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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م30/8/2015 ة َد الَعاِشَرْعُة َبَعاِبُة الرََّقَلالَح

َ..اَ عَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ ٌمَعَ ل َسَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا ي طَ ب ََب بَ لمسَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َضمحَ و و اَسم ن اَق لَ الَ َع ل ىَاَ جم َقمي  ق ةَ احلَ َاحل س نيَ ..َعمن د 

ي د ةَ  َ َالو حم نيَح اء..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َن ونَي اءَ َسم ن اَاو مَ ..َح و ل ن اَو م اََن  نَ َو ك لُّنا..َونال م تَ َم ت  َعمن د 

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

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َشَ  َحتدََّآخر  َعَ يء  َثت  َاملاضيَ َاحلَ نه َفم َوإَمنَذَماء َمَماَجَ ةَمَ لقةم َاملكرَقَ رة َلَمشاكر  ،َيدَفَسورةمَي وس فالكَ َوانونم

َحَ وكَ  َمَ ديثيَبَمان  َالتَ سَ وجز َوَ شكل  َريعَلنَّ ََي سنح َول َام َل َقاتَواملقَ لَ عمدَّةمَحَ َاج َإىلتَ يَ بَاملطالَمَذهَمَهَ فصيل َفم

،َالكيد َاإلهليَ،أشكالهَمل َكَ يدَبَمكَ نَالعَ ثتَس ورةَي وس فَحتدَََّ،الشريفةَورةَ أنََّالسَ َدَلحظت موقَ َذلك،سمح َبَميَ 
َالن َالنبويالكيد  َاإلهلي  َالشبوي،َالكيد  َكدناَليوسف،َالكيد  َكذلك َالبَ َ،يطاين، َكييَرشالكيد  َكيد ََالدَ ، رجال،
ََالنساء.

َأوَبالفَم:َاخللصةَ  َبالقولم َشيء  َهوَإظهار  ىَهذاَعلَحبيثَينطليَعلىَالذيَي واجه َهذاَالكيدَيتلقََّالكيد 
َي َوالكيدَواحلقيقة َشيٌءَآخر َأن  َاإلبليسيَلب دَّ َعنهَوماَسَ ج ه َمبكر َرمحاينَوهذاَهوَالذيَنتحدََّا،َاملكر  يته َث 

َك لََّشي،َإبلبقانونَاملكر َيعرف  َك لََّشيءيسَلَيستطيعَأن  َيعلم ،َصحيحَميتلكَق دراتَءَولَيستطيعَأن 
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َالقَ  َمن َبكثْي  َلكنَّأكثر َمنتلكها َاليت َالعادية َيتجسََّدرات َالذين  َأعوانهم َكبْيا َعلى َاعتمادا  َيعتمد  َلهَ ه  َسون 

َي شيعونَ  َبراجمماَيريدَإشاعتهََلهَ َوالذين  ص ل هَ َهمَأوَماَي عينهَ أوَماَي عينهَفَتنفيذم َي  َإىلَماَيريدَأن  فَالوصولم
َلَ منَمعلومات َفإبليس  ،َ َشيء َكل  َشيءَوليسَيسَعالممولَ يسَقادرا َعلى َيعلمَبمك ل َا َبكل  قادرا َعلىَأن 

َكل َاإلمكاناتَاملتوفَ شيء املكرََاجهةَماملكرَالرمحاينَملَوَهذاَالقانونَقانونَاملكرَاإلهلي،َذاَيأيت،َلَمرةَلديه،َمع
َوبراجمهَماإل َمشاريعهم َوإلبطال َولجلَمبليسي َوحتقيقََاحلفاظَمَ، َاملهدوي َاملشروع َوهو َالصل َالربنامج على

َاملختلفة.َماتهمَعلىَطولَاخلطَوفَكل َاملقاطعَالزمنيةَمقدَ مَ 

َمنَص ورَالكيدَالرمحاينَفَسْيةمَاملعَفَهذهَم َم  مَّدََمَّدَ ْيةمَم َ فَسَ،صومنياحللقةَسأ وردَلكمَمناذج  وآلم

َاملوضوعهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَصلواتَ  َأ غط ي  لَأستطيعَأن  َلاملَلكنَّبالكَ،َقطعاَ  كمَمناذج ََينَسأعرض 
َفيهَاَماَأذكره َباإلجالَوبالختصار،منهَكثْية، َلَأستَلصورة،ضحَاتَ ت َ َحّتَََّومنهاَماَأفص ل َالقول  طيعَأن 

َكلََّشيءَولَأستط َأحتدََّأذكر َالرقامَوالعناوينَاليتَيعَأن  َك ل  َعن َأذكرهسث  َإىلََايديكمَلّنََّأاَبني  حتتاج 

اَ  َجد  َطويل  َفَ،وقت  َما َبنحو  َوأف ص ل  َاملواضع َبعضم َف َس أ ج مل  َمواضَلذا َأخرى َالَتتَ ّتََّحع فكرةَضح
َ.َوالصورة

 َجمموعة َمنَالعناوينمَفَهذهَم َوَزَمركَ الوراقَلكيَيكونَالكلمَ َكتبت  َكن.بقدرمَماَميَ َخمتصراَ اَ 

َمنَاجلواريمنَهذهَالصورَأوَمنَهذهَاللقطاتَاليتَالتقطتهاَمنَالس َالئمََّْيةَاملعصومةَالزواج  َةَم،َزواج 
َالرمحاينجزٌءَمنَهذاَالَ،منَاجلواريَهوَجزٌءَمنَهذاَالربنامج َالئمََّتطبيق،َاملكر  وإذاََمنَاجلواري،َةَم،َزواج 

َنتتبَ  َأن  َشَ أردنا َي رسل َاإلمام َالحيان َأغلبم َف َجند َاجلواري َمن َزواجهم َالنَ ع  َسوقََ،خاسخصا َإىل إىل

مَ دَأنَتَ النخاسةَويشرتيَاجلاريةَجمرَّ َالنخاسةَوحت  َاإلمامَوليسَهلاَأهلَويتمَُّصلَإىلَسوقم الزواجََلَإىلَبيتم
َخاصََّ َعائلية  َيشيعَالمَمنَدونَاحتفالت،َا ،ةَجدَ فَظروف  َواسع،نَدونَأن  َلوَََمرَبشكل  خبلفَما

َعائلةَ  َمثل َمن َالزواج ََوَكان َأهلها َيضر َأن  َفيقتضي َأوسعمعروفة  َبشكل  َاخلرب َالئمََّينتشر َفكان فََةَ ،
ننيَيملونَتملكَمعيََّخناسنيي رسلونَأشخاصا َإىلَسوقَالنخاسةَوإىلََجونَمنَاجلواري،العم َالغلبَيتزَو

َأمهاتَالئمََّنَوتتمَُّالعمليةَهبدوءادئةَيتزوجَواجلواريَفَظروفَه ،َعليهمَاللَمَلواتَ ةَصَ ،َأولئكَاجلواريَه نَّ

َالبلدَالجَ  َفيهَاإلمام،اريٌةَليستَمنَنفسم تبقىَفرتةَختتلطََيؤتىَهبا،َت شرتىَمباشرة َمنَالسوق،َذيَيعيش 
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َأمهاتَالئمََّمَمعَ َمامَيتزوجهاَوي ولدَمنهاَاإلمام،بعدَذلكَاإلَ،َجبواريَالبيت،بنساءَالبيت َةَتَّلحظةَأنَّ
َبشكلَغْيَطبيعي، َالرؤياَالتواصلَمعهنَّ َعنَطريقم َالتواصلَمع ه نَّ َعنَطريقَالتحديث،تَّ فكانَه ناكََ،

َ َقبل  َالنخاسةتواصل َسوقم َإىل َأجميئهنَّ َل َإىل، َيتاج  َفذلك َالقول َأ فص ل  َأن  َوإيرادََستطيع َطويل وقت 
َالَو َمن َقائعتفاصيل َهذا َلكن ،َ َواضح َأئمََّالشيء َتأريخ َي راجع  َأن  َأراد  َوسْيَت  م،ملن َمنَفهناَتنا َالزواج  ك

َهادئ، َبشكل  َهذهَمَاجلواري َمع ََوالتواصل َبيوتم َإىل َوصوهلنَّ َقبل َالغيب َوسائل َمن َوسائل اجلواريَعمرب

َ.عليهمَاللَمَةَصلواتَ الئمََّ

َالئمََّ:َصورةَثانية َ،َلَمةهاتَالئمََّعديدةَلمَ َاَ أساءةَيضعون  َأرواياتَراجعنَ ذاَحني  ةَهاتَالئمََّمَ ناَجندَأنَّ

َالغلبَأمَ َصوصا َاجلواري،خَ  َاإلفنجدَلَةَمنَاجلواري،هاتَالئمََّوفَالعم  بعضََوَعديدة،َاَ اءأسمامَم 
َاإلمامَأيضا ،جلواريَأَالساءَهيَأساءٌََهذهَم َكانتَجلواَراوظاهرةََخرىَموجودةَفَبيتم َوجودةَفَذلكمي

َالجتماعيةعصرال َمنَاحلياة َهيَجزٌء َفت وضَ ، اطبوّنعَأساءٌَ، َولَُي  َبإَعديدة َواحا ََ،دسم  أساءَبُياطبوّنا
خلَلشخصَالذيَيداَائرا ،أيتََزيفالشخصَالذيََلدارَعلىَخماطبتهاَبأساءَخمتلفة،خمتلفةَحبيثَيتعو د َأهل َا

َأوَالنساءَسيصل َإىلَمسامعهمَ نَجاريةَمَ،َهناكَأكثرءالساَي زت َ اءَعديدةَفلَأسإىلَبيتَاإلمامَمنَالرجالم
َأساء َعمدَّة َهلا َاإلسمَوهناكَجارية َتضييَ فَالبيتَحتملَنفس  َعملية َاَذهَموهَع،، َذينيضا َختدعَالألعملية

َ.ساإلنَجَاإلبليسيَمنَاجلنَأوَمن،َالذينَيعملونَللربنامامجَاإلبليسيونَللربنمليع

َأمَ :َةَالخرىالقضيَ  َمنَظهورَواضحَفَالواقعالئمََّهاتَأنَّ َالئمةَفَماعيجتالَةَليسَهلنَّ هذاََ،زمانم
َواضحَمعَع لوَشأّننَّ،،َليسَهناهوَجزءَمنَالربنامجَأيضاَ  ،َعَفضلهنََّمَ،مهنََّعةَعلمعَسَمَكَمنَظهور 

َ.لكنَليسَهلنََّمنَظهور َواضح

واجَفَالعم َالغلبَعدمَزَ َوهيَرةَواضحةةَجندَظاهإذاَأردناَأنَندرسَتأريخَأ س رمَالئمََّ:َصورٌةَأخرى

َالئمََّ َهذهَمَة،بنات َولكن َاجلميع َأقول َواضحةَل َظاهرة َعَ الظاهرة َالئمََّ، َبنات َزواج والزجياتَاليتََة،دم
َبناتههَعليهَفَوصيَ وسلمَ َاللَمَبلَعندناَفَأخبارناَإمامناَالكاظمَصلواتَ َا،حصلتَهلاَخصوصياَتَ  ،َتهَأم ر 

َلَيتزوجنَ اإلمامَأ مَ  ََذلكَبناتَاإلمامَالكاظمَماَتزوجن،لَ،رَبناتهَأن  حبسبَوصي ةَاإلمامَالكاظمَوحبسبم
َاللَم َ.هَعليهوسلمَ َأمرهمَصلوات 
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َهذهَم َاللَ َك لُّ َهذا َهبا َمأخوذ َاملحاظالمور َعلى َللحفاظم َاملكر َقانون  َالقدَ ، َتؤدَ مات َحتيت َإىل قيقَي

ََ.قيقهَمإىلَحتَةَ الربنامجَالذيَيسعىَالئمََّ

َالئمةَأيضاَ  مَفَتأريخم ج َتَزوَاذهَاحلالهنَأوضحَاَمولرمبَ َتزوجواَمنَأعدائهمَوحالتَعديدة،َجندَأّنَّ
عد ة َأوَج عيدةَبنتَ اإلمامَاحلسنَمنَجم عدة َكانَمَر،َاةدََّةَمرتالعائلةَعائلَ،َهذهَمالشعثَ،َجم ،َاَ تدَ لشعث

َالشعثَليسَمرتدَ  َبأنَّ َأباَبكرَأعلن  وزوَّصحيحَأنَّ َكانَالشَولكنَجه َأ خت ه ،اَ  شعثَفوقَوال,َاَ رتدَ معث
َكمبارمَاخلائننيَفَالكوفةَالذينَخانواَسيَ  َمن َكان  َأمشرَتنَاعثَمَ والشَدَالوصياء،ذلك ْيَاملؤمننيَكَفَقتلم

َسي دَالشَ  َفَقتلم َذينش هداءَومنَاللدمَاقتلَسيَ ََباشرتاليتَرة،َمنَاجملموعةَال م باشهداءوابنه َقيسَممَّنَاشرتك 
َالن َكانَلَ،وترويعهمَاسَمالنَويفَمختبنَعقيلَوفَاسَعنَمسلمَاشتغلواَبشدَّة َفَن صرةَابنَزيادَوفَتفريقم نَّه 

َالذينَّنبَمنَمشايخَالقبائل، َرحلَاحلسنيومنَجلة َقطيفةَ َ،وا َافقدَّن  ب  َقطعةَ لقطيف، يَفَقمماشَوس َ َة

َبقَ  َقيسَقطييسَقطيفةوقتها َهوَقيسَ، َالشعثفة َالبن  َشقيقَج عدة ،َ مََّإلمامايتَتزوجها َوم  دَشقيق هاَ،
َمبم سلممَاآلخرَهوَال َعقيلَوهوَفَجلة َمنَباشرَقتل َسي دذيَغ د ر  ،َهَعليهمَ وسلَاللَمَاتَ داءَصلَوهالشَ َبنم

َ.جَبنتهماإلمامَاحلسنَتزوََّداءَللعرتةَالطاهرة،فَغايةَالعَ َعائلة

َاحلَ  َالشَ فاطمةَبنت  َواليتََسنيَاليتَزو جهاَسي د  َالشَ قولَعنهانَيكهداءَمنَاحلسنَاملثّن  اَاءَبأّنََّهداَسي د 
مَّدََهَ عفانَوولدتَلَبنثمانَبنَعَاحلسنَاملثّنَتزوجهاَعبد َاللَبنَعمرَ،َبعدَوفاةأشبه َالناسَبأمهمَفاطمة م 

َاللَاحملضَمن َكانَأخا َلعبدم َاحلإضَهوَللَاحملاعبدَ،َفهجهةمَأمَ َاملعروفَمب حمَّدَالديباجَالذي َسنَاملثّن َبن 

َاعتقلَاملنصورَاحلسنيَ  ََدَاللَاحملضَوأبناؤهَوإخوته،نيَعبوحني  لةم َالذينَامنَج  اجَوق تمل،َمَّدَالديبمَ عتقلوا
َبهَفَالبلدانَالذيَهوَإق تملَوق طمع َرأس ََ.فانانَبنَعنَعثمَبنَع مرَببنَعبدَالله َوطيف 

َهذهَمأناَهناَل َأستقصي  ،َلولَفَالتفاصيونَالدخنَدمَسريعَآتيكمَبأمثلةَفقطَوبشكلَ َ،المورََأريدَأن 

َمَ تزوجواَمنَأعدائهمَوزوَّ َأعداء ه مَفَظروف  ذيَلَالالسؤاَ،يبالنَةَزوجاتقضيَ ىَومنَه ناَتتجلََّنة،عيَّجوا
َي طرحَدائماَ  َهذاَالفهمهذاَالقانون،َهوَفَسياقم ََ.،َفَسياقم
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َندرسَتأَ،واَأولده مَوك ن واَأولدهمَبأساءَأعدائهمس َ  فََ،ةأبناءَالئمَََّجندَفَأساءَةلئمََّاريخ َإذاَأردناَأن 
َمنهمََ،فَأساءَأحفادهمَ،أساءَأبنائهم َمنهمَس  واَبأسَووبأمر  َّنَأعدائمهمم،ك نُّواَبمكَ ََئهمَأوااءَأعدبإشراف 

مَينهونَشيعتهمَعنَالتسميَّ َبأساءمَأعدائهم.َةَممعَأّنَّ

َاملثالَهذ َيَ-َبُو َجْعَفرٍ أرَاَد : أَ َعن َجابٍر قَالَ :َ)اَهوَالكافَالشريفَاجلزءَالسادسعلىَسبيلم عينَباقر 
َ َكَ َ-ََدهُ يَ ُعو َأرَاَد أبُو َجْعَفٍر الرُُّكوَب إَلى بَعِض ِشيَعِتِه لِ  -الع لوم ابر فَ َقاَل يا جَ  -ليعوده ََضاَ ريانَمَ يبدو

ارَحْقنِ لْ ا ا انتَ َهى إَلى بَاِب الدَّ َالدارَاَ-ِغيْر بٌن َلُه صَ يَنا اِ لَ َخَرَج عَ  ي فَ َتِبعُتُه فَ َلمَّ فَ َقاَل َلُه أبُو  -بٌنَلصاحبم
د، قَاَل: فَِبَما ُتَكنَّى؟ قَالَ  ،يَ- َعِليّ : بِ َجْعَفر: ما اْسُمك؟ قَاَل: ُمَحمَّ ،َنعمَقدَتقولَصغْيَعينَهوَأبوَعلي 

َللطفل ََي ستحبُّ َي ولدَفَثقافةمَأهلَالبيتَأن  َي لق بََوحني  َيَ ي سم ىَوأن  َأن  د، ا اْسُمك؟ قَام -كّن  َل: ُمَحمَّ
َقد لَ : َقاَل َلُه أبُو َجْعَفرف َ  -اَالصغْيَهذَبوَعليَ أدَوك نيته َسه َم  مََّيعينَإَ-: بَِعِلّي قَاَل: فَِبَما ُتَكنَّى؟ قَالَ 

ْيطَان ِاحْ  َمحأَ،تميتاحتضرتَيعينَاحَ- ِتَضارًا َشِديداً اَحَتَضرَت ِمَن الشَّ م  مَّدَوك ني ت كََكسإَ؟هذهاية َيُّ
َ لذلكََ- َكَما َيذوُب الرََّصاص َعِلّي َذابَ  ُد يَاَحمَّ مُ ًا يُ َناِدي يَا ْيطَاَن ِإَذا َسِمَع ُمَناِديإنَّ الشَّ  -أبوَعلي 

َالساءَإىلَأهلَالبيتَم  مََّ َعندناَفَرواياتناَأحبُّ َأوَعليُّ َعلي  طَاَن ِإَذا يْ إنَّ الشَّ َ-بَسم َاملركََّ،َاإلدمََّم َ د 
ُد يَا َعِلّي َذاَب َكَما يَ َسِمَع ُمَناِدي َالذيََذاإذا َهَ-َصاص الرَّ  ذوبُ ًا يُ َناِدي يَا ُمَحمَّ َالفرج َدعاء  الدعاء

َبهَعلماؤناَ ُد يَا َعِليُّ يَا َعِليُّ يا ُمحَ )َ-ي شك ك  َاَما َكاِفَيانانَا فَإنَّكُ ْكِفيَ اِ د مَّ يَا ُمَحمَّ لدعاءَإذاَماَ(َإذا َهذا
َالرَّص اص َكماَيذوب  َالشيطانَيذوب  َكماَيقولَعلماؤناَأعلىَ،ق رئَفإنَّ َيَ َ!!!مقاماَتمَاللَل كونَشكَ حني 

ذوُب يَ  يَا َعِلّي َذاَب َكَما دُ يَا ُمَحمَّ  َناِديًا ي ُ يْيطَاَن ِإَذا َسِمَع ُمَنادِ إنَّ الشَّ  -فَهذاَالدعاءَمنَجهةمَالسندَ
ََ-زَّ وْاْخَتال ئَِنا ِاْهت َ ْعَداأَ ْن مِ ًا يُ َناِدي بِاْسِم َعُدوٍّ اص َحتَّى ِإَذا َسِمَع ُمَناِديالرَّصَ  َفرحاَ اهتزَّ َواختالَمشي 

، تال ،َباختيال  َخم  َبكربياء،َمشي  ي  َبافتخار،َم شم ي  َبزهوَم شم َعينَف رمح ،يَواختالَهتزََّاَختال،املَهوَاهذَ،ممشي 

َومشيَ  َيسمع َأساءَأعدائهم،مَ َف رمح  َكماَيقولَدَياَعلمََّأمَّاَحينماَيسمع َياَم َ َرتاحا َحني  هَ اقرَالعلومَفإنَّبي 
َالرَّص اص،يذَو َيذوب  َكما َالئمَََّمعَ َب  َي سم ونَبعضَأبنائذلكَجندَأنَّ َأحفبَ،َهمة َيسموّنمَ،ادهمعض 

ََ.ّنمَبك ّنَأعدائهمدائهمَوي كن َوبأساءمَأع
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َأساءاَ َاللَمَصلواتَ َةَ وأيضا َالئمََّ ََعليهمَاستعملوا َأبأعدائهمخاص ة َك ّن،ألقابَ،أوصافَ،ساء، َمثلَ َ،
َ َيتحد ثون  َن،بنوَالشيصباَنَيقولَولن،َومرةَ فبنوََومرة َيقولونَ،بنوَمرداسَفمرة َيقولونَعنَبينَالعباس،حني 

َيتحدََّ َالصوحني  َإمامنا َث  َالادق  َالدوانيقي َاملنصور،عن َيسم ونه  َيسمَ كماذاَََذي َكاان َي سميهيه؟ أبوََن
مة َسل  مة، َمعروفَسل  َحب ابة َامرأة َوهي َأ م ه  َحب ابهي َيعين َالتأريخ َف َجدَ ة َيفَا !!!ة َاإلمام َأبوَسمَ كان يه

مة َكانتَالقضيََّ،َهذهَمالعراقيَيعينَباملقلوبابةَباملصطلحَحبَّباملناسبةَ،ََسل  َة،لئمََّضحةَفَسْيةَاوااهرةَظة
َ.،َفَأحاديثهمفَرواياَتم

َنتفحََّ َأن َأردنا َإذا َالشريفةأيضا  َسْيَتم َالئمََّتأخََُّ،ص َبعض َولدة َاجلَوإلماَة،ر َتأخَ ام َولداد َته،رت
َاهلاديَأيضا ََ َاإلمامةواإلمام َكاكانَصغْيَالسنَحنيَتوىل  َاجلواد َاإلمام َوىلََّرةَحنيَتلعاشَمَدونَانَعمرهَ ،

َتوىلَََّمة،اإلما َالعاشرة َكذلكَفَحدودم َاهلادي َيعينَالوَمَاإلمامةواإلمام لحفاظَل،َملاذا؟َرةخَ انتَمتأكلدةََ،
َاللَم َهَعليه.وسلمَ َعلىَاإلمامَصلوات 

َالئمََّ:َةَأخرىقضيَ  َكانواَي ضي قونَ أنَّ َيَ حَمَام،َدائرةَانتشارَخربَولدةَاإلمة ةَكانَالئمََّهمََدَاإلمامَمنولَ ني 
َماَمي كن،داَي ضي قون ملََة،تامَََّةَ ريَّفَسَة،لسريَّاَغايةَفكانتَناَفأمَّاَولدة َإمامَزمانَمَئرةَانتشارَاخلربَبقدرم

َيطَ لعَعلىَهذاَالمرَأحدَإلََّيطَ  ةَ انَالئمََّكلسابقةََاَلكنَالولداتَخلرب،عواَعلىَهذاَالَالذينَأراد َاإلمامَأن 
إىلَأقص فيََكن،مَ َىَحدَ جيعلوّناَفَدائرةَضي قةَجد اَ  َكانتَخت  اَلهاَلمحواجلارية َكانتَتتواجمّنَّ َا دَفَاجلو 
َكماَق لتَقبل َقلي سباهباَأةَمنَأحدمَقَّةَبالدلئمََّامواليدَذاَظاهرةَعدمَتشخيصَتواريخَ،َلَملالجتماعيَالعام

ابَبكنَأحدَالسلَ،نَسببهناكَأكثرَمَ،لَأقولَهوَهذاَالسببَالوحيدَتعدُّدَتواريخَالولدة،َهوَهذا،
َ.هوَهذا،َعمليةَاإلخفاءَبقدرمَماَمي كن

َالقانون َأيضا َالعملَهبذا َباسهم،فينادَوَ،اللقبَ،الكنيةَ،سماإل: َمرَّة  َبك ني تمه،َنَاإلمامَفَصغرهم مرَّة ََمرَّة 
َالئمَََّبلق بمهم، َكرَ َةَ وك ان  ا َولدأيضا َر مب  َمن َأكثرم َف َالساء َنفس َالشَ روا َسي د  َعليَ هداءََ، َأولدهم َأمْيَك لُّ ،

رَالساء،َتكراَ،ظاهرةَموجودةَوهذهَمَالعب اس،سمَإسمَم  مَّد،َتكر رَفَأولدهمَإرَفَأولدهمَمثل َملؤمننيَتكرَّا
سَاإلمامَهناَيريدَأنَيؤسَ َة،سمَالعب اسَفَأولدَالمْيَهؤلءَماَهمَبأئمََّرَإسمَم  مَّدَأوَإبأنََّتكرَ َقدَتقول

َاللَمرَالساءظاهرةَتكرَُّ،ظاهرةالَهلذهَم َعليهَاللَمَهَعليهَأبوه َأبوَطالبَصلواتَ وسلمَ َ،َنفسَالمْيَصلوات 
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َأمْيَاملؤمننيَ،َاإلمامَالسجادَحني َس ىَولدهَ س اه َزيدا ،َز يدَهوَإسم َأمْيَاملؤمنني وَطالبَ،َأببزيدَس اهَبإسمم
ََ،َفَالرَّج زَفَخيربَأناَالذيَس تينَأ م يحيدرةَهَس تهوفاطمةَأ مَ َس ىَأمْيَاملؤمننيَزيدا ، حيدرةَضرغام َآجام 

َقسورة، َالعظيمَوليٌث َلهَ َ،والعليُّ َالعظيمَواشتققت  َالعليُّ َعليَ ساَ َإأنا َأصل َالرواياتََمنَإسيَفسم يته  ،

ثناَأنََّعبدَاملطلبَكان َلهَ  د  َ.الظاهرةَتهيديةَ،َهذهَمعشرةَأساءَحت 

 اللِ  واتُ لَ ب صَ الِ بي طَ أَ  بنُ يُّ لِ ين عَ نِ مِ ؤْ مُ َصَعَد َأِميُر الْ :َ)َالروايةَاينَالخبارَأقرأَلكمَهذهَمماَجاءَفَمع
َعبِد  بنُ أَنَا زَْيد  ،َّلَّ فأنا أَِنِسُب نَ ْفِسيإِ ي وَ نِ بْ سِ نْ ي َ لْ ي ف َ نِ فَ رَ عَ  نْ ي مَ ونِ بُ سِ نْ اِ  اسْ ا النَّ هَ ي ُّ : أَ القَ ر ف َ بَ نْ مِ يه الْ لَ عَ 

َبن َأيبَالساءََهذهَمَ-بِن ِكََلْب  عاِمر بِن َعْمر بِن الُمِغيَرة بِن زَيد َمَناف بنِ  ملَيكنَأحدَيعرفها،َهوَعليُّ
َن س به َاملعروفبنَهاشمطالبَبنَعبدَاملطلبَ : يَا َهَذا َما نَ ْعِرُف فَ َقالَ  فَ َقاَم ِإلَيِه ابُن الَكّواء -َ،َهكذا

أَبي طَاِلْب بِن ِعبِد ال ُمطَِّلب بِن َهاِشم بِن َعْبد َمَناْف بِن ُقَصي بِن ِكَلب،  َنَسبًا َغيَر أنََّك َعِليُّ بُن َلكَ 
اِني زَْيد: يَا ُلَكع إِ فَ َقاَل َلهُ  ِه ُقَصّي نَّ أَبي َسمَّ َعنَق ص يَقميل َل ه َق ص يَلنَّهَترّبَََّ-اً بَاْسِم َجدِّ ي  َق صم َفَمكان 

َعنَمكَ  َس  يَجم  ممعا َأوَجم  م عاَ ملاَجم  م عا ،وس  يَجم  ممعا َأوََة،موطنهم َتشتتَوأعاد َ؟َلنَّهَج  عَق ريشَبعذا دَأن 
َاحلرام، َكانَالبيت  َالكعبة َإىلَق ريشَبعدَأن  مََمَ تحكََّتَتأعاد  َقبائلَج ره  اِني زَْيدإِ  -هبا  بَاْسِم اً نَّ أَبي َسمَّ

ِه ُقَصي َيُة َعَلى اإلف َفغَلَبت اْسَم أبي َعبُد َمَناوإنَّ إ َجدِّ َ،دائما َي قالَأبوَطالبَأبوَطالبَ-ْسم لُكن ْ
َهذهَم َََفغلبت َبعبدمََ- ر فَ َغَلَب اللََّقُب َعَلى اإلْسمسَم َعبِد ال ُمطَّلب َعامِ وإنَّ إ -ك نيته  َس  ي َملاذا هو

َكل َصغْيةَ م ط لمب ال َكانَالوقتَلَيكفيَللتفصيلَف َكنَأعتقدَهذهَملَ،وكبْيةَ؟َإذاَرجعناَإىلَالخبارَوإن
َإىلَفلسطنيَوتوفَ ؟َهاشمَتزوَّيَبعبدَاملط لبملاذاَس َ َاملعلومةَمهم ة، َسافر  ني  َفَسفرهمَجَامرأة َمنَاملدينةَوحم

َوبقيتَفَاملدينةَوتوفَ  ه َموجودَفَفلسطنيَإىلََهاشمَفَفلسطنيَود فنَوقرَبفإنَّه َمحلَزوجته َإىلَاملدينة
َأهلها،دينةَعَم،َبقيتَزوجته َفَامليومكَهذا َكانَأهل َهَند  مَيعلمونَبأنََّزوجةَهاشمَحاملَفولدت،َشافما

َال م طَ  َعَ لبَوترّبََّفولدتَعبد  وه َالمرَوه مَس  َهذا َوأخفوا َوأخواله َأحبُّوه َأخوالهم َهذاَامرَفَبيتم َأخفوا ،
َهاشمالمرَولكنَوصلَا َهاشمَقدَر زقَبولدَواآلنَاخلربَإىلَق ريشَإىلَأهلم َكبْيَُيرجَمعَالصبيةَم،َلنَّ َلولد

َكانَه ناكَشعٌرَأبيضَفَم قدََّ،َس َ يلعب فس م يَبشيبةََشعٌرَأشيب،َ،مَرأسهيَبشيبةَاحلمدَمنَأسائهمَلنَّه 
ََاحلمد، َبالشيبَموكانتَالعرب  َالصغْيَفسم يَبشيبةَاحلمدَعبدَاملطَ قفَمٌََتتفاءل  َرأسم لبَم طَ ،َعم ه َال لبدَّمم



 ( 41لحلقة ) ا                                     لمختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               الثائر الحسيني الوفي ا
 

- 8 - 
 

حينماَوقعتَاجملاعةَفَبلدمَالعربََلنَ َهاشمَلكنَّهَقميل َلهَ الع لََهاشمَإسه َع مروذيَهوَشقيقَهاشم،َال
َ:ذيَي طعمم َالناسوجاعتَقريشَوجاعتَمك ةَفكانَهاشمَهوَال

 ةمكّ  بالُعَل َهَشَم الثَّريدَ  َعمرو
 

 ورجاُل مّكة ُمسنتون ِعجاف 
َعامرَالذيَهوَشيبة َاحلمدَفَاملدينةَفجاءَال   َعم ه َبسريَّفكان  َعنَابنمَدينةَوأخذَيبإىلَاملَةَ م ط لمب  حث 

َعليهأخيهَحّتََّ فَالعاشرةَمَعثر  َكانَغ لماَ  ما،َ، َأناَع مُّك،:َشارعَوقالَلهَ هَفَالتلىَبفاخَأوَيتجاوزهاَشيئاَ 
َكانَطفل َعادياَ  َاملطَ وما َعك،مَآيتَمنع:َالقيتَمعي؟َتأ:َالفَعقيدتناَهوَنيبٌَّمنَالنبياء،َفقلبَ،َعبد 
َخفيفخرجَمعَعم هَاملطَ  بَلوحدهمَلنَاملطَ وكاَ،منَدونَأنَيعلمَبذلكَأخوالهَسريَ َبشكلَ َ،لبَبشكل 

:َ؟َقالمنَهوَهذاَان،لمنَالغتلفَعفحنيَسألوهَهذاَالغ لمَُيَة،فأردفه َخلفه َعلىَالناقةَودخل َبهمَإىلَمكََّ
َعبدي، َأخرجهَ َهذا َوما َالبيت َإىل َالوأدخله  َبعض َف ،َ َبني َع رمف َُيرج َباحيان َهذلناس َعبد َأنَّ َهو ا

َالفكَ،َاملطلبَعم هَ لبم طَ  ال َعبد  سه َاَإأمَ َه،ته َبهَأمَُّسَ رَالذيَلَعامسه َفَالص م ط لب،َإانَأحدَأسائهم
َأهلالذيَيتحدََّ َالوصياءََثَبه َف  ق الَس ي د  ِه  مِ سْ إبَ  اً اِني زَْيدي َسمَّ  أَبإنَّ  -البيتَفهوَشيبة َاحلمد، َجدِّ

َيُة َعَلى اإلْسَم أبي َعبُد َمَناُقَصّي وإنَّ إ سَم َعبِد وإنَّ إ -البََبأيبَطرَ يعينَاشت هَمَ-م سْ ف َفغَلَبت الُكن ْ
يتَأشرتَإليهاَالَبسببَالواقعةَلقبَنشأَوَ،قبلبَلفعبدَاملطَ َ- اَِّلْسم ال ُمطَّلب َعاِمر فَ َغَلَب اللََّقُب َعَلى

َباهلاشمَلنَّهَه ش مَالثريدولكنَّه َل قَ َ- وْسُم َهاِشم َعمر وإ - ْسم َعْبد ى اإلْسم َوإلََّقُب َعلَ َب اللَ فَ غَ  -َب 
ْيد زَ ْسُم ُقَصي َلى اإلْسم َوإاللََّقُب عَ  بَ َغلَ ف َ َناْف اْلُمِغيَرة وَلِكنَُّه لُقَِّب بَِعبد مَ  -ذيَهوَجدُّه مَالَ-َمَناف 

تُه الَعَرب ُمْجِمعًا أو ُمْجمَ  َعَلى اإلْسم،  ة فَ َغَلَب اللََّقبُ َمكَّ  ْقَصى إَلىِد الَ لبَ لَ عًا ِلَجمعِه إيَّاَها ِمَن اَفَسمَّ
َها َعبُد اْلمُ قَالَ  ََ.يبةَخمتصرَلشيبةَاحلمدشَ-(َ يَبة وَعاِمرب وشَ طَّلِ : َوِلَعْبِد اْلُمطَِّلب َعشَرُة َأْسَماء ِمن ْ

ََو َظاهرة َالساء َأقَ،اضحةتعدُّد َأن  َأريد َلو َكلَ أنا َعند َهذهَمقضيَ َف َأَحلقات،َتاجحتَة َأردت  َنَ إذا
َكلمَسيطولَويطولَوليسَستقصيَالخبارَأ وموضوعاَ متخصَ َجَ لربناماوالحاديثَوالوقائعَالتأرُييةَهذا َصاَ 

َ.شأنهلذاَال
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َالمورَاليتَتدخلَفَهذا ََأيضا َمنَجلةم َلذكرم َإالسياقَماَوردَمنَحترمي  َاللَمَحل جَّةَصلواتَ إلمامَااسمم

َعليه،وسلمَ  َي ذكَ وإمنَََّه َوبالك ّنرَ ا َوبالوصافم َوالقضيََّباللقابم ،َ َطَوعة َتأريخلى َصلَوالئمَََّل َاللَمة َات 

َالئمََّوسلمَ  َأصحاب َأنَّ َأجعني َعليهم َيذكرَوه َكانوا َما َكثْية َمقاطع َف َالئنَأسة َزالتَ مََّاء َول َهذهَمَة
َعنالقضي ةَواضحةَفَالحاديث د ثون  َاتَ مَالكاظمَصلَوةَاإلمافرَتَ،َخصوصا َفالرجل،َحد ثينَالرجلَ،َي 

َبينَأميَّوسلمَ َاللَم َكانتَالوطأةَشديدةَوفَزمانم َكاهَعليهَحيث  َوصياءَفكاننَعنَسي دَالثَودَ يَ نواَةَحينما
َزينب، َأيب َعن ث هم د  َم  د ث َزينبَي  َأبو َحد ثَقال َالوصياء، َسيَّد َالرَّيعين َقنا َلناج ل، َأخربناَالفقيَال  ه،

َحدََّالعالم م َالش، َت عرب َ يخثنا َتستعملها َالشيعة َكانت َالوصاف َهذه َكلُّ ،ََ َالباقرنَاإلماعهبا َعنَم إلمامَا،
َيتصفََّكاظم،َعنَاإلمامَالالص ادق َأهلَالبيتَجيدَه،َمنَأرادَأن  ونََ،َتلحظواضحةَةلقضيَّاَذهَمحَأحاديث 

َواحد،َكلَُّهذهَم َواحد،علىََالشياءَعلىَن س ق  َأائما َلوهذاَماَأ ك ر ره َدَذوق  َنعرفَذوقَب دَّ َ،هلَالبيتأن 
َالقولَهوَهذاالركنَالوثيقَوا َحلنمَالقول،َحلن  َذوقولَأنَّالقَ،َحلنَ لساسَاملهمَفَمنهجم أهلَالبيتََناَنعرف 

َمر تَبعََ،يث  ه مهمَحدنفَضوئمهافَأقواهلمَوأفعاهلمَوأنَتكونَه ناكَقواعدَم ستنبطةَوقواننيَعلىَ َضَ كما
َكانَهذاَالربنامجَملَيكنَعلىَسبيلَاإلسهابَوالتفصي َمنهشلَفَالنماذجَولَزملناَوإن َالقجيَ رحم ولَةَحلنم

اَهوَبياٌنَمَ  َ.َعليهَتعاىلنَاللتهمَرضواقتضٌبَوتطبيٌقَعمليَخبصوصَثورةَاملختارمَوشخصيَ وإمن 

َكثْيةَجدَ  َأَيعينَت،ملئااَاملعطياتَتتجاوزَلتَبأنََّا َووفْيةَولَأبالغَإذاَقَ املعطيات عَهذاَتتبَ لوَأردتَأن 
َأو رمدَاملئاتَمنَهذهَماملوضوعَفإنَّ لقانونَََالكيد،لواضحَلقانونَمقَاتطبيناَاللالمثلةَاليتَت شك لََينَأستطيعَأن 

َظواهرهاَةَ ،َواضحَهذهَالمورَاليتَأشرتَإليهاَالئمََّاملكر َالذيََآخر،ونَشيئا َةَيريدئمََّ،َاللَيريدون  لنَّ

َ.ر فواَيتصوَطلبواَمنَاآلخرينَأنَ ةَغْيَهذهَالمورَاليتَتصر فواَهباَأيريده َالئمََّ

َأخرى َقضي ٌة َوالعامََّ: َالكثْيونَلَيعرفونَهذهَمَة،الك ّنَاخلاص ة ا َلألئمََّاملسألةَر مب  َأنَّ َك ّنَخاصَ ، َوك ّنَة ة
َندرسَالكنيةيةَفَلغةَالعربَ،َالكنةَهيَالكنيةَاملعروفة،َالكنيةَالعامََّةعامََّ َأن  َأردنا هذاََباعتبارَ،اآلنَإذا

َالنحو،املصطلحَ َعلمم َأوَالوصفَال م بتدئَساإلَالكنية َهي؟َعندَالن حاةَماَهيَالك نيةَمنَمصطلحاتم م 
ََأخوَفلن،َ،َإذاَي قالختأوَأخَأوَأَ بنَأوَبنتَ،َأوَإبأبَأوَأم،َأبوَفلنَأوَأبوَالشيءَالفلين،َأ مَفلن

َك نية،َ،َيعيةَالدارجةَأخوَزينبةَليبَالفضلَعلىَاللهجةَالشكماَي قالَفَالثقافةَالشيعيةَالعامَ  أخوَزينب
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َبأباإل َال م بتدئمة َالصفة َال م بتدئَأو َإأمَ،سم َي قالَلهَ َ،أخَ،بنتَ،بن، َالعربَعندَالن حاة َوأختَفَلغة
َلألئمََّك نية َك ّنَخاصََّ، َوك ّنَعامََّة َاخلاصََّةة َالكنية َالئمََّ، َملَيكنَيستعملها َولَأصحابَالئمََّة َإلََّة َفَة

َكلمةَأبنطاقَضي ق َي قالَلإلمامَأبوَويأيتَبعد ن اَ َوَإسم َولدهمَاملعصوم،،َوهوَأن  َملَي ك نَهوَالكربَسم ،َوإن 

َك نيته َاخلاصََّالصَاإلمامَ  ،َولده َبوَعبدَاللةَألكنَالك نيةَالعامَ َ،لنََّولده َاملعصومَهوَموسىَموسى،ةَأبوَادق
َالولدَالكربَور مبََّ،َحبسبَالع رفَتكونَالكنيةَبإالكرب تَعندَعَ ضَماَتكونَالكنيةَأيضا َهيَالكنيةَاليتَوَ سمم

َك لُّهمَأساؤهمَعليَ لَالولدة،َاحل سنيَأبوَعبدَالل، َك نيته َاخلاصََّكنَأولده  ََ،ةَأبوَعليَ ، ولده َاملعصومَعلي 
َإمامناَاحل سنياخلاص ةَأبوَعفكنيته َ َالستعمالَاملوجودَاستعمالَصحيحلي  خصوصا َيستعمله ََ،،َيعينَهذا

َي كنَ  َخ د م ةَاحل سنيَحني  َأوَبأيبَالسجاد،دَالشهداءَإم اَي كنَ ونَسيَ خ د م ةَاحل سنيَفَجو  ك نيته َََونه َبأيبَعلي 

َك نيةَعام ةََ،اخلاص ةَأبوَعليَ  َهذاَالسياقوهوََنٌوَمنَأَناءَأيضأبوَعبدَالل التغطية،َهوَفَنفسم ،َفالكنيةَاَ 
َولدهمَاملعصوماخلاصََّ َةَللمعصومَهيَبإسمم َاإلمامَي كّن  فَحنيََاملعصومولدهََإسمَبغْيَم،َليسَمنَاملنطقيَأنَّ

َ َالعب ا،َهوَالكربهوَالعظمَ،ولده َاملعصومَهوَالفضلأن  َسألوا َأكربَأمَسَ،َحني  َاملطلبَأنت  َعبدم بن 
َكانَمؤدََّالعبَ َه،وآلَمَعليهَمَىَاللَ هماَأكربَمبحضرَالنيبَصلَّ؟َأيُّيبالن أناَ:َفماذاَقال؟َقالَبا َمعَرسولَالل،اس

َال م ط لمبَمنَرسولَاللَورسولَاللَأكربأ س نَُّ َعبدَاملطلبَ،َو لمدَالعباسَ،َهوَفَالولدةَو لمدَالعب اسَقبل  بن 
لَاللَعمرَرسَوَيعينَسننيَعمريَأكثرَمنَسننيَأناَأ س ن ،:َفالعباسَقالَه،وآلَمَعليهَمَىَاللَ قبل َرسولَاللَصلَّ

،َالك نيةَرسولَاللَورسولَاللَهوَالكرب،َاملعصومَهوَالكربَأناَأس نَُّمن:َولكنَرسولَاللَهوَالكرب،َفقال
َاملعصومَبولدهمَاملعصوم،اخلاصََّ ََ.فَهذاَالسياقَعروفةَوهيَتدخلَ ةَالكنيةَاملوه ناكَكنيةَعامَََّةَي كّن 

َقضيَّر َطَ  َف َالبداء َفكرة َالسياق،ح َهذا َمن َجزٌء َهي َاإلمامة َط رَمَة َإساعيل،حَ حني َف َالبداء َفكرة َت
َفيهاَالبداء، َكيفَميكنَونَالبداءَحتتَقانونَاإلمامة،َقانقانونَاإلمامةَفوقَقانونَالبداءَاإلمامةَلَيدث  ،

َيتحرَّ َعلىَالقانونَالدىنَفيؤثَ الكَأن  َقانونَالعلىر َهوَمنَشؤوناتَقانونَاإلمامة َقانونَالبداء َفكيف،
فَالعاملَالرضيَمنَتطبيقاتََ،البداءَتطبيقه َواضحَ،َقانونلَمي كن َذلكَ؟يؤثرَعلىَالعايلميكنَللداينَأنَ
َكل َأمرَ تتنزَ َلَامللئكةَوالروحَفَليلةَالقدرَعلىَاإلمامَاملعصوم،قانونَالبداءَتنزُّ ،َهناَيشتغلََأمرَوبكلَ لَمن

َالبداء َكقانون َلو َلنَّه  َوانتهينا، َح د دت َقد َالعمار َيتمََُّانت َسنة،ملاذا َكل  َف َالعمارَلََالنزول تنظيم
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َوالرزاق،َقانونَالبداءَيشتغلَهنا لةَالقدرَوهذاَمنَشؤوناتَ،َتطبيقَقانونَالبداءَفَالرضَفَليواآلجالم
تَ ْهِبُط َ-هداءَكماَفَزيارةَسي دَالشَ ََ-َهِ ورِ مُ أُ  يرِ ادِ قَ ي مَ ُة الرَّبِّ فِ ادَ رَ إِ )ََ:اإلمامة،َالوامرَتصدرَمنَهنا

ا ُفصَِّل ِمْن َأْحَكاِم الِعَباد  عاينَواضحةَلََنتاجَإىلَاملَهذهَمَ-َ(ِإلَيُكْم َوَتْصُدُر ِمْن بُ ُيوِتُكْم َوالصَّاِدُر َعمَّ
َاإلمامةاءَمنَتأثْي َعلىَقدَلقانونَالبد،َفلَيوجَ هاكراَرت قانونَاإلمامةَوماَالبداءَ،َقانونَالبداءَهوَدونَانونم

َاإلمامةَمَشأإلََّ َالبداءَحصل َفَإساعيلَلكنَي طرَ َ،ٌنَيسْيَمنَالشؤوناتَفَحواشيَمقامم حَهذاَالكلمَأنَّ
َالبداءَحصلَفَإماَوفَإمامناَالكاظم، َاإلمامَاهلاديوأنَّ مَّد،َمناَالعسكريَوفَم  مَّدَأخيهمَإبنم املعروفََم 

َاإلمامَاهلادي مَّدَإبن  َالدجيل،َم  َاإلمامََادق،،َهذاَالمرَحصلَفَزمانَاإلمامَالصفَالعراقَبسبعم فَزمانم
َالربنامج،َاهلادي، َهذا َمن َجزٌء َتويهَوهو َالشهذا َاملكر َفَمواجهة َتويه َالشَ يطاين، َاملكر َاملتمثَ ، لَيطاين

َوشياطنيَاجلن َواإلنسكرَمباشرَأوَمبَباملكرَاإلبليسيَبشكلَ  َ.الطواغيتم

َكانَوالقضيَ  َنذهبَإىلَوراءَذلكَحينما َأن  َأردنا َفَشَمة َإذا َعبَأيبشَمََقبللبَوحّتَََّطاعبَأيبالنيبُّ
َالن َمكان  َكانَهناكَمكانَمعروفَهذا َالنيبَيبطالب َفيه َاَ،الذيَيبيت  َميبَلنولكنَّ َبات  َولَليلةفا َيهم

َفيالَواحدة، َكانَيبيت  َنفسهَ ذي َكانَيبيتهَهوَغْيه ،َمنَهو؟َعليٌّ َكلَ َ،َعليٌّ َوهذهَمَيبفَفراشَالنََليلةف

َعليَةَمنالقضيَ  َكانَأبوَطالبَيأمر  االبداية َحاضراَ  َكلا َوإذاَملَيكنَعليٌّ َيبيذي َكل َ،َلكنَفتَجعفران 
َكانَأمْيَاملؤمننيَهوَالذيَيبيتَينامَفَفراشَالن يبَأعبَبلَفرتةَشَمَقحّتَََّوَالبعبَأيبَطفرتةَشَمَ،يبليلة

َليلةط َكل  َيبيتَف َكانَعليٌّ َع رَمَ،َهذهَمالب َستَحنيَهاجرَ تَواشت هَمفَ حادثة َالر  َفباتَ ي د  َفََنبياء عليٌّ
َكانَينامهذهَحادثةَواحدةفراشهمَ َ.تقولَواياَتمَهكذايثهمَوَرأحادَ،َهذهَمفَكل َليلةَيبفَفراشَالنَ،َعليٌّ

َكلَ  َأوَصامت،َزمانَلب دََّقانونَف دَفارقَبنيَاحلسنمَ،َلَيوجَ ناطقونَوماَهمَصامتونَةَ الئمََََّمنَناطق 
َالَواحلسني، َعلى َالبواب َولسد  َاملكر َقانونم َتطبيق َمن َجزء ََذينولكن َوأن  َيفعلوا َما َيفعلوا َأن  يريدون 

َالن َبني َفيما َوخلم داعمهمم َملكرهم ط طوا َيصمت،َاس،ُي  َوإمام َينطق ََفإماٌم َاففي َاحل سني َزمنم َاحلسن إلمام
َالقانونَالذيَحتدََّادقَصامتوفَزمنَاإلمامَالباقرَالصَصامت، ََكلماَتمَالشريفة،ََثتَعنهَ ،َهذا َأن  لب دَّ

َأوَصامت َمنَناطق  َعصر  َكل  َكانَهناكَمنَإمامنييكونَف َناطقَوإماٌمَصامت،َقطعا َإذا ،َ،َيعينَإماٌم
َ َاحل جَّةم َصامتبنَاحلسنَفمثل َفَزمانَإمامة َناطقَواحدليسَهناكَمنَإمام  َإماٌم َهو َولَم، َهوَهذاَ، ذا
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َالظروفَاملوضوعيةَللحدثَوللواقعَاحمليطَبالئمََّ ةَالقانونَقانونَيتماشىَمعَتطبيقاتَقانونَاملكرَحبسبم

َ.هَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَصلواتَ 

َكتبََ،وصي ةَاإلمامَالصادقفَقضي ةَ َعلىاملنصورَالدوانيقي   ِإنْ :َ)َنَسليمانبمَّدَدينةَمَ املَإىلَعاملهم
مهُ َإَلى رَُجلٍ  -الصادقََيعينَاإلمامَ َ-ََكاَن َأوَصى ذيَانيقيَهوَالَواملنصورَالدَ-َنُ َقهواضرب عُ  بعينِه فَ َقدِّ

ىَ،َإىلَمنَأوصقادَالصنَوصيَ عت شهدَاإلمامَفكتبَإىلَم  مَّدَبنَس ليمانَإحبثَادقَواسسَّمَاإلمامَالص
َ مََّجعفر  مَّدَفلمَّاَذَ-َاضرب ُعنُ َقهمُه و  فَ َقدِّ بعينهِ َإَلى رَُجلٍ ِإْن َكاَن َأوَصى  -بَع ن  ق هَدَفاضرَمبنَم  هبَم 

يةَوكانتَكتبَوصََمام،َاإلاسَوصي ةَمكتوبةبنَس ليمانَيفحصَعنَوصيةَاإلمامَالصادقَانتشرتَبنيَالن
ََمخسةَأشخاص،إىلَسة،ىلَمخإمامَأوصىَ،َعرفهاَأهلَاملدينةَواهلامشيون،َاإلالوصيةَموجودةَاجلميعَيعرفها

َالَونيمانَبنَسلورَوإىلَم  مَّدَإىلَأيبَجعفرَاملنصَ،؟َأوصىَإىلَاملنصورمنَهمَهؤلء َفاسيَايلَالعبَ فس 
ىَوأوصىَإىلَىلَولدهمَموسادقَوإصامَالللَاملعروفَبعبدَاللَالفطحَاإلبنَالكربَلإلماملدينةَوإىلَولدهمَعبدَا

نصورَىلَاملسليمانَإَبنمَّدَنَمَ مفرجعَالكتابََزوجةَاإلمامَالصادقَوهيَأمَُّاإلمامَالكاظم،َاةمحيدةَاملصفََّ
َم  مَّدَأوصىَإىلَهؤلء مَّدَ:َأنََّجعفرَبن  إىلَزوجتهمََواللَوموسىََدديهَعبإىلَولبنَسليمانََوإىلَاملنصورَوم 

َ،صىَلكأَوَ،َهوَأوصىَيليعينَ-َ(يل ؤَّلء َسبِ : اتُرك الَقضيَّة لَيَس إلى قَتِل هَفقاَل اْلمنُصور -محيدةَ
َنبحثََ،أوصىَإىلَعمدَّةَأشخاص َواحدَنن  َالمرَعنَشخص  صائرَحابَالبلكنَأصَو،َسبَّبَاحلْيةَهذا

َإليهَاخلربَقالأبوَمحزةَال َوصل  َدليلَع:َث مايلَحني  َأدلُّ َاإلهذا لنَّهَ:َلهوَموسى،َقاَنَبعدهَممامَملىَأنَّ
مَّدََ،املنصور َةَ مرأةَفاإلمامإاةَاملصفَ ومحيدةََغاةَلَيكونونَأوصياءَلإلمامَالصادق،هؤلءَطَ،سليمانبنَم 

َاَبْيَفقدإىلَجنبَالكَرَالصغْيكَ حنيَذَ َبقيَعندناَعبدَاللَوموسى،َليستَفَالنساء، َفَلب دَََّلكبْي،عاب 

وسىَبنَفَمَاإلمامةَ فَموسى،َلصغراَنَ بالصغْيَاإلَفاملرادَهوَ َنبه،رَالصغْيَإىلَجيبَلذلكَذ كَمالكبْيمَمنَعَ 
َالئمََّجعفر َي شاهبه َفَسْية َكانَفَسْيَتمَوكانَما َالسلوبَأيضا  َهذا َاللَمخرينَصلاآلَة، هَلمَ وسَوات 
ََ.عليه

َاإلمامَمنَبعدهم َإسم  فون  َفَبعضَاحلالتَُي  َالكثكانوا َإْيَمنَالش، َيعرفون  َكانوا َما َاإلمامَيعةم سم 
َاإلال َكانتَةَاإلاَأحاديثَالئمََّو َوَ ادقَ،َقطعا َاخلواصَالذينَرَ مامَالصذيَيأيتَبعد  منََت عدَُّثينَعشرَواليت
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َكانواَيعرفونَالساءقلَّةَالَ،،َقلئل،َلَيلَُّالبوحَهبااالسرارَاليتَلَي باحَهب ََالذينَيعرفونَالساء،َوحّتََّذين
َكانواَيعرفونَتشخيصهاَبالضبط، َمنَشخص،قَعلىَأكثرَسمَفالسمَميكنَأنَي طبَّيعينَجمر دَمعرفةَاإلَما

َتعدَ َ،دَالساءخصوصا َمعَتعدَُّ َالكرب،هذهَظاهرة َعليُّ َقلنا َكما َالوسط،َدَالساء َالصغرَعليُّ َ،عليُّ
دَاملوجودَعلىَطولَالطريقَهذاَالتعدَ َ،فَالرجالَوالنساءَ،فاطمةَالصغرىَ،فاطمةَالوسطىَ،فاطمةَالكربى

َكلَُّهذاَجيعل َالصورةَغْيَواضحةوالتكرارَفَالكَ  َالولدةَ،ّنَواللقاب معَََ،معَإخفاءَأ م َاإلمامَ،معَإخفاءم
َالظروفَوامللبسات معَحالةَعدمَالقدرةَعلىَالتواصلَوالوصولََ،ةمعَحالةَالتقيََّ،معَحالةَاخلوفَ،كل 

َكتبا َبأيديهمَالئمَََّ،َمعَإخفاءَالكتب،ةإىلَالئمََّ كانتَهناكَرسائلَأوََََ،َحالتَنادرةإلََّةَأيضا َماَأل فوا
َكماَفَالفقهمَالرضويَمثلَ َادر،نَكتبَبشكلَ  َك تبت َكل َهذهَاجلزئياتإم اَأ ملمي تَأو َ،،َلَنريدَاخلوضَف

َاجلزئياتَحباجةَ  َإَإىلَتفصيلَ َهذه َإخفاء َالكثْيَمنَالكلم، سمَاإلمامَفَبعضَاملقاطعَالزمنيةَهوَوفيها
جزءَمنَهذاَ ادقَودخلواَعلىَاقَبعدَشهادةَاإلمامَالصبنَساملَومؤمنَالطَ حبيثَأنََّهشامََلربنامج،اأيضاَ 

َبإمامتهمَووجدواَأنَّهَماَعندهَشيءَمنَالعلمَالذيَيطلبونه َوخرجواَفَ َكانَالبعضَيعتقدون  عبدَاللَالفطح

إىلََإىلَالقدرية؟َإىلَال م رج ئة؟َة؟املعتزل؟َإىلَإىلَأينَنذهب:َتلددونَمنَه ناَومنَه ناَفيقولونةَاملدينةَيأزقَ 
َيذهبواَإىلَاإلمامََاخلوارج؟ َدخلواَعلىَاإلمامَوقالَهلموجاءهمَخادمَاإلمامَالكاظمَوطلبَمنهمَأن  :َفحني 

لصةَ،َخَ رترَّاحلوادثَتكَومثلَهذهَمَ،إيلََّإيلََّلَإىلَال م رج ئةَلَإىلَالقدريةَلَإىلَال م عتزلةَلَإىلَاخلوارج
إَالكلم َاإلمامَاملعصومَوالإخفاءَ  َضي قكََذينسمم ََ.انواَيعلمونَبهمَعلىَنطاق 

َكثْيَملؤمننيْيَابورَأمدتَقوتعدَََّقبورَالزهراءَإىلَأربعنيَقرب؟َبلغتَأليس:َتعدُّدَالقبور ومح ملََ،إىلَعدد 

َخمَ  َهَ،ا َيتفَ نعٌشَإىلَاحلجازَومح ملَنعٌشَإىلَمناطقَأخرىَوبقيَقرب َالمْيم ي،َاخلواصََاسونَالعبَ َراإىلَزمانم
َكانَقرب َالمْيَمعرَولكنَظاهرةَعامَََّكانواَيعرفونه، َكانتَعلةَما َأيَّفا َوما َ،ةة َهيَالقضيَّوالقضيَّ،َمةة َعليهم

ََ.،َهلاَتكرُّرهلاَص ور

َل ََنن  َأساء َفيها َروايات َاملثالعندنا َسبيل َعلى َهذا، َيومك َإىل َالساء َهذه َََنعرف َ)رجال  هذا
اَالكثْيَمنكمَس مع َهباذيَالروا(َهالكش ي يه بِ أَ  نْ عَ  -عنَإمامناَالباقرََ-ٍر عفَ ن أبي جَ َعن زُرارة عَ  ):َيةَرمب 

َالوصياء؟َيقول:السلسلةَالذهبيَ َ- بْ الِ ي طَ بِ أَ  بنِ لّي ِ عَ  نْ ه عَ ن جدّ عَ  َيقولَسي د  َضاَقْت  ةَالشريفة،َماذا
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َعة  َبسبعةضَ َ-اَلرُض ِبَسب ْ َالرض  ََاقت َيقولاإلمام َأن  َأّنَََّيريد َالرض،يعين َمن َأوسع َمنازهلمََم أنَّ
َ َالرض،وأماكنهم َتسعها َأن  َمن َهبمَأوسع َعة ِبِهم تُ ْرزَُقوْن َوِبِهم  -الرضََتضيق َضاَقْت اَلرُض ِبَسب ْ

ُهم َسْلَماُن الَفاِرِسي واْلَمَقداد وأبو ذَ  -سبعةََ-تُ ْنَصُروْن َوِبِهْم ُتْمَطُروْن  ملَيذكرََ-ة وُحذيفَ  ّمارر وعَ ِمن ْ
ُهم َسْلَماُن َة؟َقال:منَهمَالبقيَ َ،البقي ة : وُحذيَفة وََكاَن َعِليٌّ يَ ُقولوَعّمار  الَفاِرِسي واْلَمَقداد وأبو َذرِمن ْ

اَحدثَالساءَمخسةَفقط،َ؟َهذهَممنَه مَالباقونَ-َ(ا ِإَماُمُهم وُهْم الَِّذيَن َصلُّوا َعَلى فَاِطَمة وأنَ  خللََورمب 
اَأربعةَ،َيعينَالذينَذ كَمَإم اَإسمَعم ارَأوَح ذيفةضيفَ يةَوأَ نقلَالرواَف ،َقطعاَ وليسَمخسةرواَفَالروايةَرمب 

ارَليسَمنهمَأوَح ذيفةَ،َلكنَمي كنَأنَيكونَعمََّقطعا َهؤلءَمنَهؤلءَالسبعةَرأبوَذَ َ،املقدادَ،سلمان
َ.عَالنصوصالحتمالَينشأَمنَخللَتتبُّهذاََ،،َهذاَالحتمالَليسَمزاجياَ أقولَاحتمالَ،ليسَمنهم

َشَ-َنيُ عأو أَ بَن َأْعَين َسِمعُت َعبَد اْلَمِلك : الَ بِن المغيرة الّنصري قَ ارث ن الحَ عَ ) قيقَزرارةَهذا
ويبدوََ-: فَ َلْم يَ َزْل َيسأَلُُه واإلمام ُيِجيبه قَالَ  َيْسَأُل أبَا َعبِد الل بَن َأْعَينَسِمعُت َعبَد اْلَمِلك َ-املعروفَ

َبعامللكََعبدَ َ- َحتَّى قَاَل لَهُ  -،َفتنةَالسقيفةَاحلديثَعنَالفتنةَالوىل دَأنَس معَالكلمَمنَاإلمامَبن َأعني 
َكذلكََ-ًا اَل َلُه فَ َهَلَك النَّاُس ِإذَحتَّى قَ  -الصادقَ َكانَالمر الل : إْي وَ فَ َهَلَك النَّاُس ِإذًا، فَ َقالَ  -إذا

ْرق وَمْن ِفي الَغْرب؟ فَ َقال : َمن النَّاُس َأْجَمُعوْن، قُلتُ َين َهَلكَ بَن َأعيا إنَّها فُِتَحت َعَلى : ِفي الشَّ
َاملقدادَ،نتَالرواياتَالثلثةَسلمان؟َبيَّمنَهمَالثلثةَ-َ َثَلثَةإي والِل َهَلُكوا إَّلَّ  الضَََّلل، إَّّل  -،َأبوَذر 

فَالروايةَالسابقةالروايةَيكونَح ذيفَحبسبَهذهَمَ-َعة َأرب َ  -حلقَهبمَماذا؟ََ-ََثَلثَة ثُمَّ ِلِحقَ  ،َةَليسَداخلَ 
منَهوََ-َأبو َساَسان -من؟ََ-َثُمَّ ِلِحقَ َ َثَلثَةوالِل َهَلُكوا إَّلَّ  يْ إِ  -ذينَحلقواَبالثلثة؟َمنَهمَهؤلءَال

ار  -أبوَساسان؟َلَنعرفهَ وأبو َعْمَرة  -ندريَمنَهوََمنَهوَش تْية؟َلَ-ِوُشَتيَرة  -عم ارَنعرفه ََ-وَعمَّ
فَالروايةَالسابقة،َفبحسبَهذهَالروايةَح ذيفةَملفصارواَسبعةَمنَهوَأبوَعمرة؟َلَنعرفه،َ- ،ََيكنَداخلَ 

َلىَفاطمةَسلمانَواملقدادَوأبوَذرواَع،َالذينَصلَّاطمةَملَيكنَفيهمَح ذيفةيعينَالسبعةَالذينَصلُّواَعلىَف

ََووعمََّ َوأبوَساسانَوش تْية َأبوَعمرةار َأبو نان، َأبوَساسانَوشَ ساسانَوفَبعضَالن س خَأبوَسم َوأبوَ، تْية
َلَنعرفهم َإمََّع مرةََنن  َيوجدَ، َأن  َفَوسطَالقومََأشخاصَهبذهَالساءَولكنَملصلحة ،ا َدخلوا ا مثل َرمب 

َكشفَهذهَماملخالفنيَوالئمََّ َهذهَالساءَََالسرار،َةَلَيريدون َأنَّ َي قالَفَوإمَّا َاحلاضرَأساءَكما عصرنا
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َنعرفهمَلكنََأساءَمستعارة،َ،َس م َماَشئت،يةأساءَفنَ َة،أساءَحركيَ َهرة،شَ  اََنن  أساءَثانويةَلشخاصَرمب 
َهذهَمبألَنعرفَ َالفنَ الساءَهيَأساءَشهرَتمَأوَالساءَاحلركيَ َنَّ َهذهَيةَهلمةَهلمَأوَالساء َمراديَأنَّ ،

َاخلطَ،كرَواضحةملالتطبيقاتَتطبيقاتَقانونَا َ.موجودةَعلىَطولم

َجد ا َوكَ  َمهم ة َمهمَََّلَ رواية َلكنَّالروايات َكلَّة َرَوين َعلى َوقفت  َأهَّما َاستشعر  َحديث  َأو َفاية  ،َأقوليته 

َملَيكنَجَ  َالكثْيينَإن  اَباملعّنََالروايةَهبذاَالتفصيل،َلعَعلىَهذهَميعَمنَي شاهدينَاآلنَملَيطَ أعتقدَأنَّ رمب 
َ َم طَ اإلجايل َعالبعض َالتفصيللع َهبذا َلكن َاملضمون َهذا َالسيَ لى َيرويها َالرواية ،َ َإقبالم َف َطاووس َابن د
مَّدَبنَعجلنَيقولَالعمال، َن : َكايَ ُقول -إمامناَالصادقََ-ََسِمعُت أبَا َعبِد الل:َ)َالكتابَاملعروف،َم 

َلم إذَ بُن الُحَسين َعَليهُ َعِليُّ   -َيعينَلَيعاقبهمَ-ًا َلُه وَّل َأَمة رُب َعْبدضَمَضان َّل يَ ا َدَخَل َشهُر رَ َما السَّ
َكَذا وَكذا ولْم يُعاِقبُه فَ َيْجَتِمُع   َأْذنَ َبت ُفَلنة َيومَ وَكاَن إذا َأْذَنَب الَعْبد َواَلَمة َيْكُتُب ِعْنَدُه َأْذَنَب ُفَلن 

َك تمبتَتقَ،يعينَجتتمعَعليهمَالعقوباتَ-َعَليُهْم اَلَدب  اَن آخر لَيَلة ا كَ َحتَّى إذَ  -،َأخطاؤهمَصْياَتميعين
: يَا ُفَلن فَ َعْلَت َكذا وَكذا َوَلم أؤدِّْبك ثُمَّ قَالَ  َحوَله ثُمَّ َأْظَهَر الِكَتاب، ِمِن َشْهِر رََمَضاْن َدَعاُهم وَجَمَعُهمْ 

يَ ُقوم َوَسَطُهم رِِهِم َويُ َقرِّرَُهم َجِميَعا ثُمَّ بَن َرُسوِل الل َحتَّى يَأِتَي َعَلى آخِ : بَلى يَاُر َذِلك؟ فَ يَ ُقولأَتْذكُ 
نَّ رَبََّك َقْد َأْحَصى َعَليك ُكلَّ َما َعِمْلت َكَما بَن الُحَسين إِ رفَ ُعوا َأْصَواَتُكم َوُقوُلوا: يا ِعِليَّ اِ : ويَ ُقول َلُهمْ 

ا أَتَيَت إِ وَلَديِه ِكتاٌب يَ ْنِطُق َعَليكَ َأْحَصيَت َعَليَنا ُكلَّ ما َعِمْلَنا  َّلَّ  بالَحّق وَّل يُ َغاِدُر َصِغيَرًة وَّل َكِبيَرة ِممَّ
فَاْعُفوا واْصَفح َكَما  اً ّلَديَك َحاِضر  ًا َكَما َوَجْدنَا ُكلَّ َما َعِملَنالَّ َما َعِملَت َلَديِه َحاِضر َأْحَصاَها َوَتِجُد كُ 

َوَلَك  اً ا َتجدُه َعُفّوًا وِبَك رَِحيماْلُمِليك َعنك فَاْعُفوا َعنَّ  تَ ْرُجو ِمَن اْلَمِليك الَعْفو وَكَما ُتِحّب أْن يَ ْعُفو
ا أَتيَناَها إََّل   اً وَّل َيْظِلُم رَبَُّك أَحد َغُفوراً  َكَما َلَديَك ِكَتاٌب يَ ْنِطُق بالَحقِّ َعَليَنا َّل يُ َغاِدُر َصِغيَرًة وَّل َكِبيَرة ِممَّ

رَبَِّك الَحَكِم الَعْدل الَِّذي َّل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َحبٍَّة  يْن ُذلَّ َمَقاِمَك بَيَن َيديسَ بَن الحُ ْحَصاَها فَاذُْكْر يَا َعِليَّ أَ 
ِليك َوَيْصَفح فَاْعُفوا واْصَفح يَ ْعُفو َعْنَك اْلمَ  ِمْن َخْرَدل ويَأِتي ِبَها َيوَم الِقَيامة وَكَفى بالِل َحِسيبًا وَشِهيداً 

َلُكْم َوُهو يَ َناِدي ِبَذِلَك َعَلى نَ ْفِسك   ُتِحبُّوَن أْن يَغِفَر اللََّل أََ {ََوْلَيْصَفُحوا اَوْليَ ْعُفو َ}َ:فَإنَُّه يَ ُقول

ن ظََلَمَنا : نَ ُهم يَ ْبِكي َويَ ُنوح َويَ ُقولُهم يُ َناُدوْن َمَعُه َوُهو َواِقٌف بَيَويُلقِّنُ ُهم وَ  رَبِّي إنَّك أمرتَنا أْن نَعُفو َعمَّ
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نْ   ظََلَمَنا َكَما َأَمرَت فَاْعُفوا َعنَّا فإنََّك َأْوَلى ِبَذِلَك ِمنَّا وِمَن ال َمْأُمورِين َوَأَمْرتَ َنا أْن َّل نَ ُردَّ َوَقد َعَفونَا َعمَّ
 وَفكَ َساِئًَل َعْن أَبْ َوابَِنا وَقد أَتَيَناَك ُسؤَّاًَّل وَمَساِكين وَقد أَنْخَنا ِبِفَناِئَك وبَِباِبك َنْطُلُب نَائَِلَك وَمْعرُ 

ْكرِْمِني إْذ ، ِإَلِهي َكُرْمَت فَأَ َك ِمنَّا َوِمَن اْلَمأُمورِينوَعطَاَئك فَاْمُنْن ِبَذِلَك َعَليَنا وَّل ُتَخيِّْبنا فَإنََّك َأْوَلى ِبَذلِ 
: َقْد َعَفوُت ِهم فَ يَ ُقولمَّ يُِقِبُل َعَلي، ثُ ي بَِأْهِل نَ َواِلَك يَا َكرِيمُجْدَت بِاْلَمْعُروف فَْاْخِلْطنِ ؤَّاِلَك وَ ُكْنُت ِمْن سُ 

ا َكاَن ِمنِّي ِإلَيُكم ِمْن ُسوِء ِمْلَكٍة أو ِمن ُسوِء َمَلَكٍة فَإنِّي َمِليُك ُسو  ٍء لَِئيٌم َعْنُكْم فَ َهْل َعَفوُتْم َعنِّي َوِممَّ
َدنَا َوَما َأَسأَت، َفونَا َعنَك يَا َسيِّ َقْد عَ : ْحِسٍن ُمتَ َفضٍِّل فَ يَ ُقوُلونْ ظَاِلٌم َمْمُلوٌك ِلَمِليٍك َكرِيٍم َجَواٍد َعاِدٍل مُ 

بِن الُحَسين َكَما َعَفا َعنَّا فَأْعِتقُه ِمنَّ النَّار َكَما َأْعَتَق رِقَابَِنا ِمَن اللَُّهمَّ اْعُف َعن َعِليِّ : فَ يَ ُقول َلُهم ُقوُلوا
 ُكم وأْعَتقُت رِقَاَبُكم رََجاءاً ن ِاْذَهُبوا فَ َقد َعَفوُت َعنْ اللَُّهمَّ آِميْن َربَّ الَعاَلِمي: ْق فَ يَ ُقوُلوَن َذِلك فَ يَ ُقولالرِّ 

ا فِ  ي أَيِدي لْلَعُفِو َعنِّي َوِعْتِق رَقَ َبتي فَ َيعتقُهْم فَإذا َكاَن َيوم الِفْطر َأَجازَُهم ِبَجواِئز َتُصونُ ُهم وتُ ْغِنيِهْم َعمَّ
َمكثََّ-َالنَّاسْ  َكورس َاهذا َيشرتيهم َالذين َالعبيد َهلؤلء َيعلَّالسَإلمامَ ف َأن  َبعد َوي ربَ جاد َولكنَّهَ مهم يهم

َاليتَسترتكَأثرا َعميقا َفَنفوسهمَويعطيَيعتقهمَهبذهَم وهؤلءَََحد،لََلَيتاجونَ همَالموالَحّتََّالطريقة
َوالعرتة،كانواَينتشرونَهناَوهناكَيع َالكتابم منَتطبيقاتَقانونَاملكرَالرمحاين،َهذاَجزٌءََتقهمَلنشرَمنهجم

َكورسَمَ َ،اٌلَواضحَجداَ مث لَزالَََ-َوَما ِمن َسَنٍة  -اَ فَجدَ ثَّكَ كورسَروحاينَمَ ََسَمعنوي،كوَرََف،ثَّكَ هذا

َصلواتَ  َوَما ِمن َسَنٍة إَّلَّ وَكاَن يَ ْعِتُق فيها في آخِر لَيَلٍة ِمن َشهِر رََمضان  -هَعليهَوسلمَ َاللَمَكلمَالصادقم
َّلَّ وَكاَن يَ ْعِتُق فيها في آخِر لَيَلٍة ِمن َشهِر َوَما ِمن َسَنٍة إِ  -سنةَفةَخللَيعينَهوَي دخلهمَدورةَمكثََّ-

ِفي ُكلِّ لَيَلٍة ِمْن َشْهِر رََمَضان إنَّ لِلَِّه تَ َعاَلى : ى أَقل أو َأكَثر وََكاَن يَقوليِن رَأسًا إلَ رََمضان َما بَيِن الِعشرِ 
النَّار ُكَّلً َقْد ِاْسَتوَجَب النَّار فَِإَذا َكاَن آِخر لَيَلٍة ِمن َشهِر  ِعنَد اإلْفطَار َسْبِعين أَْلف أَلف َعِتيق ِمنَ 

ًا ِفي ُمْلِكي ِفي ني الل وَقْد َأْعتَ ْقُت رِقَابرََمَضان َأْعَتق ِفيَها ِمثَل َما َأْعَتق ِفي َجِميِعِه َوِإّني َلُِحّب أْن يَرا
نِيا رَجاَء أْن يَ ْعِتَق رَقَ َبِتي مِ  أكثرََ،يعينَأشهرَأقلَمنَسنةَ-اً َفوَق َحْول نَّاْر وَما َاْسَتْخَدَم َخاِدمَن الَداِر الدُّ

َق َحْول ًا َفو وَما َاْسَتْخَدَم َخاِدم -فيةَُث ََّيعطيهَالموالَويعتقهَدورةَعقائديةَومعَرَ،فة،َدورةَمكثَّيءَسنةش
نَ َكاَن إذا َمَلَك َعْبد نة أو في َوَسِط السَّ واْسَتْبَدل ُأْعِتق  -َهَ قَ ع ت َ أ ََ-ة إذا َكاَن لَيَلُة الِفطر ًا ِفي َأّوِل السَّ

َكَ َ،جادَإىلَأكثرَمنَمخسةَوثلثنيَسنةتَإمامةَاإلمامَالساستمرََّ-ِسَواُهم ِفي الَحوِل الثَّاِني  ََسنةَ َلَ ف



 ( 41لحلقة ) ا                                     لمختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               الثائر الحسيني الوفي ا
 

- 17 - 
 

ًا ِفي َأّوِل دَكاَن إذا َمَلَك َعبْ   -َفَمناسباتَأخرىَحّتََّليسَفقطَفَشهرَرمضانََ،كانَيقومَهبذاَالدور
َنة إذا َكاَن لَيَلُة الِفطر ُأْعِتق نة أو في َوَسِط السَّ واْسَتْبَدل ِسَواُهم ِفي الَحوِل الثَّاِني ثُمَّ َأْعَتق َكَذِلَك  السَّ

حنيَنقولَطبعَ-وَما ِبَه ِإلَيِهم ِمْن َحاَجة  ، وَلَقد َكاَن َيْشَتري الُسوَدانل َحتَّى ِلِحَق بالِل تَعاَلىَكاَن يَ ْفعَ  اَ 

َمَ  َالسودان َمن َيكونون َالعبيد َبالضرورة َليس َعبيد َومن َالسودان َمن َكن وَلَقد َكاَن َيْشَتري  -غْيهم
هبمَتملكََدَ يسَ َ-دَّ ِبِهم تِلَك الُفَرج والِخََلل الُسوَدان وَما ِبَه ِإلَيِهم ِمْن َحاَجة يَأِتي ِبِهم َعَرفَات فَيسُ 

هبمَتلكَالف ر جَواخلمللَالفراغاتَاملوجودةَبنيَاحل ج اجََإم اَاملقصودَيسدَ ؟َلكف رجَواخلمللَماَاملقصودَمنَذال
َ َحّتََّالواقفني َعرفات َبالداعني،عند  َاملكان َاملكانََميتلئ َف َما َنقٌص َهو َواخلملل َالف رج ََ،وإم ا َاجلو  ف
َهبمَهَالروايةَيسدَُّنملَت بيَ هَعليهَوسلمَ َاللَمَجادَصلواتَ باإلمامَالسََّال م حيطَ دَّ ِبِهم تِلَك فَيسُ  -َذلكَالنقص 

ةَلَأعتقدَالقضيَ َ-(َالَمال  قَاِبِهْم َوَجوائِز َلُهم ِمنْ الُفَرج والِخََلل فَإذا َأفَاض ِمْن َعَرفَات َأَمر ِبَعْتِق رِ 
َطويل، َالرمحاينمصداقَواضَحتتاجَإىلَشرح  َكورساتَمكثَّحَجدا َمنَمصاديقَاملكر َوفَ، َفَالعقيدة فة

َال م تامل َمقدرة َحبسب َالََّعا ،يَقطلقَ عرفة َالموال ََوُث ََّيعطيهم َتكفيهم َتصوّنم َالبلديت َف َهكذاَينتشرون  ،
َالمانة؟َكيفَوصلتَإليناَهذهَمََ،عوصلَإليناَالتشيُّ

  ّلى زمِن إمامنا موسى بن جعفر نجد صورتينإه أنظارنا وحيَن نُوج: 

َاإلعليٌَّ:َالصورةَالوىل ،َأبوهَمنَرجالتَاسيمامَالكاظمَز ر ع ه َفَداخلَالنظامَالعبَ بنَيقطنيَوكيفَأنَّ

َبنَيقطنيالنظامَالعبَ  َكانَمنَرجالتَالنظامَالعبَ اسيَوالدَعلي  َ،َمنَالرجالَاملوثوقني،اسي،َيقطنيَوالده
َ َأهلَالبيتلكنَّ َكانَمنَأتباعم َذلكَلكعليَّا  َيعرف  َوأبوه فيَذلكَوصارَوزيراَ ، َأباه َُي  املصطلحَبَ،َوزيرنَّ

َي صطلَ املعاصرَيعينَرئيسَوزراء َكانَيَ ،َلنَّهَما َالديوانسمَ حَعليهَاآلنَبالوزير َكانتَىَصاحب  ،َالوزارات

َالديوان،ىَدَوسمَ تَ  ،َفكانتَالوزاراتَمَرئيسَأصحابَالدواوينَهوَالوزيرورئيسهَاوينَولكل َديوانَصاحب 

ََورئيسَالوزراءَهوَالذيَي قالَلهَ َ،صاحبَالديوانَىَدواوينَوالوزيرَفيهاَي قالَلهَ سمَ تَ  بن َالوزير،َفكانَعليُّ
َكماَيَ كانَالوزيرَالوَ ََ،يقطنيَرئيسا َللوزراء ،َلىَبالوزيرَالوَ سمَ ىَفَبعضَالدولَاآلنَرئيسَالوزراءَيَ سمَ ل

َالعبَ َرفَز َالنظام َقلبم َف َالكاظم َاإلمام َالعبَ عه  َاخلليفة َقصر َف َاسي َعلي  َمع َوقصته  َيقطنياسي يهاَفَبن
َلذكرهاَاآلن َ.تفصيلَلَجمال 
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َصفوانَاجلمََّ َالصادقَوكانَمنَأثرياءَبغداد،الَمنَأصحابَاإلأم ا الََارهة،فال َجمَلكَميوكانََمام جم
َالرشيدَهارونَيؤجَ َمريةَوسريعة، الَصفوافكان  َكانَإَاحلجَبَإىلحينماَيذهَ،نَاجل مَّالرَجم كرتيَيىلَمك ة

َباملال،َاجلممالَمنَصفوانَاجل م ال، َالكاظَوكانَي غدقَعليه َاإلمام  َياقالَلهَ َ،عنَذلكَمَّناهَ لكنَّ بنَاَ:
َيبقىَحيَّ:ََماَعلقيتَبهَأناَأجينَالموال؟َقالرسولَالل بَأن  مالكََيرجعَجبمَحّتَََّولَعمرهأنَيطَوا َألَحت 

َرسولَالل،َقالَ:َنعمَياويعطيكَالموال؟ََقال َللظاملنيََو:َابن  َ.ظاملنيوكوٌنَمعَالَظاملنيلعوٌنَلهذاَح بٌّ
ََ.ه ناَصورةَوهناَصورٌةَأخرى

َكثْية،املعطياتَال َيديَمعطيات ملعلوماتَاَيومَغد،َلقةَمىلَفَحَتعابقيَّة َاحلديثَيأتيناَإنَشاءَاللَيتَبني 
َواضحَوجليمنَاملعلوماتَالسابقةَحَةَأهمَ املتبقيَّ َتتضحَالصورةَبشكل  يتَلنَاملعطياتَاملنماذجَاَذهَمه،َّت 

َإليها َكَ للَتعاىلنَشاءَاإغدَََحلقةَيومسأوردَلكمَمناذجَأخرىَأو ض حَوسأفص لَفيهاَأكثرَفَ،أشرت  لَُّ،
َنتلمََّ َأن  َمنَخللَهذهَمذلكَلجلم منَذوقَأهلَالبيتَس  َأهلَالَة َإنََّحلقيق،َوااملعطياتَشيئاَ  بيتَلَذوق 

َاإىلَموسوعَحباجةَ َ،سَمنَهذهَاملعطياتَاحملدودةي تلمََّ َكما َفَحديثهم َهفرداتَمنَمَ فَأهمَ َشرتطتية  جم
َفَحديثهمَحّتَََّحلنَالقول، َمنَموسوعية  َمذاقهلب دَّ َنستشعر َأن  َينئذَ حَ،قوهلمََمعاينمَوطعمَ َنستطيع

َيقولون َما َنفهم َأن  َالضالنستطيع َاملنهج َهذا َمن َنفرَّ َأن  َنستطيع َحينئذ  َاملاملَ،، َطريقَب،ركَ نهج ةَمن
َعلىَهليةَفَالعيةَاجلاَودَ لبَ ةَاريقطمنَالَبة،فعيَفَفهمَاملتونَاملركَ طريقةَالشاَسانيد،البخاريَفَال تمادم

َاملنهجَاملوجودَرسطيَواللغةَفقطَواملوضوعةَفَإطارَاملنهجَال َايلذيَا،َاملنهجَهذا ةَلساحةَالشيعيكتسح 
َالكربى، َالغيبة َعصرم َبداية َسنةَمنذ  َهذا329ََمنذ  َوإىلَيومنا َأم اللهجرة َاَ، َأهلَالبيتَهذا لذيَمنهج 

َعنهَفلَلهَ  َكاسدةَويقولونَعنهاَلينَ َ،منَأثر َولَعنيَأحتد ث  َروعَالصهيوين!اَختدم َاملشاَإّنََّرح هَأطبضاعٌة

َاللَتعاىلَفَاحلل َيتواصلَإنَشاء َواحلديث  َأهلَبيتَالعصمة َهوَحديث  نذهبَإىلََ،لقادمةاَقةَمهذا
َاخلضيبم ةَاحل سنيخ دَ َ،َباسمل َاملَ،الزيارة َ.،َوأنتمَوأناَنزورَالشيب 

َشَ  َإن  َمَزمانَمإماَليةمَم هجةَاحل سنيتعاىلَعلىَمودَّةَووَ َاءَاللَ ألقاكمَيومَغد  َاحلسنَصَ بناَاحل جَّةم َنم لوات 
َ.هَعليهوسلمَ َاللَم



 ( 41لحلقة ) ا                                     لمختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               الثائر الحسيني الوفي ا
 

- 19 - 
 

 ...َسَلاٌم َعَلى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسيْن

َالل َ..فَأمانم
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