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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م31/8/2015 ة َد الَعاِشَرْعَب ُةُة الَخاِمَسَقَلالَح

َ..اَ عَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ الٌمَعَ سَ 

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا ي طَ ب ََبَ لمس بَ ..َ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 اءَسم ن اَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا..َنال م ت َوَم ت  َعمن د 

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

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َفَاحللق َاحلديث  َاملكرَومرَّ َقانونم َفَأجواءم َيتتابع  َاحلديث  َالَزال  َم ةَعنَاملكملتقدَ ااتم إلبليسيَوعنَارم
َالرمحاين، َعنوانا ،وفَاحللقَاملكرم َعشرين  َذكرت  َالسابقةم َمنَومَ عشرينَموقفاَ َةم طفت هاَمنَطياتَاقتاملعَعطى 

نَقانونَم رادَم والَ،َاملكرقانونَميَتطبيقاتَومصاديقَلهَعليهمَأجعنيَهوسالمَ َاللَمَسْيةمَاملعصومنيَصلواتَ 
َالرمح َأخَرََبذكرَمتمرَُّاحللقةَسأسَ،َفَهذهَماينَفَمواجهةمَاملكرمَاإلبليسياملكرَهوَاملكر  َكيَتتَ معطيات  ضح َى

َ.لصورة َأكثرَوأكثرا

َاملعطىَالروايةَ َملعطياتَأقرأ َهذهَماَمنَهذهَم َهذا َالرواية َأقرأعليكمَوستكتشفون  َالتهذيبَ، َكتابم َمن ها
َهتذيبَاشيعةَأهلَالبيتَاحلديثيةَالرئيسةَعندَ َأحد َالصولَأوَاجملامع َكتاب  لحكامَللشيخَالطوسيَاجلزءَ،

: بِد اهلل َعَليِه السَّالم قَالْن أَِبي عَ َعْن َساِلم أَِبي َخِديجة عَ  )َنشرَدارَصدوق:َ،270فَالصفحةَالثاينَ
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َالصَ-َسأَل ِإْنَساٌن َوأَنا َحاِضر  َاإلمام َيسأل  َهذهَمَ،ادقأحدهم َخدجية َأبو َسامل َلنا َفهذاَالروايةَيروي ،
رُبَّما َدخلُت الَمسِجد وبَعُض َأْصَحابَِنا ُيَصلِّي الَعْصر َوبَعُضُهم  :ذيَيسألَاإلمامَالصادقَيقولالسائلَال

َاختالفٌََ-َصلِّي الظُّْهر يُ  َهناك َيعين َالصلوات َأوقاتم َف َبينهم رُبَّما َدخلُت الَمسِجد وبَعُض  -َفيما
َصالةمَالظهرَوالعصرََ-َوبَعُضُهم ُيَصلِّي الظُّْهر َأْصَحابَِنا ُيَصلِّي الَعْصر  يعينَهناكَجمموعةَحلََّعندهاَوقت 

جمموعةَأيضا َمنَالشيعةَاآلنَي صلُّونَصالةَالظهرَلنَََّونَالعصرَوهناكحبيثَصل واَالظهرَوهمَاآلنَيصلُّ
َاملسجدَالوقتَحلََّعندهمَمتأخَ  وهمَفَنفسم يعينَأناََ-أنَا َأَمرتُ ُهْم ِبَهَذا  -إمامناَالصادقََ- :فَ َقال –راَ 

َفر ق َالذي َبينهم َفيما َالصالة َأوقاتم َف َلُعرَِفوا فَُأِخَذ  واِحد َلْو َصلُّوا َعَلى َوقت   أنَا َأَمرتُ ُهْم ِبَهَذا -ت 
َي رىَات  ف اقَ َالس لطةَت طاردهم،َي قت  ل ون،َ–ِبرِقَاِبِهْم  َهمَوي رىَأّنََّفحني  َواحدَوي صل ونَعلىَوقت  مَع ل ىَق لب 

َالس لطةمَباتَ  َبرقاِبمممََ،اههمَفي قت  ل ونواحدَستكونَاملراقبةَأشدَوأشدَوسيزداد َهاجس   نَا َأَمرتُ ُهمْ أَ  -في ؤخذون 
َاإلحكامَللش(َِبَهَذا َلْو َصلُّوا َعَلى َوقت  واِحْد َلُعرَِفوا فَُأِخَذ ِبرِقَاِبِهْم  َ.َيخَالطوسيهذاَفَهتذيبم

َالروايةَ  َاللَعليه مَّدََفَعللَالشرائعَللشيخَالصدوقَرمحة َبشْيعنَُم  :َثانيةَفَقراءةَ ريزَريزَوحَ َوحَ بنم
َليَّ ِمْن ُه لَيَس َشيٌء َأَشدَّ عَ : إنَّ ُت َلهُ ، قُلقَالَ  بِد اهلل َعليِه السَّالمعَ  بِن َبشير وَحرِيز َعن أَبيَعن ُمحمَّد )

َاختالفَفَصالهتمَبشكلَ َ-ِاْخِتالِف َأْصَحابَ َنا  َاختالفَفَأمورَ عام َأَشدَّ  ُه لَيَس َشيءٌ إنَّ  -ََأخرى،
َليستَعحلاَقطعا َهذهَمَ-: َذِلَك ِمْن ِقبَ َلي  ِمْن ِاْخِتالِف َأْصَحابَ َنا، قَالَ َعَليَّ  لىَطولَاخلطَلكنَفَالة

َزماين َمَ َ،مقطع  َمكاينَجملموعة  َآمنا َواَنة،عيَ فَمقطع  َكانَاملكان  َالَيقعَمثل َته َقطعاَ اوصيَ خصَلهَ َلزمانَ إذا
َالمر َونَوهذا َمنَأنواعَاملكر َنوٌع َهذا ،َ َمنَأنواعَاالحرتاز  ِمْن َليَّ دَّ عَ َس َشيٌء َأشَ ُه لَي: إنَّ قُلُت َلهُ  -ٌع

َالكاظمََ-ا َأْصَحابِنَ  ِتالفِ ِاخْ  ، َوُسِئَل َعنِ قَاَل: َذِلَك ِمْن ِقبَ َلي ،ِاْخِتالِف َأْصَحابَ َنا َقاَل ف َ  -م ن؟َإمام نا
َترَاَ-(َ ِبرِقَاِبُكماِحد أُلِخذَ وَ ْمر  أَ َلى : أنَا فَ َعلُت َذِلَك ِبُكْم َلو ِاْجَتَمْعُتْم عَ َعَليِه السَّالم لس لطةَكمَافحني 

َحّتََّالعبَ  اَالَتعبأ َبكمَوتعتَباسيةَخمتلفني  َأنَ تصر فونَ كمَتَفَاملسائلَالبسيطةَفإّنَّ َ،َتعودواَلقائدكمَمنَدونم
َ.ذاَفَعللَالشرائعَلشيخناَالصدوق،َهطنيَضعفاءتخبَ يرونكمَمَ َ،إلمامكم
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بِن َأعَين َعن  ن زُرَارَةَ عَ  - راءاتالقَقراءةَمنَف -رَارَة بِن َأْعَين أو َأْعُين َعن زُ :َ)فَالكافَالشريف
َاإلمامَزَ- ِني: َسأَلُتُه َعْن َمْسأَلة  فأَجابَ ي َجعفر  َعَليِه السَّالم قَالَ أب ْسأَلة  َسأَلُتُه َعْن مَ  -الباقرََرارةَيسأل 

َها فَأَجابَُه ِبخال ُه ِبِخاَلِف َما اَء رَُجٌل آَخر فََأَجابَ جَ بَِني ثُمَّ ا َأجاِف مفأَجابَِني ثُمَّ َجاَءُه رَُجٌل َفَسأَلُه َعن ْ
َواحدََ-َأَجابَِني َوَأَجاَب َصاِحِبي  رَُجالِن ِمْن : وِل اهللابَن َرسُ  يَا ن قُلتُ ا َخَرِج الرَُّجالَفلمَّ  -فَجملس 

: يَا زُرَارَة َقالَ ْبَت َصاِحَبه؟! ف َ ا َأجَ مَ ا ِبَغيِر مَ  ِمنهُ اِحد  َأْهِل الِعَراق ِمن ِشيَعِتُكم ِقِدَما َيسأََلِن فأَجْبَت ُكلَّ وَ 
َقُكْم النَّاُس َعَلينَ  َواِحد َلصَ َأْمر   َلىعَ إنَّ َهَذا َخيٌر لََنا وأَبْ َقى لََنا وَلُكْم َوَلو ِاْجَتَمعُتْم  َل ص دَّق ك مَاَ-ا دَّ لناس 

َعلينا َشديدة،؛ َمراقبة َتراقبهم َوفَالس لطة َالقولم َف َاتفاقا  َيرون ََفحينما َذيؤدَ سالفعل َهالكَمي َإىل َلك
َقُكمْ أَ عُتْم َعَلى ْجَتمَ َلو اِ إنَّ َهَذا َخيٌر لََنا وأَبْ َقى لََنا وَلُكْم وَ  -يعيةَالشَاملنظومةَم  النَّاُس َعَليَنا ْمر  َواِحد َلَصدَّ

انَبقَك،َالكالمَالساقمَالصادلإلماَ-َعبِد اهلل  ألَِبي ثُمَّ قُلتُ  -قولَز رارةَيَ َ-َوَلَكان َأَقلَّ لِبَ َقائَِنا َوبَ َقاِئُكْم 
َ َالباقر َواإلمام َبنيَزرارة ى م َلو َحَملتُموُهْم َعلَ : ِشيَعُتكُ المالسَّ  َليهِ ِبي َعبِد اهلل عَ ثُمَّ قُلُت ألَ  :قَالَ  -ما

نَّةَ-اأَلِسنَّة أو َعَلى النَّار  ى نَّة أو َعلَ َعَلى اأَلسِ  َملتُموُهمْ م َلو حَ ِشيَعُتكُ  -َلسنانَجعٌََيعينَالر ماح،َالسم
لسابقَنفسَالكالمَاَ-واِب أَبَيه جَ ِني ِبمِثِل َأَجابَ فَ : وَن ِمْن ِعْندُِكم ُمْخَتِلِفين، قَالَ النَّار َلَمُضوا وُهم َيخرجُ 

َ.(إنَّ َهَذا َخيٌر لََنا وأَبْ َقى لََنا وَلُكمْ  -

َحّقاً  أَنَّا َل نَ ُقوُل ِإَّل  فَ : َمْن َعر لم يَ ُقو الَعلَيِه السَّ  ُت أَبَا َعبِد اهلل: َسمعن َنصر الَقثْ َعِمي قَالَ عَ )
وهذاَالكالمَينطبقََ-َْنهعَ نَّ َذِلَك ِدفاٌع ِمنَّا ْلِيْعَلم أَ َلم ف َ يَ عْ  ِمنَّا ِخاَلَف َما ا يَ ْعَلُم ِمنَّا فَِإْن َسِمعِبمَ  فَ ْلِيْكَتفِ 

َمنهَ علىَشخصيَ  َقريبة  َةَلعنوهمَفعليهمَوالئمَََّاللَمَلواتَ مَصَ ات  َواأيدا َتبَ وهمَذم ا َشدذمَ َ،انلحياَبعضم
ِمنَّا ِخاَلَف  َلُم ِمنَّا فَِإْن َسِمعا يَ عْ ِبمَ  فِ ِيْكتَ فَ لْ   َحّقاً َمْن َعرَف أَنَّا َل نَ ُقوُل ِإَلَّ  -فماذاَيقولَاإلمام؟ََمنهم،

َ.(َما يَ ْعَلم فَ ْلِيْعَلم َأنَّ َذِلَك ِدفاٌع ِمنَّا َعْنه

َقضيَ  َاوهناك َبالغة َاَلمهية،ٌة َهو َكما َالبيت َأهل َوسْية  َالبيت َأهل َالقَ نرآلقَ حديث  َُم َ ، َفيهم ك ٌمَرآن
ة ََْي،َسَمسوخيهَناسٌخَومنفرآنَلقَ ،َابهك ٌمَوم تشافَأقواهلمَوفَأفعاهلمَُم َ َ،،َفَحديثهمَوفَسْيهتموم تشابه

َ.أهلَالبيتَفيهاَناسٌخَومنسوخ
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َوام  يَ ْرُووَن اُل أ: َما بَ  َلهُ : قُلتُ الَ قَ  اهلل َعَليِه السَّالم دي َعببِن ُمْسِلم َعن أَبِ َعْن ُمَحمَّد  ) ْن ُفالن  عَ ق ْ
َخاصَييعينَهناكَأشَ-وُفالن  َعْن َرُسوِل اهلل َل يُ ت ََّهُموَن بِالَكِذب  ونََالَي تهمَ حلديثَعنَالنيبانقلون 

َسُخ َكَما َحِديَث يُ نْ نَّ ال: إِ قَالَ  -فَهؤالءَالشخاصَالثقاتَخالَ-فَ َيِجيُء ِمْنُكم ِخاَلفُُه  -بالكذبَ
َمرحلةَالتأويلَنَ َوبعبارة َأخرىَ-يُ ْنَسُخ الُقرآْن  هاَفالٌنَاديثَاليتَروالكَالح،َتسختَمرحلةَالتنزيلإنَّ

َفَمرحلةَالتأويليتحدَََّةَ والئمَََّ،وفالنَمنَمرحلةَالتنزيل يَالب دََّلَالتدرجيلبيانَالتأويرجيٌيََولَتدوالتأويَ،ثون 
َاملكر، َقانونم َتفعيل َالرَ َمن َاملكر َقانونم َتفعيلم َمن َالَلدفعَمَالَ أوَ َمحاين،الب دَّ َوملداضرر شيعتهمََراةَمظاملني

َِبمهميتعلَو َوقتاَ مَوتلقينهمَواللطفم َوالَأجد  َاملضامنيَواضحة َأنَّ َأعتقد ََللَوالَ َطوي، َلشرحها بيانََوقوفم
َك لَُّهذهَمتفاصيلها َاحلكمةَااهالتَ املطالبَتتعاضدَفَنفسَاَ،َلكن َمنليتَت،َنفس  سابقةَفَاملعطياتَالَظهر 

َاحلكمةَ،احللقةَاملاضية َالغايةَ،نفس  َاهلدفَ،نفس  َ.يضاَ عطياتَأاملَىَفَهذههيَتتجلََّ،نفس 

َواجلرائحَوسالمَ َاللَمَعنَإمامناَاحلسنَالعسكريَصلواتَ َروايةَ  َالبحارَعنَاخلرائجم هَعليهَيرويهاَصاحب 
َالكَ  َ)ياجكَمَرللم حد ث َإسٌمََ-: اْجَتَمْعَنا بِالَعْسَكر ن َحَلِبي قَالَ ر عَ بِن َجعفَ َعْن َعليِّ : َهو والعسكر

َالرمسيلسامراءَوإ َالذيَفَ،سٌمَبالتحديدَللحي  ْجَتَمْعَنا بِالَعْسَكر اِ  -يهمَقصورَاخلالفةَوقصورَاحلكومةَللحي 
َأيَ َ- َلزيارتهَمماَََ-َوتَ َرّصْدنَا أِلَِبي ُمَحمَّد  -َفَسامر اء َيذهبوا َأن  َيستطيعون  خيافونَمنَالس لطةََ،كانوا

َداَر َف َتزوره  َأن  َالشيعة  َم ن ع  َقد َنفسه  َههَمواإلمام َسجن، َهي َلكن َدار  َف َيسكن  َسجن َوَصحيح َهي ،

ناَن ؤش رَ،َعلََّخيرجَاإلمامَعل ناَن سل مَعليهمنَب عيدَنراقبَمّتَ-وتَ َرّصْدنَا  ْجَتَمْعَنا بِالَعْسَكراَِ -َاسينيَلهَ العبَ 
َبعيد َمن َبأيدينا َشَمإليه َيريدون، َإلمامهم َيشتاقون ََيعٌة وتَ َرّصْدنَا أِلَِبي ُمَحمَّد  اْجَتَمْعَنا بِالَعْسَكرَ-رؤيته

هذاََاخلليفة،َفه ناكَيومَخيرج َفيهمَاإلمامَيذهبَإىلَقصرَاخلليفةَأوَخيرجَمعَ َ-رُُكوبِِه   َعَليه َيومَصَلواُت اهللِ 
يعينََ-رُُكوِبِه َفَخَرَج َتوِقيُعُه  ّصْدنَا أِلَِبي ُمَحمَّد  َيوموتَ رَ  اْجَتَمْعَنا بِالَعْسَكرَ-سومَمنَقمب لَالدولةَالبنامجَمَر

َاجتمعناَوبد َأن  َ،ي ةرسالةَخطَ ،َخيرجَفيهَاإلمامَوصلتناَرسالةَمنَاإلمامأناَننتظرَمّتَسيأيتَالوقتَالذيَبعد 
ََ-َرَج َتوِقيُعُه َأََل َل ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ َأَحد َفخَ  -:َةيَ خطَ توقيعَيعينَرسالةَ َوََل ُيِشير ِإَليَّ  -الَت س ل م ونَع ل يَّ

ََإشارةَباليدَوالَإمياء،َاإلمياءإذاَماَرأيتموينَفالَت سل مواَع ل يَوالَحّتَََّ،حركةَ َأيََُّإشارةَ َأيََُّ-َبَ َيِدِه وَل يُ ْوِمئ
اَ يعينَحركةَخفيَّ َبالرأسَأوَبالعنييَإمََّاإلمياءَهَ،ةَجد  َحركة َكمَهيَاملراقبةََا َيعين حبيثََكانتَشديدة،،
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اَإمَََّاإلمياءةَ-َوَل يُ ْوِمئَ-إشارةَباليدَممنوعََ-وََل ُيِشير ِإَليَّ بَ َيِدِه   َل ُيَسلَِّمنَّ َعَليَّ َأَحدَأََل  اإلمامَيقول:
،َإذاَ ظرفَفَغايةَالقسوةَذون،ست ؤخَ َ–ى أَنْ ُفِسُكْم َعلَ  فَإنَُّكْم َل تُ ْؤَمُنون -ت كونَبالرأسَأوَحبركةَالعنيَ

اَنظرَإليهمَاإلمامَفتتكلََّين،َيعفي ةتبقىَلغةَالعيونَاخل؟َونماذاَيصنع مَلغةَالعيونَفقطَينظرونَبعيوّنمَورّب 
َخفيَ َفقط َخفيَ ََأيضا ،وبشكل  َتكونَبشكل  َأن  اَ َ،ولغةَالعيونَالب دَّ ففاملراقبةَشديدٌةَجد  َهذهََ،َقطعاَ  مثلم

،َلغة َاإلمياءاتَ،،َلغة َاإلشاراتَلغة َالعيونإالَََّ،َهذاَالسلوبالَيبقىَإالَََّ،فَمثلَهذهَالجواءَ،الظروف
َ.لغة َالكالمَم تعط لة

َاملهدويَّ َالشؤونات َتتناول  َاليت َالحاديث َقانون،ف َه ناك َقانون ََة َعليه َنصطلح  َأن َمي كن َالقانون هذا
عليٌَّبن َيقطنيََ-بِن يَقِطين بن َعِلّي الَحَسن ا َعن:َ)ذاَمس ته ،َفَغيبةمَشيخناَالن عماين،َالرواياتَهكالماين

َال َالسابقة َفَاحللقة َذكره  َالعبَ مرَّ َعندَهارون َرئيسا َللوزراء ََاسيَبتنسيقَ ذيَصار  َمنَاإلمامم َوترتيب  وأمر 
ََاللَمَبنَجعفرَصلواتَ موسىَ َ- يَقِطين َعن َأِخيِه الُحَسين َعن أَبِيه بنِ الَحَسن بن َعِلّي  َعن -عليهما

َبنمَي  ق طمنيَ َبنمَيقطنيََ-يَا َعِلّي : قَاَل ِلي أَبُو الَحَسن ُموَسى بُن َجَعفر قَاَل، –علي  يَا  -اخلطابَمعَعلي 
َعُة تُ َربَّى بِاألَماِنيَعِلّي ا َقرننيالشَ-ُمْنُذ ِمَئِتي َسَنة  لشِّي ْ َبالماينَمنذ  إىلَالزمنََيبيعينَمنذ َزمانَالنَ،يعة َت رّب 

َفيهَإمامناَالذيَيتحدََّ َعُة تُ َربَّى بِاألَماِنيا -الكاظمَث  َاملهدوي ةَحبيثََ-ُمْنُذ ِمَئِتي َسَنة  لشِّي ْ فتأيتَالحاديث 
َزماين َكل َمقطع  َالشيعةمَمنَجهةمَإمكانيةَتطبيقهاَف َالتأريخَالشيعيََ،تصنع َالمل َعند  َندرس  جندَلذاَحني 

َمنَالقرونَاملاضيةَوإىلَيومناَهذ َكل َقرن  َالحاديثَف َالشيعةَت طب ق  ،َقطعاَ ،اَولوالَذلكَلقستَالقلوبأنَّ
َكانَالشيعةََ  َإمامناَالسعلىَعقيدة ََرلو َكماَيصف  هَعليهَاملرتبة َاملطلوبةَوسالمَ َاللَمَجاد َصلواتَ اسخةَوثابتة

َتكونَالغيبة َعندهمَّبنزلةَاملشاهدةَلَم َواملعرفةأن  َوالفهمم َعالية َفَالعقلم كماَيقولَإمامناَََم اَبلغوه َمنَدرجة 
َهاِم واِلَمْعرَِفة َما َصاَرْت بِ  نَ م مِ اهُ طَ عْ أَ  دْ الى قَ عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ نَّ اهلل ت َ أِل :َ)جادالس ِعْنَدُهم  ِه الَغيبةُ الُعُقوِل واأَلف ْ

َالشيعة َإىلَهَ(َِة اْلُمَشاَهَدةِبَمْنزِلَ  َالئمََّل م اَاحتاجواَإىلَقانونَالماينَو لَ َذاَاحلدلوَبلغ  ََةَ ماَن س ج  أحاديث 
َال منياتَ،ِبذاَالقانونَالشؤونَاملهدوي ةَم َعُة تُ َربَّى بِاألَماِنّي ُمْنُذ ِمَئِتي َسَنة  -َبقانونم زملناَوالََ-يَا َعِلّي الشِّي ْ

َبالماينَ َوهوََ-: َما بَالَُنا ِقيَل لََنا َفَكان ِنِه َعليٍّ بِن يَ ْقِطينقَاَل يَ ْقِطين َلبْ و  قَاَل، –إىلَاآلنَنرتّب  والدَعلي 

َمنَالرجالَاملؤسَ  َكان  َالعبَ يقطني َالعبَ َ-َما بَالَُنا ِقيَل لََنا َفَكان  -اسيةَسنيَللدولة َبأنَّ نا اسينيَيعينَخ ب 
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َع لميَ أَ-َما بَالَُنا ِقيَل لََنا َفَكان وِقيَل َلُكْم  -وح ك مناَسيحكمونَ َكان َةَا َمنَشيعةمَالئمََّنت مَباعتبارَأنَّ وإن 

َالمرَخافيا َعلىَالعبَ  َبذلكَاسينيَهذا َكانَيعلم  َأباه نَّ : إِ َوِقيَل َلُكم فَ َلْم َيُكْن، فَ َقاَل َلُه َعِلي   -لكنَّ
ََ-َاَن ِمن َمخَرج  واِحدَلُكم ولََنا كَ َالَِّذي ِقيلَ  َُم  مَّد َوآلم َُم  مَّد  َمن ُته  -هو َغيَر أنَّ َأْمرَُكم َحَضَر َوق ْ

هوَاآلنَيشرحََ- حُضر فَ ُعلِّْلَنا بِاأَلَماِني، وإنَّ َأمَرنَا َلْم يَ َفَكاَن َكَما ِقيَل َلُكم -متامهََ-فَُأْعِطيُتْم َمْحَضه 
ا ذَ نَّ هَ فَ َلو ِقيَل لََنا إِ  َماِنيضر فَ ُعلِّْلَنا بِاألَ وإنَّ َأمَرنَا َلْم َيح -نَاإلمامَالكاظمَقانون َالماينَلبيهَماَفهمه َم

ِن إَلى اأَلْمر َل َيُكوْن إَلَّ إَلى ِمَئِتي َسَنة َوَثاَلث ِمئة َسنة َلَقَست الُقُلوْب َوَلَرَجَعت َعامَُّة النَّاِس َعِن اإِلْيَما
ًَا لِْلَفَرجاِس وتَ ْقرِيبَرَعُه َوَما َأقْ َربَه تَأَلُّفًا ِلُقُلوِب النَّ اإِلْساَلم وَلِكْن قَاُلوا َما َأسْ  َالماينَهوَأيضاَ َ-( قانون 

َاملكرَالرمحاينجزٌءََو َ.تطبيٌقَمنَقانونم

َاحلسنيَصلواتَ نذهبَإىلَفاصلَمال َ َ.عليهاََوعليهَمَاللَمََباسمَي نشدناَعنَفاطمةَبنتم

َهارونَعنَإمامناَفَ َما :َ)عليهَهوسالمَ َللَماَصلواتَ َادقلصام قد م ةَالصحيفةمَالسجاديَّةَبروايةمَم توك لَبنم
َ- ِاْصطََلَمْتُه الَبِليَّة ِإَلَّ  اً ًا أو يُ ْنِعَش َحقّ مْدَفَع ظُلْ ٌد لِيَ حَ أَ ئِِمَنا ى ِقَياِم قَاْخُرُج ِمنَّا َأْهِل الَبيت ِإلَخَرَج َوََل يَ 

َالص ادق؟َ َيقولَإمام نا ظُْلمًا أو  ِئِمَنا َأَحٌد لَِيْدَفعَ اِم قَاى ِقيَ ت ِإلَ الَبي َما َخَرَج َوََل َيْخُرُج ِمنَّا َأْهلِ  -ماذا
َِهَنا َوِشيَعِتَناِفي َمْكُرو  اَدةً زِيَ  ِإَلَّ ِاْصطََلَمْتُه الَبِليَّة وََكاَن ِقَياُمهُ  اً يُ ْنِعَش َحقّ  َمكروهناَيعينَ-( ومكروهمََف

َ.شيعتنا،َهذاَفَم قد م ةَالصحيفةَالسجاديةَبروايةَمتوك لَبنمَهارون

َإدريسإ َفَالسَ َبن   يِه السَّالم َمْن َخَرجَ َعلَ بِد اهلل عَ أَبي  َديّ ذُِكَر بَيَن يَ :َ)رائرَينقل َلناَهذهَالروايةاحللي 
 دارِِجيُّ ِمْن آِل ُمَحمَّ َخَرَج الخَ ا ير  مَ ِبخَ  : َل َأزَال وِشيَعِتيعليه ِمْن آِل ُمَحمَّد فَ َقاَل َصَلواُت اهللِ 

َ.(اِلهُة ِعيَ َفقَ ِمْن آِل ُمَحمَّد  َخَرج َوَعَليَّ ن َ َوَلوَدْدُت أنَّ الَخارِِجيَّ 

الروايةَالثانيةَتذهبََاه،الروايةَالوىلَتذهبَِبذاَاالتَ َ،َالروايةَالثانيةَم شر قة،غر بةبالضبطَالروايةَالوىلَمَ 
ا،َلمك ل َرواية َحيثيَ اه َم عاكمسباتَ  َاملكرَالَر اهت  َك لَُّذلكَيقعَحتتَخيمةمَقانونم وخيطََ،َه ناكَذوقمحاينولكن

َك لََّهذهَم َإليهاَاآلنََكلَََُّاملعطيات،َواحدَينظم َاليتَأشرت  التفاصيلَاليتَمر تَفَاحللقةَاملاضيةَوالتفاصيلم

َأوَفَالكالموصاياه مَلَعليهمَلصحاِبم،َاللَمَعَوصاياهمَصلواتَ ولوَذهبناَنتتبَ  ،َصحاِبمَفَالسكوتم
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َيتكلَّ َأن  َف َلصحاِبم َالعام ةَموصاياهم َاملساجد َف َجيلسوا َأن  َأو َالشيعي َالوسطم َف َضي ق َنطاق  َف وا
َالناسامل ث ون  د  َوُي  َاجلامعة ََوفتوحة َلصحاِبم، َصاياه م َتعاملهم َوطريقة  َمواقفه م َمنََاملخالفنيَمعَ ، هلم

َغْيهم َمن َأو َأفكاراَ اهلامشيني َحتمل  َاليت َاملختلفة َالفمر ق َمع َتعاملهم َوطريقة َمواقفهم َوخمتلفةَ َباينةَ متَ،
َةَ وم تضاد ذينَ،َمواقفهمَمنَاحلركاتَاملعارضةَللحكوماتَوللخلفاءَالعصرهم،َمواقفهمَمنَسالطنيَوح ك امم

َنتتبَ عاصروهم َك لََّهذهَم،َلوَأردناَأن  ََع َقانونم املرادََاملكرَالرمحاينَواملرادَمنَاملكر،التفاصيلَفإنَّناَسنجد َتطبيق 
َالكيد َيَمن َاإلنسان َأنَّ َشيئا َآخرتكلَّمَ هو َيريد  َاآلخرََشيئا َولكنَّه َالطرف  َي فهمم  َأن  اول  َشيئا َُي  َيفعل  ،

َذلكَاملفهومَمفهوما َمعي نا َولكن ه َفَاحلقيقةَم َشيئا َآخر،َماَُيَ،الَيريد  مله َفَداخلهمَُيمل َشيئاَ هوَيقصد 
َفهذهَمآخر َتتحرََّ، َك لُّها َاملواقف َوهذه َاالتَ التعابْي َِبذا َوأاهك َاالحرتاز َأساليب َمن َأسلوٌب َمنَس، لوٌب

َإ َالداخلية، َداخأساليبَالتنمية َوتنمية َمنَالعداء َداخلَالوسليةحرتاٌز َتنمية َقانون َ، َهوَهذا طَالشيعي،
َودفٌعَلألعداءَومحايومناٌءَداخلَجمموعةَالولياءَمحايٌةَلألولياء،َإحرتاٌزَمنَالعداء،َ:املكر ةَلألولياءَ،َفتحر زٌّ
َالوقتومناٌءَ َ.فَنفسم

َ َجابر َإىل َذهبنا َما َيَ إذا َالبن َخاصََّجَ  زيد َمن َوهو َالئمََّعفي َأصحابم َصَ ةم َاللَمة َعليهمَالمَ وسَ َلوات  ه
َالروايةَ أجعني َ)فَرجالَالكشيَ، َاجل عفيََ- ب: َدَخلُت َعَلى أَِبي َجعَفر  وأنَا َشاَعْن َجابر  قَالَ : جابر
َالعشرينبالئمَََّالتحق ََ،ةمنَالكوفةَمنَقبيلةَج عفَ َعراقيٌََّ،برَاجلعفيَأصله َمنَالكوفةا،َجةَوهوَدون  وذهب 

َاملدي ََنة،إىل َاملدينة َإىل َالسهاجر  َباإلمام َالعشرينلاللتحاقم َدون َعمره  َوكان َالسن،جاد َصغْي َكان ،َ

َالعشرينأكثرهمَهكذاَةَموأصحابَالئمََّ َكانتَأسناّنمَدون  َقل، َالبيتَأمي ل،، َالشبابَإىلَأهلم كماَََوب 
َإىلَحديثناَأمي لق):َيقولون َالحداثم : تُ ل؟ قَ فَ َقاَل: َمْن أَْنت َشابَدَخلُت َعَلى أَِبي َجعَفر  وأنَا  -َ(لوب 

َباإلمامَالسَََّ،جادهذاَأي امَاإلمامَالسَ-ِمْن َأْهِل الُكوَفة  َأمرهمَلنَّهَالتحق  ؟ فَ َقاَل: َمْن أَْنت -جادَفَأو لم
َك إَلى َهاُهَنا؟ قُلُت: طََلُب الِعْلم، : َما َأْقَدمَ َفة، قَاَل: ِممَّْن؟ قُلُت: من ُجْعَفة، قَالَ : ِمْن َأْهِل الُكو َقلتُ 

يعينَاملدينةَاملنو ر ةََ-: فَإَذا َسأََلَك َأَحٌد ِمْن أَيَن أَْنت فَ ُقْل ِمْن َأْهِل الَمِديَنة قَاَل: ِممَّْن؟ قُلُت: ِمْنك، قَالَ 
: لَيَس َهَذا ِبَكِذب َمْن َكاَن ِفي ْن َأْكِذْب؟ قَالَ َك قَ ْبَل ُكلِّ َشيء  َعن َهَذا أََيِحلُّ ِلي أ: َأْسأَلُ قَاَل، قُلتُ  –

ْثَت ِبِه َحتَّى تَ ْهِلَك بَ ُنو : إِ ِمْن َأْهِلَها َحتَّى َيْخُرْج، قَاَل: َوَدَفَع ِإَليَّ ِكَتابًا َوقَاَل َلي َمِديَنة  فَ ُهو ْن أَْنَت َحدَّ
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اً بَ ْعَد َهاَلِك بَِني أَُميَّة فَ َعَليَك َلْعَنِتي وَلْعَنُة آبَاِئي، ا أَْنَت َكَتْمَت ِمْنُه َشيئَعَليَك َلْعَنِتي وَلْعَنُة آبَاِئي َوِإذَ أَُميَّة ف َ 
هذاََ-(َي وَلْعَنُة آبَاِئياً فَ َعَليَك َلْعَنتِ إْن َحدَّثَت ِبشيء  ِمنُه أََبد: َوَهاَك َهذا فَ ثُمَّ َدَفَع ِإَليَّ ِكَتاباً آَخر ثُمَّ قَال

َاجل عفي،هوَجاب َحظ ا َوفْيا َمنَالعلمَوالروايةَ َر  َنال  َاجل عفيَبعدَأن  َإىلَالعراقَت شْي َإىلَذلكَجابر  ،َرجع 
َمرجعَالش َفَالعراقَآنذاكفكان  َهمشامَيعةم ينَخالفةم ََبدَامللكَاخلليفةَالمويَاملعروف،بنَع،َفَسم ذهب 

َالئمَََّ،جازَحتتَعنوانَاحلجعفيَإىلَاحلَمجابرَاجلَ  َللقاءم ََواحلجَُّةَهمَيذهبون  َلقاءم َ!اإلمام؟ماَقيمته َمنَدونم
َلقاء َاإلمام:ََهيَثقافة َأهلَالبيتَهذهَم َاحلج  َناقٌصَالَقيمة َلهَ كمال  َاإلمامَ،َاحلجُّ َلمقاءم ،َورجعَوفَمنَدونم

يأمره َاإلمامَإذاَماَ؟َالرسالةَماَالذيَجاءَفَهذهَمَاقر،الرسالة َمنَإمامناَالبَنَُيمل َإليهَرسالة ،الطريقَجاءَمَ 
َ،فَالعراقَآنذاكَ،َجابرَاجلعفيَحامل َأسرارَأهلَالبيتَمرجع َالشيعةَمصلَإىلَالكوفةَأنَيتظاهرَباجلنونَو

َالكوفة َإىل َوصل  َاليومَ،وفعال َل مَّا َالثاينَهناكَ،وصلتَالقافلة َاليوم َعليهَصبيحة َلي سل م  َإليه َذهب َ،من

َلهَ  َوجداَليتحمَّد  َفماذا َجَ لسالم ة َوجد َال م صبَّ؟ َلبس َال م صب غاتابرا َوقد َملونةَغات، َثياب ََيعين باللونم
َال م صبَّالمحرَوالزرقَوالصفر َشعر هَ ،َوقدَل بس  وعلَّقََظ ف ره َظفائرَشبيهةَبظفائرَالنساء،،َيعينَغاتَوع ق ص 

َالكمع اب، َرقبتهم ََالكمعابَف َوهي َكعب َتؤخَ جع  َاليت َاحليواناتالعمظام َأرجل َمن ََ،ذ َالغنامم َأرجل من
َوالبقار َفَرقبتهمَالكمعابَواخلرزَوأخذَجريدة َوشدَََّ،واخلمرافم لَهاَخبيطَوامتطاهاَعوعلَّق  اَف  ر ٌسَل هَومح  لىَأّن 
وصرة َعلىَومحلَقَ،عَفيهَالتمرَأوَغْيَالتمرعَمنَخوصَالنخيلَيوضَ هيَالوعاءَالذيَي صنَ َقوصرة،َالقوصرة

َلألطفال،غَنفسهَويركضَفَالشوارعَوالطفالَرأسهمَوصبَّ د  َجابر،َيركضونَخلفهَوهوَي نشم َفشاع َاخلبَج نَّ
َعلىَهذاَاحلالَم د ةَطويلة َمنَاخلليفةمَاوبقي  إىلَعاملهمَعلىَالكوفةَأنَاممحلَلمويَ،َبعدَأي امَجاءَالكتاب 

َلهَ قط،َفَروايةَإبنَيزيدَاجل عفيإيلََّجابرَ َعاملَالكوفةَعنَجابرَقميل  َفلمَّاَسأل  هذاََعَرأسهَوجئينَبرأسهم
َاآلنَوانظرَإليهَم َكانَعالمم اَوج نَّ َاإلوكانَجابرَيتعمَََّ،رجٌل َيذهبَإىلَالر حب ةدَيبدوَأنَّ ،َالر حبةَمامَأمره َأن 

منَقصرمَاخلليفة َقريباَ  ،َصرَاخلالفة،َمنَقصرَالوايلمنَقَ،أوَالر حب ةَوهوَامليدانَالكبْيَفَمدينةَالكوفةَوكان 

يركَالوايلَمنَقصرهمَعلىَميدانَالَرفأطلَ  َضَّبصب غاتهمَوعلىَاجلريدةَوالطفالَيركضونَخلفه،حبةَورأىَجابراَ 
َالرجلَف َوأناَرأيتهَبعيينَفرتكوهكتبَإىلَاخلليفةَالمويَبأنَّ َالمرَجاءَمنَ،َإىلَفرتة َزمنيةَيبدقدَج ن  وَأنَّ

َالرجأنَإَاملدينة د دا َله َكانَُم  َالمر َأنَّ َفَالرسالةَم عَإىلَحالكَأو َالعلومََم د ة َمنَباقر اليتَوصلتَإليهم

َكانَمنَاجلنوالَهَعليه،وسالمَ َاللَمَصلواتَ  َإىلَهذهََ،َالرواية َهكذاَتقول،ذيَمحلَالرسالةَإليه اَأشرت  وإمن 



 ( 51لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 9 - 
 

َكيَي عرَ  َالئمََّاملالحظة َفَبعضَالحاينيَيستعملونَافَأنَّ َمثلجلنة َاجلن، َإبليسَيستعمل  ويستعملََما

َالئمََّ َيسَةَ البشر َهم َوالبشر َاجلان َيستعمل  َالذي َاإلبليسي َاملكر َمواجهة َوالبشرَأيضا َف َاجلان  تعملون 
َ.واملالئكة

فَاجلزءَالوَ َ،هذاَهوَالكاف َباباَ  َالكافَالشريفَوالشيخَالكليينَعقد  َكتابم بابَأنََّل:َ)اجلزءَالو لَمن
َالئمَََّهونَفَأمورهميتوجَ َهونَفَأمورهم(،يأتيهمَفيسألوّنمَعنَمعاملَدينهمَويتوجَ َناجل ةَيأمروّنمَيعينَأنَّ

َاملأموريات،َأقرأَلكمَالرواية َ-بِن َيزيد الُجعِفي َعن الن ُّْعَمان بِن َبشير قَاَل: ُكْنُت ُمَزاِماًل ِلَجاِبر :َ)ببعضم
َالنُّعمانَبنَبشْيَغْيَذلكَالنعم َشخصَآخرَبنَبشْيَالصحايبانَهذا َعن الن ُّْعَمان بِن َبشير  -،َهذا

بِن َيزيد الُجعِفي فَ َلمَّا أْن ُكنَّا بِالَمِديَنة َدَخَل َعَلى أَِبي َجْعَفر  َفوّدَعُه وَخَرَج ِمْن قَاَل: ُكْنُت ُمَزاِماًل ِلَجاِبر 
الَمِدينة َيوم ُجمَعة َفَصّليَنا الزََّوال  ِمْن فَيد  إلىُل َمْنِزل  نَ ْعِدُل ِعْنِدِه وُهَو َمْسُروْر َحتَّى َوَرْدنَا اأُلَخيرَِجة َأوَّ 
اً َعُه ِكَتاْب فَ َناَوَلُه َجاِبر مَ  -يعينَشديدَالس مرةََ-آَدم  -طويلََ-َفلمَّا نَ َهَض بَِنا الَبِعير إذا أنا ِبَرُجل  طُّوال 

َنيهَناوَلُه فَ َقب ََّلُه وَ فَ ت َ  َالرس ول،َ- َوَضَعُه َعَلى َعي ْ َجابرَيعرفَهذا َيكونَالَرَيبدوَأنَّ َأن  ََس ولَقدَقالَلهَ إال 

ملَي ذكَ  َم زامال ،َم زاملََه وَقالَ ََ-ََفلمَّا نَ َهَض بَِنا الَبِعيرَ-الروايةََرَفَهذهَمكالماَ  َكانَيركبَمعََك نت  يعين
َالبعْي َكاناََ-ََهَض بَِنا الَبِعيرَفلمَّا ن َ َلذلكَيقول:َ،َمنَهوَهذا؟َالنعمانَبنَبشْي،جابرَعلىَنفسم لّنَّ ما

َعلىَبعْي َواحدََ-بِن يَزيد الُجعِفي ُكْنُت ُمَزاِماًل ِلَجاِبر   :بعْي َواحد،َفَالبدايةَقالَيركبانَعلى يعينَيركبانم
 ى َوَرْدنَا اأُلَخيرَِجةْسُروْر َحتَّ فَ َلمَّا أْن ُكنَّا بِالَمِديَنِة َدَخَل َعَلى أَِبي َجْعَفر  َفوّدَعُه وَخَرَج ِمْن ِعْنِدِه وُهَو مَ  -

ََ-َمْنِزل  نَ ْعِدُل ِمْن فَيد   َأوَّل َف يد َاملدينة َمن َقريبة َمنطقة ِمْن فَيد  إلى الَمِدينة َيوم ُجمَعة  -أيضا َإسم
َعُه ِكَتاْب فَ َناَوَلُه مَ  ا ِبَرُجل  طُّوال آَدمنَ ا أَ إذَ  -الةَيعينَبعدَالصَ-َفَصّليَنا الزََّوال فَلمَّا نَ َهَض بَِنا الَبِعير 

َنيه و وَ َ-يبدوَأنَّه َيعرفَالرس ولََ-ًا فَ تَ َناوَلُه فَ َقب ََّلُه َجاِبر  ِمْن  -اَفَالكتابَمَ-ُهو  إذاَوَضَعُه َعَلى َعي ْ
َطنيَََ-بِن يَزيد وَعَليِه ِطيٌن َأْسَود َرْطب ُمَحمَّد بِن عليِّ إلى َجابر  َيضعونَعليها كانتَالكتبَهكذا

ََيبقىَالكتابَغْيَمفتوحنَحّتََّوخيتمَو عَأوَطنيَيضعون، َأخرىَأوَمش  ت مَالكمتابَمواد َكيَخي  َاملهم ،- 
َمتى  -اآلنَموضوعََ،الطنيَرطبَواضحَأنَ َ-؟ َقال: َمتى َعْهُدَك َبَسيِِّدي، ف َ وَعَليِه ِطيٌن َأْسَود َرْطب

إىلَوقتَمنَالخْيجةَمسافةَحتتاجََ،َهذهَمللحظةاَيعينَفَهذهَمَالس اعةَ-: السَّاَعة َعْهُدَك َبَسيِِّدي؟ فَ َقال
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َكانَمنَاجلنَهذاَالرسول،،َفلمَيكنَمنَالبشرَمإىلَاملدينة ؟ََوضعهاَفَلكليينَأينَوضعهالذلكَالشيخَاَ،

: السَّاَعة، فَ َقاَل لَهُ  :تى َعْهُدَك َبَسيِِّدي؟ فَ َقال: مَ فَ َقال -عليهمََاللَمَهذاَالبابَفَعالقةمَاجلن َِبمَصلواتَ 
لَخاَتم وَأقْ َبل فَ َفكَّ ا -اللحظةَأناَجئتََاآلنَفَهذهَمََ-: بَعد الصَّالة ْبَل الصَّالة أو بَعَد الصَّالة، قَالَ ق َ 

َشيئا َجعلَوجهه َينقبضَنقبضيعينَوجهَجابرَاَ-ُه َويَ ْقِبُض َوْجَهه يَ ْقَرأ َحتَّى أََتى َعَلى آِخرِِه ثُمَّ  -،َإنَّ
َكانَي زامله َالنعمانََهذاَ-َأْمَسَك الِكَتاْب  َكانَيعرفَماذاَفَالكتابَلكنَببنَبشْيَالذي عدَذلكَما

َفلمَّا َوافيَنا الُكوَفة  ،لِكَتاْب َفَما رَأَيُتُه َضاِحكًا وَل َمْسُرورًا َحتَّى َواَفى الُكوَفةثُمَّ َأْمَسَك ا -ات ض حَالمرَ
َفوَجدتُه َقد َخَرَج َعَليَّ َوِفي ُعُنِقه  -،َإجالال َإكراماَ َ–ْعظَامًا َلُه  ِبتُّ لَيَلِتي فَ َلمَّا َأْصَبْحُت أَتَيُته إِ لَيالً 

َوِفي ُعُنِقه ِكَعاْب َقْد َعلََّقَها َوَقْد  -جَمنَأرجلَاحليواناتَخرَ هذيَالعمظامَاليتَت ستَ َ،جٌعَلكعبَ-ِكَعاْب 
كانَي رد دَأبياتَََ-ِمْن َنحِو َهَذا  اً رًا َغيَر َمأُمور َوأَبْ َياتِميبَن ُجمُهور أَ  : َأِجُد َمْنُصورَ ُهَو يَ ُقولرََكَب َقَصَبة وَ 

َإمسهَمنصورَيتحدََّالبياتََبنَجهورَوكانَفَهذهَملَالكوفةَالَيعرفونَمنَهوَمنصورَأه بنَثَعنَرجل 

َكذاَوكذاَعلىَسبيلَالتنبَ  علىَالكوفةَوسيفعل ي َوْجِهه فِ  فَ َنَظَر ِفي َوْجِهي َوَنَظرتُ  -ؤَجهورَسيكونَأمْياَ 
َيان والنَّاس وَجاَء َحتَّى فَ َلم يَ ُقْل ِلي َشيئ َبلُت أَْبِكي ِلَما رَأَيُتُه واْجَتَمَع َعَليَّ وَعَليِه الصَّب ْ ًا َوَلم َأُقْل َلُه َوَأق ْ

َبَل َيُدوُر َمَع  -،َيعينَالساحةَالكبْيةَفَالكوفةَامليدانَ–َدَخَل الرَّحَبة  َيان والنَّاس يَ ُقوُلونْ وَأق ْ ُجنَّ : الصِّب ْ
بِن َعبِد ال َمِلك إلى َوالِيه عَلى الُكوَفة ام َحتَّى َوَرد ِكتاُب ِهشام واهلِل َما َمَضت األيَّ فَ  َجاِبُر بُن يَزيد ُجن،

ِإَلى ُجَلَسائِِه ، فَالتَ َفَت ِسهنُ َقه وابْ َعث ِإَليَّ ِبَرأْ بُن َيزيد الُجعفي فاْضِرب عُ ْن اْنظُر رَُجاًل يُ َقاُل َلُه َجابُر أَ 
ِعْلٌم وَفْضل َوَحِديٌث وَحّج : َأْصَلَحَك اهلل َكاَن رَُجاًل َله فَ َقاَل َلُهم: َمْن َجابُر بُن يزيد الُجعفي؟ قالوا

َيان فَ  فَإَذا ُهو َمَع  : فََأْشَرَف َعَليهِ َعَلى الَقَصْب يَ ْلَعُب َمَعُهم، قَالَ ُجن وُهو َذا ِفي الرَّْحَبِة َمَع الّصب ْ
َياْن يَ ْلَعُب َعَلى الَقَصب، فَ َقالَ الصِّ  ى األَيَّام َحتَّ  الَِّذي َعافَاِني ِمْن قَ ْتِلِه، قَاَل: وَلْم َتْمضِ : اْلَحْمُد لِلَِّه ب ْ

َالبياتَّتََّحَ-(َالُكوَفة َوَصَنَع َما َكاَن يَ ُقوُل َجاِبر -و اليا َمنَقمب لَالموينيََ-بُن ُجمُهور َدَخل َمْنُصوُر 
َيردَ  َكان  ي شْيَإليناَويشْيَإىلَآخريهيَداخلةَفَهذاَالقانونَدهاَجابرَاليت َكانَيفعل َذلكَلنََّجابراَ  نَبأنَّه 

، يتنبَ َمنَعقل  َكانَيقولَأبياتاَ  َكثْيةَعنَجابرَموجودةَ،َوجابرَمنَمح  لةمَالسرار،ألذلك لكنَاملقامََالروايات



 ( 51لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 11 - 
 

للحديثَعنَجابر َكيَتتوضَََّ،اَهيَلقطاتاجلعفيَوإمن َ َليسَمنعقداَ  حَالصورةَمعطياتَاقتطفهاَبنحو َإجايل
َاملكر،ويتوضََّ َالرمحاينَحَاملفهومَعنَقانونم َ.املكر 

قَاَل: إنِّي َلَواِقٌف  يِه السَّالم َعلَ  اهللبدِ َعن ُمعّتب َموَلى أَِبي عَ )َ-روايةَينقلهاَالشيخَاجمللسيَفَالبحارَ
ََلكنَم عت بَأينَة،ذيَاحلجَََّيومَالثامنَمنةَهوَاللرتوييومَاَ-َن اْلَمِديَنة وََكاَن َيوُم التَ ْرِويَة ًا مِ َيومًا َخارِج

فَاملدينة َكانَموجوداَ  فادقَأينَموجود،َاإلمامَالصََّكان؟ َموجوداَ  َكان  اً َيومًا َخارِج ي َلَواِقفٌ إنِّ  -ةََمكََّ؟
نيَمك ةَواملدينةَبافةَبعيدةَماَمسَ- َرِطب اً ِطينهُ َتابكِ لَِني  َناو ِني رَُجْل ف َ َفَدنَا مِّ  ِمَن اْلَمِديَنة وََكاَن َيوُم التَ ْرِويَة

امَالسنةَوالطنيَزَفَأغلبَأيََّاحلجاةَفحارََّوالجواءَاملسافةَبعيدة،َالَ أوَ َ–ًا ِطينُه َرِطب فَ َناولَِني ِكَتاب -
عََر إلمامَاَ- مكَّة َحاجْم َوُهو بِ السَّال َليهِ عَ أَِبي َعبِد اهلل َوالِكَتاُب ِمْن  -طبَيعينَفَهذهَاللحظةَقدَو ضم

َعل َكَذا وَكذا وَنظَر ًا اِ اَن َغدَذا كَ إِ يه فِ ُه فَإَذا ْضُته وقَ َرأتُ فَ َفضَ  -الص ادقَّبك ةَوم عت بَأين؟َفَاملدينةَ ُت ف ْ
ِه السَّالم َسألُتُه ليَقِدَم أبُو َعبِد اهلل عَ  َغاب َفلمَّاو ِني مَ لَّ إَلى الرَُّجل أِلسأََلُه َمَتى َعْهُدَك ِبِه فَ َلْم َأَرى َشيئاً سَ 

تتعاضدََ-(ََهاِهمَّة َأْرَسلَناُهْم ِفيمُ َنا َحاَجة لَ اَنت كَ ا  ذَ : َذِلَك ِمْن ِشيَعِتَنا ِمْن ُمْؤِمِني الِجّن إَعْن َذِلك، َفقالَ 
َ.جل عفيذيَجاء َفَقص ةَجابرَبنمَيزيدَافَاملضمونَمعَنفسَالكالمَال

َالطاقَمنََالحولَ-: َأخبَ َرني اأَلْحَول قَالَ :َ)عنَأبانَفَالكافَالشريفَاجلزءَالو لَالروايةَ  هوَمؤمن 

َأئمََّ َالط اقَ-: َأخبَ َرني اأَلْحَول قَالَ  -ادقَ:منَأصحابَاإلمامَالصَتنا،أصحابم أنَّ زَيَد بَن  -َيعينَم ؤمن 
َكانَفَالعَ َ- َتْخف  ُمسْ  بِن الُحسين بَ َعَث ِإلَيِه وُهوعليِّ  بعدَذلكَانتقلََ،راقَوكان َفَالكوفةمؤمنَالطاق

َكانَلهَ َيَّبؤمنَالطاقَلنَّهَ إىلَبغدادَومس َ  واملرادَمنََاقَفَبغداد،د ك انَفَمنطقةَالطَ َالشيعيَالوحيدَالذي
َاملدائنالطَ  َطاق َكسرى، َطاق َهو َاق َل، َحال َأي  ََيسعلى َالحول َترجة َعن َاآلن َأخبَ َرني  -احلديث

َزيدَفَالكوفةََأي امَ-ُمْسَتْخف  بِن الُحسين بَ َعَث ِإلَيِه وُهو أنَّ زَيَد بَن عليِّ  اأَلْحَول والحولَموجودََكان 

َك نية َمؤمنَالطَ-َ: يَا أبَا َجعَفرقَاَل: َفأَتَيُته فَقاَل ِلي -فَالكوفةَأيضاَ  يَا أبَا َجعَفر َما تَ ُقول إْن  -اقَهذه
َأنَ يَطرق كَطارقَ-طَاِرٌق ِمنَّا أََتْخُرُج َمَعه  َطَرَقكَ  نَّا َمنكَط المٌبَمم َبوجهمَخترجَمعهَعينَطلب  َأنَتثور ،

َالمويَ : إْن َكاَن أبَاك أو َأَخاك نَّا أََتْخُرُج َمَعه؟ قَاَل، فَ ُقلُت َلهُ َما تَ ُقول إْن َطَرَقَك طَاِرٌق مِ  -احل كمم
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َأباكَ-َخَرجُت َمَعه  َكان  َكانَأخاكَيعينَاإلمامَالباقرَينَاإلمامَالسجادَيعَإن  أو َأَخاك ْن َكاَن أبَاك إِ  -أو
ذكرَاإلمامَالباقرَبالحولَجاء َبذكرَاإلمامَالسجادََوَ-ْن َأْخُرج : فَأنَا ُأرِيد أَ َخَرجُت َمَعه، قَال، فَ َقاَل ِلي

َإالََّ َأخرج َال َإين  َلزيد َيقول َأن  َََمعَ يريد الَقوم أنَا ُأرِيد أْن َأْخُرج ُأَجاِهَد َهُؤَلِء : فَ فَ َقاَل ِلي -معصوم
َعُل ُجِعلُت ِفَداك ُرْج َمِعي، قَاَل، قُلُت: َل،فَاخْ  َغُب بِنَ ْفِسَك َعنِّي؟ قَاَل، قُلُت : أَتَ رْ ، قَاَل، َفقاَل ِليما َأف ْ

َ- َخلُِّف َعْنَك نَاج  والَخارُِج َمَعَك َهاِلكْ فاْلُمتَ : إنََّما ِهي نَفٌس َواِحَدة فَإْن َكاَن للَِّه ِفي اأَلْرِض ُحجَّة َلهُ 
َكا والَخارُِج َمَعَك  -م تخل فَمعَاحل جَّةَ الَ-فاْلُمَتَخلُِّف َعْنَك نَاج  َ-نَه ناكَح جَّةَوهوَملَخيرجَمعكَإذا

فَ َقاَل ِلي: يَا أبَا  َسواء، قَال،والَخارُِج َمَعَك َهاِلْك َوِإَلَّ َتُكن لِلَِّه ُحجٌَّة ِفي اأَلرْض فَاْلُمَتَخلُِّف َعْنَك 
يعينََ-فَ ُيلِقُمني الَبْضَعَة السَِّميَنة  -يعينَعلىَسفرةَالطعامََ-َجْعَفر ُكْنُت َأْجِلُس مَع أَِبي َعَلى الُخوان 

َة الَحارَّة َحتَّى فَ يُلِقُمني الَبْضَعَة السَِّميَنة َويُ بَ رُِّد ِلَي الُلْقمَ  -حمَأوَالقطعةَمنَالطعامَالقطعةَمنَاللَ َ،اللقمة
ُرَد َشَفَقًة َعَلّي َوَلْم ُيْشِفق َعَليَّ ِمْن َحرِّ النَّار ِإَذًا َأْخبَ َرَك  : ُجِعلُت بِالدِّين َوَلْم ُيْخِبرِني ِبه، فَ ُقلُت َلهُ تَ ب ْ

فَ َتدُخَل النَّاْر َوَأْخبَ َرِني أَنَا فَإْن  ْن َل تَ ْقبَ َلهُ ِفَداك ِمْن َشَفَقِته َعَليَك ِمْن َحرِّ النَّار َلْم ُيْخِبرك َخاَف َعَليَك أَ 
َبل قَِبلُت َنَجوْت وإِ  َمؤمنَالطَ-ْن َلْم َأق ْ باعتبارََجادَلكناقَالتقىَباإلمامَالسقطعا َليسَمعروفا َعندناَأنَّ

َفرضا َفَالنقاشَلنَّه َهوَاإلمامَاملعصومأنَاإلمامَالس ذ  ْن َلْم  َنَجوْت وإِ َوَأْخبَ َرِني أَنَا فَإْن قَِبلتُ  -َجادَأ خم
َبل َلْم  ، نْ ُتم َأْفَضل أْم األَنِْبَياء؟ قَاَل: َبل األَنْبَِياء: ُجِعلُت ِفَداك أَ ْن َأْدُخَل النَّار، ثُمَّ قُلُت َلهُ أَ  يُبالِ َأق ْ

ِلَم َلْم  {َكْيداً   َلكَ  فَ َيِكيُدواْ  ِإْخَوِتكَ  َعَلى ُرْؤيَاكَ  تَ ْقُصصْ  َلَ  بُ َنيَّ  يَا}: ت، يَ ُقول يَ ْعُقوب لُِيوُسفقَالَ 

َما : أَ ك ألنَُّه َخاَف َعَليك، قَاَل، فَ َقالُيْخِبرُهم َحتَّى َكانُوا َل َيِكيُدوَن َوَلِكن َكَتَمُهم َذِلك َفَكذا أَبُوَك َكَتمَ 
ثَِني َصاِحُبَك بِاْلَمِديَنة  ب كَيشْيَإىلَاإلمامَالصَ-واهلِل لَِئن قُلَت َذِلك َلَقد َحدَّ احملاورةَفََهَم،َهذادقصاحم

َالكالمَملَيكنَملزمنَاإلمامَالصادقَف َإَعَاإلمامذلكَق لتَبأنَّ اَج عمل  َاإلمالسجادَوإمن  َسم  امَعلىَسبيلم
َتُل وُأْصَلب بِالُكَناَسة  -الفرضَفَالن قاشَ ثَِني َصاِحُبَك باْلَمِديَنة أَنِّي أُق ْ أَما واهلِل لَِئن قُلَت َذِلك َلَقد َحدَّ

َمَقاَلِة زَيد َفَحَججُت َفَحدَّثُت أبَا َعبِد اهلل بِ َ،وأنَّ ِعْنَدُه لَصِحيَفًة ِفيها قَ ْتِلي َوَصْلِبي -كوفةَك ناسةَالََ-
: َأَخذَتُه ِمْن بَيِن َيَديه َوِمن َخلِفِه وَعْن َيِمينِه وَعن ِشَماِله َوِمن َفوِق رَأِسِه وِمن َوَما قُ ْلُت َله، فَ َقاَل ِلي

ُرك لَهُ َتحِت َقَدَميه وَ  فَالفهمَإذاَنفهمَهذهَالروايةَلوحدهاَعلىَطريقةَالشافعيََ-َ(ًا َيْسلُكهَمْسَلك َلم تَ ت ْ
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ََأنَنأخذَالروايةَعلىَحدة َف هماَ َّباَاللغةَ،إىلَاللغةمَفقطننظرَوأن  هيَحبسبَاللفاظَالواردةَفَالروايةَف إنَّ
َوع َاحلقيقي َالفهم َعن َباملئة َمئة َخيتلف  َعمندنا َتتَ سيتول د  َاليت َالمر َحقيقةم َأحاديثهمَضن َجمموعم َمن ح 

َوكلماهتم.

 َالك َالذيَدار َمنَبَ- ِبَياءل األَنْ : بَ نْ ُتم َأْفَضُل أْم األَْنِبَياء، قَالَ أََ -الم َأهلوهذه َديهياتَثقافة
َشيع َمن َالنبياء َأنَّ َمنهمالبيت َأفضل َشيعتهم َيكون َفكيف َشيعتمَمَ؟تهم َتشهن تكوينا ،ََوريعا َم

َبنبوةَ؛وتشريعاَ َخ لقواَمنَفاضلَطينتهمَ؛تكويناَ  َوالئمَََّاليةوَ النيبََوَدينه مَالَيقومَإال  َةعلي  ،َماَب عمث 
َِبذا، َكانَنيبٌَّإال  ورة؟َذهَالصِبَوالصيغةََذهَمِبكاملةَتَاملف  ه مَشيعٌةَتكوينا َوشيعٌةَتشريعا َولكنَملاذا

 َلنََّهذاَالكالمَسي نق ل.
  ّجاهيني نفس الوقت َلتِّ سون فنا كانوا يؤسِّ تُ أئم:  
َوجمموعةَ َءكانواَي عل مونَويرب ونَوينشئونَعلما -  .ةلتقيَ اَمنَأصحاِبمَتعيشَجوَّ
تارَ  - منَوراءَسم َغْيَمباشريؤيَ َوكانواَأيضاَ  َمباشرَأوَبشكل  جهمَيتَتنهضَفََولاموعاتَاجملَدونَبشكل 

 َ.الس لطة

َال َبعضَالصحابَيَصريحعملَمعَتلكَاجملموعاتَبشكلَ فيأمرونَأصحاِبمَبعدمم َولكنَالقصَََّعرفون، ة
َالقصََّ َيعرفون َال َعلةالبعض َوهم َيدخلون َجدل  َوف َنقاشات  َف َيدخلون َفحني َقنا، َكامى َبالعة  ذيَلة

َحوله، َاحل كمَفَهذهَالفرتةَهوَالتقيََّي ناقشون  ضَمنهمََوالبعَحلاكمة،س لطةَامعَالََصراعَمباشر،َوالةبأنَّ
َالشَحّتََّكانَيعرفَلكنَّه َي ناق ملعارضةَللسلطةَاَاجملموعةَاةَناقشَوئمَََّتصلَاملعلومةَإىلَالس لطةَبأنََّأصحاب 

َكذاَوكانَالنقاشَهكذاَووصلَا َهَ ف،َكذاَولكالمَإىلَاإلمامَالصادقَوقالَاإلمامَالصادق اَناكَخطٌَِّبذكان 
ََ.َآخراهَ اهَوخطٌَّآخرَباتَ االتَ 

َالعبَ  َالس لطة َالحيان َاحلَ بعض َبعض َاحلقيقة،اسية َهذه َيكتشفون َفيهم َالعبَ َك ام َحَمهارون َس ج نَاسي ني 

َاإلمامَالكاظمَفَتلكاإلمامَالكاظمَفَقصرَالوزيرَالبمكيَوكانَيوميَ  الطامورةَفَدارَالوزيرََا َيأيتَملراقبةم
َكانَيقولَهلارونَ،البمكي َمنهَالوزيرَالبمكي اف  َالرجلَالَخي  َهذا الرجلَفََينا،،َالَي شك لَخطرا َعلبأنَّ

َوهو َقالَله؟َقالَطامورتهم َوسجودهم،َفهارونَماذا َوركوعهم َالبالدمَ:ََمنشغٌلَبصالتهم َالذيَجيريَفَشرقم كلُّ
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َفَاليمنَأوَذلكَالذيَخرجَفَطبستانَأوَذلكَالذيَخرجَفَ َالذيَخرج  ر ك  وغرِباَمنَهناَأصابٌعَحت 
َكانَيعرفَولكنَلَالحداثَهناكَأصابٌعَمنَه نا،َهذهَمَكلَََُّأفريقيا، َكانواَيعرفونَالبعضَمنهم يسَاجلميع

َ.التفاصيل

َالصدوقَرمحة َاللَعليهَ َنذهبَإىلَعيونَأخبارَالرضاَلشيخنا الحظت مَََصادق،مامَالنَاإلعَوالروايةَ إذا
َيتكلَّ َكان َالصادق َاإلمام َأنَّ َكيف َوهذا َز يم َثورة َوقوعم َقبل َكان  َ-ر بن َيَساَضيل ِن الفُ عَ )َد:الكالم

َاإلمامَماَّناهَعنَيسارَأيضا َمنَأصحابَاإلمامَالصادق،َبنوالف ضيلَ كَزيدَواشرَتورةَاكَفَثاالشرَتَلكنَّ
نانَأيضاَ بد َاللَعَ-ر َيَسا بنَضيلَعِن الفُ َبن ِسنانبد اهلل ن عَ عَ َفَثورةَزيدَالف ضيلَبنَيسار،َالرواية: بن َسم
َاإلمامَالصادقَماَاشرَت ََ؟تالحظونَاخلطوطَكَفَثورةَزيد،منَأصحابم

َزيدَوهذاَالنقاشَانتشرَفَالوسطَالشمؤمنَالطَ  -  َيعي.اقَناقش 
 َللَبنَسنانَماَاشرتكَوالَناقش.عبدَا -
 ،َامشرتكَفَالثورة.ارَاشرتكَفَاملعركةسَ بنَيَ الف ضيلَ -

سَّالم َصِبيَحة َيوَم َخَرَج بِن الُحَسين َعَليِه الَعِن الُفَضيل بن َيَسار قَاَل: ِانْ تَ َهيُت إَلى زَيِد بِن َعليِّ )
َرَإليهانتهيتََ-بِالُكوَفة  َيعينَصم َاملعركة َقريبا َمنهَفَساحةم : َمْن يُِعينُِني ِمْنُكْم َعَلى َفَسِمعُتُه يَ ُقول -ت 

ْم َعَلى ِقَتاِلِهم َأَحْد إَلَّ َل يُِعينُِني ِمْنكُ  اً َث ُمَحمَّدًا بِالَحقِّ َبِشيرًا وَنِذير ِقَتاِل أَنْ َباِط َأْهِل الشَّاْم َفوالَّذي بَ عَ 
َالكالمَيَ-َأّخذُت بَِيَدِه َيوَم الِقَياَمة فَأْدَخلُتُه الَجنََّة بِإْذِن اهلل َعزَّ َوَجلَّ  قولهَزيد،َلوَملَي ك نَاإلمامَهذا

َيقولَهذاَيستطهلَ،َيعينَالطرفَاآلخرَفميهَّبلءيقولَمثل َهذاَالكالمََادقَوراءَز يدَهلالص الم؟َالكيعَأن 
َيقولواَهذاَالكالمَِبذهَالقوََّالمويون َمْن يُِعينُِني ِمْنُكْم َعَلى ِقَتاِل أَنْ َباِط  -ةَوِبذهَالوثاقةَالَيستطيعونَأن 

َكانتَعاصمتهم،همَقوٌمَيسكنونَالشَالنباطَ-َأْهِل الشَّاْم  رَاليتَفَ،َوتدمَ ردنالبرتاءَاليتَفَالَ َام،َالبرتاء

َمَ  َمن َأيضا  َهي َإماراهتمَ،دّنمممسوريا ََ،من َإمارات َتَ النباطمن َأَ دمَ ، َومناطق َوالبرتاء َوالنباط َر خرى،
َالشام،هناكَأَ؛أنباطان َالعراقَوهناكَأنباط  َه مَالَنباط  َالعراقَيبدوَأّنَّ م  ذينَي سم ونَاآلنَبالسومرينيَوأنباط 

َل يُِعينُِني  اً دًا بِالَحقِّ َبِشيرًا وَنِذير  َفوالَّذي بَ َعَث ُمَحمَّ َمْن يُِعينُِني ِمْنُكْم َعَلى ِقَتاِل أَنْ َباِط َأْهِل الشَّامْ  -
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ق تملََ-، فَ َلمَّا قُِتل َة بِإْذِن اهلل َعزَّ َوَجلَّ فَأْدَخلُتُه الَجنَّ  ِمْنُكْم َعَلى ِقَتاِلِهم َأَحْد إَلَّ َأّخذُت بَِيَدِه َيوَم الِقَياَمةِ 
َفَدَخلُت َعَلى أَِبي َعبِد اهلل  -الف ض يلَيقولَ-اِحَلًة وَتوّجهُت َنحَو اْلَمِديَنة اِْكتَ َريُت رَ  -ز يدَوانتهتَاملعركةَ

: َما فَ َلمَّا َدَخلُت َعَليِه قَال بِن َعِلّي فَ َيْجَزع َعَليهِ ِد اهلِل أُلْخِبَرنَُّه ِبَقْتِل زَيَعَليِه السَّالْم فَ ُقلُت ِفي نَ ْفِسي وَ 
ََ-فَ َعَل َعمِّي زَْيد  َقطعا َخَ اإلمام َوبأمرهم َالف ض يل َأنَّ َيعرف َز يد َمع َما فَ َعَل َعمِّي زَْيد؟ َفَخنَ َقْتِني َ-رج 

َرة، فَ َقاَل: قَ تَ َلوه؟ قُلتُ  : فََأقْ َبَل واهلل َفَصَلُبوه، قَالَ  : إيواهلل قَ تَ ُلوه، قَاَل: َفَصَلُبوه؟ قُلتُ  ي: إِ الَعب ْ
: يَا ُفَضيل َشِهدَت ثُمَّ قَال -يعينَاللؤلؤََاجل مانَ-ِه َكأنَّها الُجَمان يَ ْبِكي ُدُموُعه تَ ْنَحِدُر َعْن َجانِبي َخدِّ 

ُهْم؟ قُلُت: ِستَّة، قَالَ َمَع َعمِّ  َلَعلََّك َشاك  : ف َ ي زَْيد ِقَتاَل َأْهِل الشَّاْم؟ قُلُت: نَ َعم، فَ َقال: َفَكم قَ َتلَت ِمن ْ
َالثاينَي ش ك كَحبسبَ؟َملاذاَيسأله َاإلمامَ-لتُ ُهْم : َلو ُكْنُت َشاكًَّا َما قَ تَ ِفي ِدَماِئِهم؟ قُلتُ  َاخلط  باعتبارَأنَّ

َز يد،برنام ،َفَمواجهةَواإلمامَأنشأه َوذلكَهوَاملكرَفَمواجهةَاملكرَاإلبليسيَجَاإلمامَي شك كَفَث ورةم
َ-، َفَسِمعُتُه وُهو يَ ُقول ًا َما قَ َتلتُ ُهمْ ُكْنُت َشاكَّ : َلو  لتُ ؟ قُ َلَعلََّك َشاك  ِفي ِدَماِئِهم: ف َ قَالَ  -مكرمَالظاملنيَ

َاإلمامَالصادقَيقولَ عت  َماءَ-الف ض يلَيقولَمس  َشريكا َمعكمََ-ََأْشرََكِني اهلُل في تِلَك الدِّ َك نت  فَيعين
َماء َما َمَضى َ:َفَسِمعُتُه وُهو يَ ُقول -قمتالَهؤالءَوفَس فحَدمائهمَ واهلِل زَيٌد َعمِّي َأْشرََكِني اهللُ في تِلَك الدِّ

َاحلديثَواضح،َ-َ(هالسَّالم وَأْصَحابِلب  َعَليِه بُن أَبي طَاِمثَل َما َمَضى َعَليِه عليُّ ََلَّ ُشَهَداءَوَأْصَحابُُه إِ 

َتأييَ  َوذ م َأوَعدمم َوتأييد َإىلَالدرجةَالَمساره ،َدَفَالرواياتَلهَ فماَجاء َمنَق دح  يتَيقولَوماَجاءَمنَمدح 
وأصحاب ه َمضواَعلىَال:َإلمامَالصادقفيهاَا م اءَوأنََّزيداَ  َالد  َأشر ك ينَاللَفَتملك  بنَأيبَذيَمضىَعليهَعليُّ

َوأصحاب ه َكالََّ،طالب  َز يد َم ع  َق تملوا َالذين َعندنا َروايات َاللَ ف َصل ى َالل َر س ولم َمع َق تملوا هَوآلَمَعليهَمَذين 
َكالََّو َعلي  َمع َق تلوا َقَ كالََّوذين َاحل سنيذين َمع َهذهَمتلوا َاملعطياتََ، َهذه َجيع َتالحظون َواضحة مصاديق
َ.قانوُن المكرَنظمهاَخيٌطَواحدَهوي

َاللَمعنَإمامناَالصَوالروايةَ َفَرجالَالكشيَ َإمامناَمنَخاصَََّز رارةَ َهَعليه،وسالمَ َادقَصلوات  ةمَأصحابم
َالَ،ادقالص َإىلَزرارة،:َذيَيقولهو َاإلَاجلنَّة َتشتاق  َل ع ن هَ ولكنَّ َل ع نَز رارة،مام َانتشاراَ َ، َز رارة َل عن  وانتشر

َكانَيريدَهذاَاللَّ َاإلمام فَوقتهاَلنَّ َكانتَت ريدَأنَتقتلَز رارة،فالسَ َعنَيصلَإىلَالس لطة،فضيعاَ  ف  ل عن هَ َلطة 

َل عنا َشديدا َجدَ  َلَأتبَ ا ََواإلمام َص دمم ت َالشيعة َأنَّ َحبيث َلزرارة َعداء ه َوأعلن  َصدََّكنَّمنه َزرارةَها َبأنَّ قت
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َلإلمامَالصادق،َمعلون، َزرارةَعدوٌّ َيعةَ والشَمَقتَبهَمالس لطةَصدَََّ،اَ عنه َانتشارا َفضيعا َرائجا َجدانتشرَلَ َبأنَّ
َاإلمامَالصَقواَبهَمصدََّ َكبْيَأصحابم َفَالعراقوزرارة  َزرارةَفَالعراق،َعبدَاللََمرجع َالشيعةَمَ،ادقم يأيتَإىلَبن 

َالصادقَيقولَلعبدَاللَبنََ-: قَاَل ِلي أَبُو َعبِد اهلل قَالَ بِن زُرَارة َعبِد اهلل  َعنْ )َ:قلصاداإلمامَا إمامنا
َكانَيعرفه َولكنَاإلمامَي ريدَهذاَالكالمَيصلَإىلَز رارةَزرارة َ،َوهذاَالكالمَز رارة وبعدَذلكَيصلَإىلَخواص 

إىلََ،بنَيزيدَاجلعفيذيَحدثَمعَجابرَالَدثَمعَجابر،مثلماَحَت،َيعرفواَالق ص ةَملاذاَوقعالشيعةَحّتََّ
: َعن َعبِد اهلل بِن زُرَارة قَالَ  -َبعدَأنَانتهتَحرارةَاحل د ثَاإلمامَأرسلَهذهَالرسالةَإىلَزرارةََزمنيةَ َم د ةَ 

ََ-َواِلِدَك السَّالم  : ِاقْ َرأ ِمنِّي َعَلىالسَّالم قَاَل ِلي أَبُو َعبِد اهلل َعَليهِ   َوُقل لَهُ  -َعلىَأبيكَز رارةَس ل مَيلم
َالنَ-إنِّي إنَّما َأِعيُبَك ِدفَاعًا ِمنِّي َعْنك فَإنَّ النَّاَس والَعدّو  َوالعدو،َالنفإنَّ َإىلَاسَفَذلكَإشارةَحّتََّاس 

َكانَمنَالشيعةَمَيعة،الش َكما َمنَيؤذيَز رارة َكانَمنَالشيعةم َكبارَالشيعةَمَلنَّه   -لَمنَيؤذيَال م فضَََّومن
َالناسَالََّ-فَإنَّ النَّاَس والَعدّو ُيَسارُِعوَن  َبعضَالشيعةَوعموم َي قصدَمنها َالَهمَمعَأهلَالناسَهنا ذين 

َأعدائهمَيعينَملَيصدرَمنهمَعداءَواضح َالعدوَواضحَمنَهوَالعدوأمَََّ،البيتَوالَمع  َالعدوَالس لطةَا ،

َالسالطنيَوُمَ  َرأ ِمنِّي َعَلى -د ثواَالس لطةَوفقهاء َالس لطةَوو ع اظ  إنِّي إنَّما َأِعيُبَك  َوُقل َلهُ  َواِلِدَك السَّالم ِاق ْ
ََ-ى ُكلِّ َمْن قَ رَّبْ َناه نَّاَس والَعدّو ُيَسارُِعوَن إلِدفَاعًا ِمنِّي َعْنك فَإنَّ ال ُيَسارُِعوَن إَلى ُكلِّ َمْن  -ي ؤذون ه 

َن َ واحدََأيَ َ- قَ رَّبْ َناه َوَحَمْدنَا َمَكانَهُ  َش يء ؟َي س ارمع ونَنن  َالناسَوالعداءَيسارعونَلي  َو ن  ق ر به  َ-م ده 
ِه ِمنَّا َويَ َروَن  -وي  ت هممون ه ََ-َُنِحبُُّه ونُ َقرِّبُه َويَرُمونَهُ إِلْدَخاِل اأَلَذى ِفي َمْن  َويَ ْرُمونَُه ِلَمَحبَِّتَنا َلُه َوُقرِبِه َوُدنُ وِّ
َناه ِإْدَخاَل اأَلَذى َعَليِه َوقَ ت ْ  م د ه ،َالقمصَّة َهيَالقمصَّة،َالواقعَالَ-َلُه َوَيْحَمُدوَن ُكلَّ َمْن ِعب ْ ذيَن عميبه َالناسَحت 

دائما َفَمواجهةَأولياءََ،الس لطةَالدينيةَالس لطةَاملالية،َالس لطةَالسياسية،َلس لطة،منَبأيديهمَاَهوَالواقع،
َناهُ َوَيْحَمُدوَن كُ َ-َهذاَعلىَطولَاخلطَ َ،أهلَالبيت َك نَّاَن  م دََ-َْن َنْحَمد َأْمَره َنْحن َوإِ لَّ َمْن ِعب ْ َوإن  ح ّتَّ

َذِلَك َمْذُموٌم ِعْنَد فَإنََّما َأِعيُبَك يَا زُرَارَة ألنََّك رَُجٌل ِاْشُتِهْرَت بَِنا َوِلَميِلَك ِإلَيَنا َوأَْنَت ِفي -َأ مر هَف  ه مَي عميب ون هَ 
يْن ِبَعيِبَك ثَر ِلَمودَِّتَك لََنا َوِبَميِلَك ِإلَيَنا فََأْحَببُت أَ َغيُر َمْحُموِد األَ  النَّاس ْن َأِعيَبك لَِيْحَمُدوا َأْمَرَك ِفي الدِّ

َُي  م د ون كَ-ونَ ْقِصك  َالناس  َك ر عَاآلخرونَلصرنَ إذاَأناَعمب ت كَف إنَّ َكما َاملخالفني َكرعناَفَحديثم اَمنَ،َلو
َالن َ،ثَعنَالوسطَالشيعيأناَأحتدَََّيعي،َفَالوسطَالشحّتَََّالقضية َهيَهي،َهيَهذهَالقضي ة،َ!اسأفضلم
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َزرارةَملَتكنَفقطَمعَالظاملني َفَالوسطَالشيعيَ،مشكلة َالنَ،حّت  َي فر قَبني  َاسَوالعدو،ولذلكَاإلمام

َفَرواياهتمَالئمََّ َتعمَ وم صطلحَالناسَي سَ(الناسَشيعتناَوالنسناسَأعداؤنا):َةَيقولونخصوصا َوأنَّ لَبشكل 
َأعداؤهم َفالناسَشيعتهمَوالنسناس  َاملورد َيقولونََ،خاصَفَبعضَاملواردَفَشيعتهمَمثلَهذا َهم هكذا

َأناَالذيَأقولَ َمْحُموِد األَثَر ِلَمودَِّتَك لََنا َوِبَميِلَك ِإلَيَنا  َغيرُ  َمْذُموٌم ِعْنَد النَّاسَذِلَك َوأَْنَت ِفي  -لست 
يْن فََأْحَببُت أْن َأِعيبَ  َكذاَوكذاَلكَدرجاٌتَفَالدينََي قالَعنكَبأنَّحّتَََّ-ك لَِيْحَمُدوا َأْمَرَك ِفي الدِّ  -ك
: َعْنك يَقوُل اهلل َجلَّ وَعزَّ  َوَيُكوُن ِبَذِلَك ِمنَّا َداِفُع َشرِِّهم -حينماَأعيبكَوأ نقمص كََ-ِبَعيِبَك ونَ ْقِصك 

 ُكلَّ   يَْأُخذُ  مَِّلكٌ  َورَاءُهم وََكانَ  َأِعيبَ َها َأنْ  فََأَردتُّ  اْلَبْحرِ  ِفي يَ ْعَمُلونَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا}

ماذاَيقصدَهذاََالرسالةَقالَهذاَالتنزيل،ََفَهذهَماإلمامَحّتَََّ-َيلزِ نْ ا الت َّ ذَ قَاَل هَ َ{َغْصباً  َصاِلَحة   َسِفيَنة  

َك لََّس فينة َصاحلةَ َ،صاحلةَ؟َصفةَ التنزيل َاملوجودَفَاملصحفَالَت وجَ َ،َغصباَ يأخذ  َكلمةَصاحلة،َعلىَلنَّ د

َحالَ ََلنَ َ- يَْأُخذُ  ِلكٌ م َورَاءُهم وََكانَ  -أي  َاآلية َالسفينةَإذاَ َ{َسِفيَنة   ُكلَّ   يَْأُخذُ }َ:قالتإذا َيأخذ

َالسفينةََالصاحلةَواملعيبة، َكمَامللكَماَأخذها،بينماَاخلمضرَحنيَأعاب  َكانتَاآلية موجودةََاَهيلكنَلو

َحّتََََّ{َسِفيَنة   ُكلَّ   يَْأُخذُ }اآلنَ َيأخذ َامللك َهذا َاملفروض َقالَاآليةََال م عابة،ََالسفينةكان لكنَاإلمام

َِمْن ِعنِد اهلل َصاِلَحة يلزِ نْ ا الت َّ ذَ قَاَل هَ َ-هذاَالتنزيلََ-َ{َغْصباً  َصاِلَحة   َسِفيَنة   ُكلَّ   يَْأُخذُ }َهكذاَنزلت:

-ََ َكلمةَصاحلة َيعين َاخلمضرََ-َل واهلِل َما َعابَها  -موجودة َعاِبا إَلَّ ِلَكي َتْسَلم ِمَن اْلَمِلك َوَل َ-ما
َهِم الَمَثل تَ ْعُطب َعَلى َيَديه  َها َمَساخ واْلَحْمُد لِلَّه فَاف ْ امف  ه مَال م ث لََ-َوَلَقد َكاَنت َصاِلَحًة لَيَس لِْلَعيِب ِمن ْ

َز رارةََ-ََحيًَّا وَميَِّتاً، فَإنََّك واهللِ َحبُّ النَّاِس ِإَليَّ َوأَحبُّ َأْصَحاِب أَِبي يَ ْرحمَك اهلل فَإنََّك واهلِل أَ َ- َ-يا
َأيبَإيلََّيعينَفَحياةَأيبَوفَموتهَمَ- َأَحبُّ النَّاِس ِإَليَّ َوأَحبُّ َأْصَحاِب أَِبي َحيَّاً وَميَِّتاً  َأصحابم َأ حبُّ َأنت 

،َباعتبارَجعلَمقارنةَالباقري شْيَإىلَاإلمامََ-ُسُفِن َذِلَك الَبْحِر الُقْمَقاْم الزَّاِخر  فَإنََّك يَا زُرَارة َأْفَضلُ َ-
فَإنََّك َ-ارةَبنيَتلكَالسفنَأفضلَالس ف نَيعينَفأنتَياَزَرَيتَعاِباَاخلمضر،فيماَبنيَزرارةَوماَبنيَالسفينةَال

ُعُبوَر ُكلِّ َسِفيَنة   ًا َيرقبُ اِئَك َمِلَكًا ظَُلومًا َغُصوبنَّ ِمْن َورَ َأْفَضُل ُسُفِن َذِلَك الَبْحِر الُقْمَقاْم الزَّاِخر َوإ
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َُم  مَّدَادقَم،َمنَالصمنهَأيَ َ- َصاِلَحة َتِرُد ِمْن َبْحِر الُهَدى َآلم ثُمَّ يَ ْغِصُبها  اً بلَِيأُخَذَها َغصْ  -،َمنَحبرم
، َوَلَقد َأدَّى ِإَليَّ ِابْ َناَك الَحَسُن والُحَسين ِرْضَوانُُه َعَليَك َميَِّتاً َورَْحَمُة اهلِل َعَليَك َحيًَّا ورَْحَمُتُه وَ َوَأْهَلَها 

َاحلمض رََ-َوَحِفَظُهَما ِبَصالِح أَبِيِهَما َكَما َحِفَظ الُغالَمين ِرَسالََتك َحاَطُهَما اهلل وََكاَلُهَما ورََعاُهَما  فَقمصَّةم
َ َبىنَاخلمضر  َالغ الم نيَحينما َح فمظ  َاجلَماجلدارَك م ا ف ظَالك نزَحتت  َكيَُي  َالغ المانَدارَللغالمني اَح فمظ  وإمنَّ

َكنزمها َف َشيء  َلي  َأبيهما َلصالحم َوَلَقد َأدَّى ِإَليَّ ِابْ َناَك الَحَسُن والُحَسين ِرَسالََتك َحاَطُهَما اهلل  -؟
َظ الُغالَمين َفاَل َيِضيَقنَّ َصْدُرْك ِمن الَِّذي َأَمَرك أَِبي وََكاَلُهَما ورََعاُهَما َوَحِفَظُهَما ِبَصالِح أَبِيِهَما َكَما َحفِ 
ا َأَمرنَاَك َفال واهلِل مَ  -يعينَجاءتكَرسالةَأ خرىََ-ََوأَمرُتَك ِبه َوأتَاَك أَبُو َبِصير ِبِخالِف الَِّذي َأَمرنَاَك به

هذاَهوََ-َتَصارِيف وَمَعان  ُتواِفُق الَحقَّ ِلُكلِّ َذِلَك ِعْنَدنَا َوِسَعُكْم اأَلْخَذ ِبه وَ إَلَّ بَِأْمر  َوِسَعَنا وَ وَل َأَمرنَاُه 
َعنهَالذيَأحتدََّاملكرَ َاحلقائقََأنَ َ-َوِلُكلِّ َذِلَك ِعْنَدنَا َتَصارِيف وَمَعان  ُتواِفُق الَحقَّ َوَلو ُأِذَن لََنا  -ث  ن  ب ني  

َ،َفكيفَي كش فلكنَهوَمكرَ-َمرنَاُكم ِبه َلَعِلْمُتم أنَّ الَحقَّ ِفي الَِّذي أَ  َ-ونكشفَالمورَ ؟َالَميكنَأن 

َنكشفَالمورََ-َوَلو ُأِذَن لََنا  -،َهوَفَمواجهةَاملكرَاإلبليسيَفي كشَ  َلَعِلْمُتم أنَّ الَحقَّ ِفي الَِّذي  -أن 
َبمك ل ك م،َ-َأَمرنَاُكم ِبه َفردُّوا ِإلَيَنا  َإلينا َ)بضمائركمََ،بوجدانكمَبعقولكم،َرد وا َإلينا يَن وَأصَل رد وا إنَّ الدِّ

يِن رَُجل َكافيةَالدِّ روا أِلَْحَكاِمَنا وارَضوا ِبَها والَِّذي األَْمر َوَسلُِّموا لَنا َواْصبَفردُّوا ِإلَيَنا  -(َهيَهذهَالكلمة
َنُكْم  َنُكْم فَ ُهو رَاِعيُكم  -َاهاتهذيَاخلطوطَواالتَ َ-فَ رََّق بَ ي ْ َفرَّثلمَ-والَِّذي فَ رََّق بَ ي ْ َفَقضيَّما ةَقوا

َت صلَ َ،الةالصََّ َالظهرجمموعة َت صلَ َ،ي َمثلجمموعة َالعصر، َي َجمموعة َاإلمام َفر ق َمؤمنَما َمثل َزيد ت ناقش
نانبممثلَعبدَاللَ،َجمموعةَعلىَاحليادَالطاق َسم والَِّذي  -َبنَيساريلَمثلَالف ضَ ،َجمموعةَتشرتكَوت قاتلَنم

َنُكْم فَ ُهو رَاِعيكُ  م الَِّذي اْسَترَعاُه اهلل َخلَقه َوُهَو َأْعَرُف ِبَمْصَلَحِة َغَنِمِه ِفي َفَساِد َأْمرَِها فَإْن َشاَء فَ رََّق بَ ي ْ
َويَأتَِيها بِاألَْمِن ِفي آثَاِر َما يَأَذُن اهلل  ِمن َفَساِدها وَخوِف َعدوَِّها لَِتْسَلم ثُمَّ َيْجَمُع بَيَنها لَِتأَمن فَ رََّق بَينَ َها

َعَليُكم بِالتَّْسِليم َوالَردِّ ِإلَيَنا َوانِْتظَاِر َأمرِنَا َوَأْمرُِكم وفَ َرِجَنا وفَ َرِجُكم َوَلو َقْد َمِنه َوالَفَرِج ِمْن ِعْنِده ِمْن َمأ
َقَاَم قَاِئُمَنا َوَتَكلََّم ُمَتَكلُِّمَنا ثُمَّ اْسَتأَنَف ِبُكْم تَ ْعِليَم الُقرآن وَشَراِئَع الدِّين َاَ-( َالرسالةَلرسالةإىلَآخر ،

َالمهيَّ َفَغاية َوهيَرسالٌة ا ،َ،ةطويلة َتشتملَعلىَحقائقَواضحةَجد  َبرسالةََرسالة َأن ينَجئت  أعتقدَلو
َالصادقَإىلَز راَ،ز رارة َاإلمام َألفاظهافقطَرسالة َوشرحت  َِبا َلوَجئت  َبشكلَ حرَشَ،رة َعباراهتا عَموسَََّت 
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َامل َقانونم َكافية َفَبيانم َملنَي تابعَينلكنََّ،ركلكانت َأ ب ني   َأن  َبأنََّمنهج َحلنمَالقولَُيتاجَإىلَموسوعيةَينأردت 
َمَ ،َراجعواَاحللقةَاليتَحتدََّفَاحلديث َفيهاَعنَأهم  َحلنَالقول،ثت  َهذهَمَفرداتَمنهجم هوََاملفرداتَمنَأهم 

،َفَحديثهمَ،وعيةَفَاحلديثاملوسَاملفرداتَهذهَمَومنَأهمَ َالسْيةَاملعصومة،َمعرفة َالقواننيَمنَخاللَدراسةَم
َوأض َأضعافها َومثل ها َاحللقة َهذه َوف َاملاضية َاحللقة َف َعنها َحتد ثت  َاليت َالعناوين َهذه َتالحظون عاف 

َأهلَالبيت، َك لََّاملطالبالََلكنَالوقتَالَيكفي،َأضعافهاَفَحديثم َهذهَمأستطيعَأنَأتناول  َ،َمنَخاللم
َهذهَمَ،المثلة َواضحا ،صاديقَواملعطياتَاملتنوعةَأعتقواملالعناوينََمنَخاللم َاملكرَبات  َقانون  فحينماََدَأنَّ

َتكونَا َاملختارَحينئذ  َاملختارَوأحاديثَتذمُّ َبتطبيقَقانونَلصورةَواضحةَأنَّتواجهناَأحاديثَمتدح  املكرَنا
ََتعاىلَفَحلقةَيومَغدَسأتناولَلذلكَفَاحللقةَالقادمةَإنَشاءَاللَ َىَلناَاحلقيقة،تتجلَّ ماَجاء َمنَمدح 

َفَشخصيَ  َهذهَمتذكَََّينَأقولَملنَي تابعين:ولكنََّةَاملختارَرضوانَاللَتعاىلَعليه،ومنَقدح  هذهََاحلقائق،َروا

َفَشخصيَ احللقةَتذكَََّتَفَاحللقةَالسابقةَوهذهَماحلقائقَاليتَمرَّ َأوَقدح  ةَروهاَحينماَنتناولَماَجاءَمنَمدح 
َ.املختار

َقاربَ  َالبنامج َاالنتهاءَوقت  َسيَ َ،على َزيارة َإىل َنذهب َالبنامج تام  َاخم َطريقةَمَلش هداءدم د م ةَخَ َعلى
َ.باسمَوالفاصلَالخْيَمنَالبنامج.َمال ََ،احل سني

َاحل جَََّناإمامَزمانَمَوُمبَّةَمَاليةَمووَ َتعاىلَعلىَمودَّةَمَألقاكمَغدا َإنَشاءَاللَ  َاللَمبنَاحلسنَصةم هَوسالمَ َلوات 
َ.عليه

 ..لى َنْحِرَك الدَّاِمي يا ُحَسين.ع َسَلاُم

َالل َ..فَأمانم
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