتمََّم سلم َ َالخرى،َُث َّاربنَعقيلَوبعدَهذاَال م عل مَمم َكانَ َتأيتَاملعاملم يث مَرضوانَاهللَتعاىلَعليه أبرزََ،َفمم

َمهََّةَمنَأصحابَأمْيَاملؤمنيشخصيَ  َهوَاملشروعَمشروعَدَللثورةَاحل سيني ة،َأمْيَاملؤمنيَهوَأيضًا ،َهذا

َال مَّةَغدرتَمبشروعَالغديرَفجاءَمشروعَالقربانََ،ربانالقَ  َاحلديثَبأنَّ اَاملشروعَفاطمةَدة َهذوسيَ َ،كماَمرَّ

َعليهاوسلمَ َاهللَمَصلواتَ  َالقَ َ،ه َمشروع  َبدأ َهناك َالقَ ربانمن َمشروع َبدأ َواجلدار، َالبابم َبي فكانََ،ربان
مًلَهناكَوفصََّ ََنرهمَاملقدََُّم  َبدمم ُمموعًةَمنَأصحابهمََد َالوصياءَأعدََّ،َسيَ اتسَعلىَرمالَالغاضريَ لهَاحل سي 
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يث مَومنهمَر شَ  َبأَّنََّ يبَبنَم ظاهرَالسديَومنهمَومنهمبَمجريَومنهمَحَ يدَالَ منهمَمم مَ،َهؤالءَالذينَع رمفوا
دَ  َعلمَاملناياَوالبلياَوكانواَُي  َبهَإذاَماَسنحتَلمَالفرصة،ُيملون  د ثونَالنََث ونَالناس  اسَبذلكَأوَكانواَُي 

َكانواَيعملونَبالتقيََّي سممعونَالناس، َيعملونَينماَتكونَالظروفَقاسيةَجدَ ،َحَفَاحلدودَالقصوىإالَََّةَمما ًا
َكانواَيت قون،َملاذا؟َهوَُم  ط ط،ولكن َََّفَحدود َقصوى،َبالتقي ةَم ،َةهناكَخ طََّهناكَبرنامج،َبرنامج،هوََه مَما

املشروعَاحلسيينَليستَُمموعةَخرجتَمنَاملدينةَجاءتَإىلَالعراقَودخلتََ،لمَّنضةَاحلسيَعليهَالسََّ
طََّ،انتهيناتََولَ فَمعركةَوق تَم َطَكبْيهذاَُم  َبكثْيَمنَاجلانبَالظاهرَمنَاملشروعَاحلسيينَأكربَخلفيا،َاجلانب 

طَّالواضح َكثْيةَطَلهَ ،َهذاَُم  َكثْيةلهَ َ،صفحات كرَلكمَتفاصيلَوأنتمَإحكمواَبنفسكمََذ،َأناَاآلنَأَجوانب
َعلىَذلك،

َمّتَيصلَإىلَالكوفةبنَعقيلَيصلَإىلَالكوفةم سلمَ َاخلامسَمنَشهرَك؟َيصلَإىلَال، َفَاليوم وفة
مَّدَ،َماذاَأقَولثَعنَثقةَاحلسيَالوََّأناَأحتدَََّ،عقيلَبن،َإىلَأينَيذهب؟َمسلم َشوال َكلمةَُم  ل؟َحتضرين

َزيادَُممَّد َجاءهَاخلربَأنََّمسلمَبنَالشعَبنَالشعثَحينماَأرسلَابن  َطوعةثَبعدَأن  ،َبنَعقيلَفَبيتم
مَّدَ َكانتَطوعةَمنَجواريَآلَالشعث،وباملناسَبنَالشعث،انتفضَابنَزيادَوأمرَُم  خادمةَعندَآلََبة

مَّدََالشعث، َواحددجََّبنَالشعثَوأرسلَمعه َسبعيَرجًلَمَ فأمرَُم  ،َملسلمَبنَعقيلَجًاَبالسلحَلرجل 
َضيَ فَبيتَإ ةَسلمَوالقصََّ،َل مَّاَوصلواَإىلَدارَطوعةَوخرجَعليهمَمقمرأةَفَزاويةَمنَزواياَالكوفةَفَز قاق 
َمبسلمَفَاللحَمذكورة، َالفرسانظاتَالوىلَحينماَاصطدموا َأربعونَمنَهؤالءم َعقيلَوإذا أربعونَمنََ،بنم

مَّدَوهذاَج نََّجنونَ،طونَبدمائهمدواَعلىَالرضَيتخبَّهؤالءَالرجالَم دَ  جاءََ؟!،َماذاَيصنعبنَالشعثهَُم 
َقالَلهَ دركناهَبشكلَسريعَالبنَزيادَأنَأفأرسلَرسولَبسبعي، َابنَزيادَماذا َاَم؟َقال، مَّدَ: بنَرجعَإىلَُم 

َكيَتأتيينَبهَفث  ل مَفَأصحابمكَهذاَالث لمة:َالشعثَق لَلهَ  َواحد ،َفكيفَلوَأناَأرسلت كَوج هت كَإىلَرجل 
َيشْيَإىلَاحل سي َفَمكانَضيَ بعثت كَعلىَغْيه؟ َكانَم سلمَلوحدهم َإذا قَوفَزقاقَوأهلَالزقاقَرجالَ،

َكانواَيرمونهَباحلجارةَوكانواَي سجَ ون َكَ ساءَوأطفال َت،اجلهاَلَ رونَالنارَفَالقصبَوي لقونهَعلىَمسلمَمن

َكانَلهَ  َما أناَأرسلتكَإىلَرجلَواحدَفثلمَفَ:َ،َفقالَلهَ َطوعةَبلساَّناَفقطمنَناصرَإالَََّومسلمَلوحدهم
َال َغْيهم،أصحابكَهذه َإىل َأرسلت ك َلو َفماذا َمَثلمة َُم  مَّدإىلَالشد، َأجابه  َلهَ اذا َأرسل  َذلك َبعد  َهو َ؟
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م دَمخسم َأجابَابنَزيادبنَالشعثَئةَوأرسلَمئاتَمنَالرجال،َُم  َرسولَهبذهَالرسالة،َ؟َأرسلَلهَ ماذا
َقالَق لَلألمْي َشفهية، َرسالة َأمْي،: َتظنَيا َأرسلتينَإىلَبق الَمنَبقايلََماذا َالمْيَأنَّك  َتظنَأيُّها ماذا

الَمنَرسلتينَإىلَبقََّيُّهاَالمْيَأنَّكَأ،َماذاَتظنَأيعينَإسكافَجرمقانَنَمنَجرامقةَاحلْية،كوفةَأوَجرمقاال
مَّدمَإنَّكَوجهَ،بقايلَالكوفةَأوَجرمقانَمنَجرامقةَاحلْية َمنَأسيافَُم  َىَاهللَ صلَّبنَعبدَاهللَتينَإىلَسيف 

مَّدَوآلَمَعليهَم َكلمَُم  َكلمهمَ،بنَالشعثه،َهذا َُم  مَّدمَهتينإنَّكَوجَََّ،هو َمنَأسيافم بنَعبدَاهلل،ََإىلَسيف 
َ َعليها َبىن َاليت َالساطي َمشروعهَ اهذه َهذهَمحل سي  َب ينأَ، َاليت َالسطوانات َمن َاملشروعَعليهاَسطوانة

َ.َحالَ ،َعلىَأيَ ،َمسلمَبنَعقيلاحلسيين

َاخلامسَمن َوصلَفَاليوم َالنبوغ،شوالََشهرَمسلم َذلك َبكل  َمسلم َالكوفة، َيقولََإىل نَعنََوكانوا
َحّتََّمنَأشبهَالنَّ:َمسلم َاملؤمنيَفَشكلهََاسَبعم همَعلي  اكيَأمْيََ،كانَشبيهًاَبأمْيم َُي  اولَأن  َكانَُي  وهو

ََبنَعقيلَبكل َذلكَالنبوغَوبكلَ ،َم سلمََابنت هجهَ ،َوزوَّاملؤمنيَاه َأمْيَ وربَّاملؤمنيَ َكتب  تلكَاحلكمةَهكذا
،َبكل َقةَثقة َاحلسياحلسيَوالثَ َهذاَال م قدَّمَعندَ-(َْن َأْهِل بَ ْيِتي والُمَقدَّْم ِعْنِدي ثَِقِتي مِ  ):َفَالكتاب
،َة،َنقطةَفَغايةَالمهيَّأينَذهب؟َذهبَإىلَاملختارَالثقفيل مَّاَوصلَإىلََ،بكل َتلكَاحلكمةَ،ذلكَالنبوغ

َكانَش،َصَ ارَالثقفيَشيخًاَمنَشيوخَالقبائلملَيكنَاملخت َجتماعيًةَمرموقةَفَالوسطَالكوف،ًةَاخصيَ حيح
َوالَمنَشيوخَالربَا َشيوخَالقبائل َيكنَمن َالكوفةلكنَمل َف َالكبار َيعينَالزعماء َزعماءَع َمن َالَهو ،

َالقبائل يث مَالتمَََّ،الرباعَوالَمنَشيوخم ارَوك ميلَوملَيكنَالبرزَفَالوسطَالشيعيَوالَهوَمعدودَمنَطبقةَمم
َوحب َالجري َالسرارور شيد َمح  لة َمن َمعدوداًَيب َيكن َمل َشخصيَ ، َكان َاملختار َحكيمة، َممقداماًَََ،ًة َ،كان

كانتَََ،واملكرَصفَبصفاتَالقيادةَالعسكريةَوتدبْيَالمورَولطفَاحليلةَميتَ َ،فَغايةَالذكاءمَوالنباهةَ،مغواراًَ
َاملناَ،الصفاتَتتجمعَفيهَهذهَم َالسرارمَومنَمح  لةمَعلمم يث مَواللكنَملَيكنَمنَأهلم َمم َذينياَوالبلياَمنَأمثالم

يث مَالتمََّ َمم َاملختار،،َلكنَم سلمَجاوانَاهللَتعاىلَعليهارَرضه مَفَدرجةم وقطعاًََءَبشكلَم ستقيمَإىلَدارم
َمعه َموعد  َعلى َكان َاعتباطيةالقضيََّ،املختار َليست َوأوََّة َهوَ، َمسلم َطريق َعن َاحل سي َبايع َشخص ل

ينزلَفيهاَدارََلَدار،َم سلمَأوََّةَاملختارَملَتكنَاعتباطيةقضيَ َ،ةَملَتكنَاعتباطيةيَ ،َالقضلَواحدأوَََّ،املختار
لكوفةَفانتقل َمسلمَإىلَدارَهانئ،َمّتَانتقلَمسلمَ،َبعدَذلكَاملختارَخرجَفَمأموريةَإىلَخارجَااملختار
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رَخرجَإىلَخارجَالكوفةَتاابنَزيادَإىلَالكوفةَاملخَ،َحيَجاءءَابنَزيادَإىلَالكوفة؟َبعدَُميإىلَدارَهانئ
َعقيلَإىلَدارَهانئَبنَعروة،َفكلَ َ،جيمعَأنصار ه ،َأعوانهَ،َذهبَ ملأموريةَ  ذيَقامَالعملَالَفانتقل َمسلم َبن 

َكانَباتَ بهَمسلمَ َاملختارفبنَعقيل َمعَاملختارَوفَدارم َاملدََّاق  َبنَعقيلَفَدارَ، َم سلم  َمكثها َالطويلة ة
َاملختا،َاملراسلتَواخلطاباملختار َكانتَفَدارم َكانَأساسَراتَوالتخطيطَوالموالَوسائرَالمور ،َاملختار

ولكنَل مَّاَذهبََ،يتَب ينَعليهاَاملشروعَاحلسيينالسطواناتَالَمنَأ سسَالثورةَاحلسينيةَوأسطوانةَمنَهذهَم
َمسلمَوهانئ،َدخلَإىلَالكوفةَمّتاتإىلَخارجَالكوفةَورجعَوحدثتَتغْيَُّ َابن َت قَمواعَ،؟َبعدَمقتلم لَوكان 

َعلَ،زيادَراغبًاَفَقتلهَم َكانتَلهَ ع مرََلكنَََّىَذلك،بلَم صر ًا ماعيةَباملختارَوكانَهوَعلقةَاجتَبنَح ريث

َالشَ  َابنَزيادَ،رطةمدير َش رمطة َفأودمعَفَالسَ تدخ لَفَاملوضوعَوتكفَََّ،مدير َأنَضرب ه َلَباملختار جنَبعد 
َوهذهَم َعينه َوش رت   َالتأريخالتفاصيَوأدماه َكتبم َف َمذكورة َس نيََّ،ل َأو َشيعية  َكتب  َفَوأودَمَ،ةف َاملختار ع

َ.ارالسجنَوه ناَالتقىَمبميث مَالتمََّ

َأيديكمَاليتَتتعلَّ َأذكرهاَبي  َفَالكوفةَوكماَق لت،َقَمبميث ماملعطياتَاليتَأريدَأن  َكان  يث م هناكَُمموعةََمم
َيتحدََّ َكانوا َالمْي َأصحابم َباحلقائقمن َللتقيةَثون َمراعاة َدون َال م خطََّ،من َمن َجزٌء َمنَجَزَ،طوهي ٌء

َعلىَالربنامج َاملثال، ََ:سبيلم بن ُمظاهِر اِلسدي عنَد استقبَل حبيَب فَ  رٍس لهُ ار على فَ مَّ مرَّ ِميَثُم الت)
َثونهمَيتحدَََّ،والناسَيسمعونَ- عناُق فرسيهما ثُمَّ قال حبيبأى اختلفت ثَا حتَّ مجلِس بني أسد فتحدَّ 

َي سممعفيماَبينهمَلكنَّ يث مَ-: َلَكأنِّي ِبَشيٍخ أصَلع َحبيب ثُمَّ قَال -واَالناسَهمَيريدونَأن  مميث مََ،يشْيَإىلَمم
سةَدارَالرزقَيعينَاملؤسَ َ-زق الرِّ  ارِ دَ  ندَ طيخ عِ َلَكأنِّي ِبَشيٍخ أصَلع َضِخم الَبطن يَِبيُع البَ  -أوصافهََهذهَم

َكانَيبيعَعنده َالبطيخاملكانَاَ،املاليةَفَالكوفة يث مَدكانََ،لذي زق َقد ُصِلَب ار الرِّ دَ  ندَ طيخ عِ يَِبيُع البَ  -مم
َقُر َبطُنُه َعَلى الَخَشَبة، فَ َقاَل ِميَثم: وإنِّي َِلعِرُف رَُجالً في ُحبِّ َأهِل بَيِت نَِبيِّه وي ُ  َ- َأْحَمر َلُه َضفيَرتَان ب ْ

والناسََ- افَتَرقَا مَّ بِنِت نَِبيِّه ويُ ْقَتل وُيَجال ِبرأسِه ِفي الُكوَفة ثُ  َيخُرُج لُِنصَرة ابنِ  -هذيَأوصافَحبيبَ
ََ،تسمع َزمنية وَلم : رأيَنا أحدًا أْكَذَب ِمن َهَذين، قَالَ : ما فَ َقال أهُل المجِلس -قبلَالحداثَبفرتة

يثَ َيعينَ-يَ ْفَتِرق أْهُل الَمْجِلس َحتَّى أقبَل ُرَشيُد الَهَجِري َفطََلبَ ُهما  َفطََلبَ ُهما  -حبيبَمَوعنَسألَعنَمم
ُهما فَ َقاَلوافَسأَل أه تَ َرقَا وَسِمعَناُهما يَ ُقوالن: َل الَمجِلِس َعن ْ اً فقال ُرشيد: رَِحم اهلل ِميَثم كذا وكذا،َاف ْ
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ذا : ه الَقومم ثُمَّ َأْدَبر فَ َقالَ ِمَئة ِدرهَ َ-برأسَحبيبَيعينََ-َرأسليُء باجِ ي يَ ذِ اِء الَّ طَ ويُزاد في عَ  َنسيَ 
يث مََ-ى رأيَناُه َمْصُلوبَا واهلِل َما َذَهبت اِليّام والليالي حتَّ : واهلِل َأْكَذبُ ُهم، َفقاَل القوم بَعَد َذِلك  -يعينَمم

َكانَيلتقيَبع مرَبنَح ريث،َع مرَابنَح ريثَأموي،َأمويَاملنهجَ-بن ُحريث دار َعمر َعَلى باِب  ،َحينما
َالنسب َكانَأموياًَقريشَولكنََّينتسبَإىلَ،قرشي  َكانَيلتقيَمَمه يقولََبنَح ريثَفَالطريقيث مَبع مرَ،َحينما

نَجواريأحسنَجواريَياَاَلهَ  َكانَبعيدًاَعنَبيتَع مرََ،َالبيتَالذيَيسكنَفيهبنَح ريثَأحسم يث م بنَمم
َاليتَص لمبَعليهاَح ريث َاليتَص لَمَ،ولكنَالنخلة َعلىَخشبةَ َ،بَعليهااخلشبة بيتَع مرَبنَََجبوارص لمب 

نَجواريَياَابنَحَ َح ريث، َكلمته َأحسم بن َمْصُلوبًا َعَلى باِب دار َعمر ى رأيَناُه حتَّ  -ريثَبعدَذلكَع رمفت
َ.(بن مظاهر أو ُمظاهر وقد قُِتل مع الُحسين ورأينا ُكلَّ ما قالوا بيب يء برأِس حَ ُحريث وجِ 

َ َكلََّاملعطياتكماَق لتََنن  َتكانََاجملموعةَهذهَمَأنَََّنااَتنبئوأمثالَ ،َهذهَملعطياتّنتلكَبعضَاَ،الَّنتلك
دَ  َبالحداثحت  َوالبليا، َباملنايا َلث َأ، َهو َشيء ؟ َلتمييَ ي  َسلوب َأهلم َالحلقَ از ََباطل،َمن سمع َيفحينما

َالي امَوتنطبقَهذهَم َوأهلَالأهلَاحلََبيزَالناسَحينئذَ المورَييَ َالناسَهذهَالحاديثَومترُّ وأهمَُّماَََ،باطلق 
َعنهَهوَمقتل َاحلسيَصلواتَ كانواَيتحدََّ ناياَوالبلياََثونَباملتحدََّيكانواَََلذين،َهؤالءَاهَعليهوسلمَ َاهللَمَثون 
َاحلسيكانواَيتحدََّ هَعليهَوسلمَ َاهللَمَصلواتَ َحلسي،َوعنَالذيَسيجريَعلىَال مَّةَبعدَقتلَاثونَعنَمقتلم

َكانتَوظيفتهم َكثوَرللصفحاَاحلسيينَومتهيدٌَللمشروعََمتهيدٌََ،وهذه َ.َتارةَاملختَاللحقة

َا َإىلَهذهَمأنتم َملَيكتبَإىلَسيَ َاملعطيات،َنظروا يث مَفَالكوفة َالشَ مم َإىلَسيَ د َكتبوا َالذين َلنَّ َدهداء
َعرفتهم َالناس َسيَ َ،الشهداء َإىل َيكتب َالشَ مل َد َمبسلم َيلتقم َمل َمنَهداء، َعندنا َما َحبسب َعقيل بنم

َسر اًَرمبَ َ،املعطيات َبه َالتقى َلكنَّا َجزءاًَ، َيكن َمل َعقيله َبن َمسلم َبرنامجم َكلَ َمن َمأمورية، َعنده  ،ََواحد
َجاءَابنَزيادَإىلَالك وفةَخرجَاملختارَإىلَخارجَالكوفة،َانتقلَاملختارَمأموريتهَمنَالبدايةَمعَمسلمَإىلَأن 

َمبسلمَ يث مَملَيلتقم َتنقلَلناَالنصوصَ،َملفة،َخرج َإىلَاحلجازه َفَالكَوبنَعقيلَمعَأنَّمسلمَإىلَدارَهانئ،َمم
َالتقىَباحل سيَبلَاملوجودَعندناَأنَّهَسألَأ مََّس لمةَعنَاحلسيَفقالتَلهَ التقىَباحلسي إن ه َخارجَ:َ،َقطعًا

َت سل مَلهَ َ،ن هَفَمكانَليسَفَبيتهمَاآلنإمََ،املدينة يث مَموجودََ!؟علىَاحلسي،َهلَي عقلَهذاَفطلبَمنهاَأن  مم
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يث مَيعلمَبال،َواحلسيَموجودَوالَيلتقيَبه!!َُث ََّرجعةَفَاملدينةفَمكَََّ،اكَفَاحلجازهن ذيَسيجريَ،َمم
َمعَاحلسي؟َرجع َإىلَالعراق،َمّتَوصلَعلىَاحلسي، اقَبعدَوصولَابنَزيادَإىلَ؟َوصل َإىلَالعَرملاذاَملَيبق 

وهوَأحدثَم ظاهرةَأخبارَتقولَدخلَإىلَالكوفةَوهناكََ،لَعندَالقادسية،َفَبعضَالخبارَأن هَاعت قَمالكوفة
،َالسوقَهلَالسوقَباعتبارَالحداثَمضطربةسمَأمَبإداخلَالسوقَحبيثَذهبواَإىلَقصرَابنَزيادَوهوَتكلَّ

َ َمشاكل َفيه َحدثت َالقضيَّأيضًا َهذه َص ن ع  َالذي َهو َأن ه  َالسجنَ،ةويبدو َإىل َيدخل َأن  ةَالقضيَ َ،ي ريد
ذهبَإىلََ،بنَعقيلمبسلمََلهَ َالَعلقةَ َ،ذنَأوَيؤخَ َحيَي سجَ بنَعقيلَحّتََّلمَواضحة،َهوَملَيت صلَمبس

؟َرجعَقبلَبَإىلَاحلج،َهلَذهلمَورجعهَالتقىَباحلسيَعليهَالساحلجازَوملَتنقلَلناَاملعطياتَاملوجودةَبأنَّ
َهناكموعدمَاحلج ََ،قَسراحهدَالقادسيةَوأ طلَماَاعت قملَعنلَعندَالقادسيةَأوَرمبََّ؟َرجعَسواءَاعت قَم،َفماذاَصنع 

شخصَهوَفَموطنَشبهةَفََعمليةَاالعتقاالتَوإطلقَالسراحَباعتبارَأيَ َ،حتدثَهذهَالعمليةَتكان
صغْيةَفَالسوقَمعرتضًاَعلىَهذهَاالنتفاضةَالَ،املظاهرةَاَبعدَذلكَصنعَهذهَمورمبَََّ،تلكَالظروفَالقاسية

لَزيادَوذهبواَإىلَقصرَابنَزيادَملناقشةَاملوضوعَوهناكَاعت قَمعلىَسلطةَابنََ،رمط ةَوعلىَالس لطةَآنذاكالشَ 
َزيادَعنهَفقيل َلهَ َث،ىَوحتدََّحينماَهوَتصدََّ يث مَفسألَابن  ثَحبديثَاملناياَوالبلياَهذاَالذيَيتحدَََّ،هذاَمم

َاعت قملَالتقىَباملختارَوحدََّ،َفاعت قملمنَخاص ةمَعليَ َ،عنَعليَ  منَجلةََالمور،ثَاملختارَبكثْي َمنَ،َوحي 

َاحل سيَسي قتَ  َأنَّ َاملختارَلالمورَاليتَأخربَاملختارَهبا َمنَالسجنَوسيقتلَسيخ،َمنَجلةَالمورَبأنَّ رج 
َاملسجونيَومنَجلةَالمورَحدَََّ،بنَزيادع بيدَاهللَ ثهَبأنَّهَسيخرجَويكونَوالياًَعلىَالبصرةَوحدََّثه َعنَبعضم

َي قتلَاحلَ عنَنفسهَبأنَّهَسيؤخذَمنَالسجنَ َ.َكانتَعمليةَإعدادَللمختارََسي،وسي صلبَوي قتلَقبلَأن 

 ََ.عَفَالسجنَللحفاظَعلىَحياتهَمودَمأ:َالًَأوَ  -
َوثانياًَ - َالأودَم: َهي َاملصاعب َلنَّ َالسجن َف َالرجالع َتصقل َاليت َهي َواآلالم َاملصاعب َتصنع َ، يت

علىَحياتهَم،َفأودمعَلَاملصاعبَواالمتحاناتَوالبليا،َمطبخ َالرجاالرجال لوَبقيََ،فَالسجنَحفاظاًَ

َلقضيَ َ،هداءفَاخلارجَاللتحقَبالركبَاحل سيينَوق تمل َمعَالشَ  َكبْيةوهوَم ع د  َ،َلة  صفحة َمنَصفحاتم
َعالممَ،املشروعَاحلسيين َكان َيكنسواء َمل َأم َبالمر َيكنََ،ًا َمل َأنَّه  َالقرائن َخلل َمن َيبدو والذي

َشيئاًََ،عالم ماًَ َلشيءَفَنفسهَمولكنَّ يث مَيعتلجَهوَم عد  َالمرَمم َله َهذا يث مَفَالسجنََ،،َبيَّ  فكانَمم
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طَ َ،لجلَإعدادهَم كلََّماَأخربَبهَََهوَيرىَوَئَأمره َلذاَالمر،يهيَ َ،جنطَوهوَفَالسوبدأَاملختارَخي 
يث مَقدَحتقََّ ََ.قمم

يث مَبعدَذلكَأخرجوه َكماَأخربهَحبيبَطعنوهَفَبطنَ،وصلبوهَمم يَدارَفَديثَالذاحلَهرَفبنَمظاه
َأسد َبين ََ،ُملس َصورًة َقليلقرأت  َقبل  َمسامعكم َعلى َاحلديث َمن َصلبَو، َل مَّا ََأمرَ َنوهطعَوه َأن  ابنته

َخشبتهمَ م رَاملكانتكنسَاملكانَالذيَعند  َُت  َابنته َأن  عَصوت ه َعالياًَورفَ،رَاملكانت عطَ َ،نملكاات بخ رََ،وأمر 
َهَعلوسلمَ َاهللَمَواتَ َصلشبتهمَُيد ثهمَحبديثَاملناياَوالبلياَعنَعليَ وبدأَالناسَجيتمعونَعندَخ يهَإىلَأن 

َذلك َبعد َالمرقتلوه َهذا َحدث َمّت َاحلسيَمَ؟، َُميء َأَقبل َبعشرة َالعراق َأنَََّام،يإىل َهذهَمَأتعتقدون

َرسلهاةََالقضيَ  َعلى َهكذا َاعَ؟كانت َكانت َالشَ سيَ َتباطية؟هكذا َإىلد َوصل َإىلََصَوَ،عراقَالهداء ل
َبالذات َكربلءَ،كربلء َكربلءَفَ،حيَنقولَوصلَإىلَالعراقَيعين م،َوصلَحملرَّينَمنَاالثاَوصلَإىل

َكربلء ؟َقيلَمّتَق تمللمَبنَع،َمس،َأواخرَشهرَذيَاحلجة،َيعينَقبلَهذاَبعشرةَأيامالركبَاحلسيينَإىل
َفَالكاسعق تملَفَاليومَالت َكانَموجودًا يث م َكانَموجوفةَومسل،َيعينَمم يذهبََملاذاَملَكوفة،َفَالوداًَم

َتفر قَالناسَعنهَم سلم يث مَحي  ثَحدََّوهذاَماَسنتَ،ططَُّمَ وجودَم،َهناكَبرنامجَهناكَبرنامج؟َإىلَدارمَمم
يث مَهيَهذهَمَطَواسع،هناكَُمطََّ،عنهَحتتَعنوانَقانونَاملكر ََلوقائعَاآلتيةلناسَباارَاإخبَ،وظيفةَمم مبقتلم

ماَذهبَإىلَفحينَ،اًَمعرفيَ َواًَلميَ َوعاًَوبإعدادَاملختارَوهتيئتهمَنفسيَ بَعلىَذلكَمنَاآلثارَيرتتَ احل سيمَوماَس
ََ،السجن يث م َيدخلمم َأن  َيدخَ،السجنَمأموريته  َاإلمكانَأن  َ،طريقةَ َجنَبأيَ لَالسلذلكَحاولَقدر

املختارَلسجنَليلتقيَبدخله َاأَجَاملظاهرةَفَالسوقَوذهبَإىلَدارَابنَزيادَوعاندَابنَزيادَعنادَحّتََّفهيَّ
َةَ القصَََّوَالكلمَطويلَ،لينايَن  ت فَوصلتَإذهَ،املطالبَملَتصلَإليناَهذهَمَوكلََُّاحلقائق،َيكشفَلهَ لَو

َتتجلََّ،طويلة َكبْي،َىَلنا:ولكنَهناكَحقيقٌة َكبْي َاملشروعَاحلسيين َاملشروعَََخلفيَمناَأنَََّوَأنَّ ثْيََكهذا
َنعرفه َعنََكثْي، َما َبشيء،ملاوأنَّ َاحل سيَشروعَاحلسيينَالَي عدُّ َمُمَوضعَوأنَّ َنتلفصََّططًا َمنَمًََّل س 

َ.،َبعضاًَمنَخطوطهَممنَصحائفهَمخللَهذهَاملعطياتَبعضاًَ
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َكلَ َ،شيئًاَمنَالوقتَيتهوقتَالربنامجَانتهىَوتعدَ  َكماَف إىلََ،بَاخلضيبةمَالشيياَرَزحلقةَإىلََنذهب
َاحل َخ د مة َطريقة َعلى َاحلسي َاحلسل َاملَ،سيزيارة َنزور َوأنا َوأنتم َصلَوَباسم َعلوسلمَ َاهللَمَاتَ ي َ،يهه

َ.الفاصلَالخْي

َ..َياَح س يَ..

 وطُف                ُت ِبَقْب                ِرَك طَ                وَف الَخي                الِ 
 

 ِبَص                          وَمَعة المله                          م الُمب                          دِعِ  
 اً ِم                  ن َورَاِء الضَّ                  رِيحِ َك                  أنَّ يَ                  د 

 
 َحْم                            َراء َمْبتُ                            ورََة اِ ْص                            َبعِ  

 الخنوعِ ُتَم                     دُّ إل                     ى َع                     اَلٍم ب                      
 

 ِذي َش                         رٍق ُمت ْ                         َرعِ  والضَّ                         يم 
 ْب                 ِدَل ِمن                 ُه َج                 َديَب الضَّ                 ِميرِ لِتُ  

 
 بِ                            َخَر ُمْعَشوَش                           ٍب ُمْم                           رِعِ  

 َ

بنَيَاحل ج ةَسَ حلسيَوقلبَاحلَ عيَاَورَمسيَونَ احلَ َةَمواليةَم هجَ وَ َةَمودََّشاءَاهللَتعاىلَعلىَمَ َألقاكمَغداًَإنَ 

َ.هَعليهلمَ وسَاهللَمَناَصلواتَ زمانَمَاحلسنَإمامَ 

 ...ا ُحَسيْنَي الدَّاِمْي َكَعَلى َنحِر َسَلاٌم

َاهلل َ..فَأمانم
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