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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي....الُمْخَتاُر الثََّق

 م1/9/2015 ة َد الَعاِشَرْعُة الَساِدَسُة َبَقَلالَح

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

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

ي د ةَ  َ َالو حم ي اتمن اَفم نيَح اء!َ؟..س ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح  َ َن ونَاءي ََسم ن اَم اوَ ..َح و ل ن اَو م اََن  نَ َاو ك لُّن..َ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 .. 
 

َعمرانَإشارٌةَواضحٌةَإىلَقانَو َافَاآليةمَالرابعةمَواخلمسنيَمنَسورةمَآلم َعنهَفَديذيَتقدَّم َاحلملكرَالنم ث 

َال م تقد مة رُ  َوالّلهُ  الّلهُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ  } :احللقاتم إلبليسيَالذيَةَإىلَاملكرمَاإشاَرَا؛َوكَرومَ{َْلَماِكرِينَ ا َخي ْ

َالبشر،إمَّاَمنَطريَي نف ذه َإبليسَ  َوإّماَمنَطريقم َاجلمن  َاحلديثَمسَماءتَفَجَذهَمواآلية َهَقم عنَبينَإسرائيلََياقم
ََ.لملةمَوالسََّوموقفهمَمنَعيسىَعلىَنبي  ن اَوآلهمَوعليهمَأفضل َالصََّ

رُ  َوالّلهُ  الّلهُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ } َالّرمحاينشارةَإىلَاملإَ؛ناكريَخْي َاملواللَ َ{اْلَماِكرِينَ  َخي ْ وفَاحللقتنيَ،َكرم

َعناوينَوم عطياتَومصاديقَمنَسْيةََاملاضيتني َالاملعصومنيَهيَتطبيقاتَهلذكرت  قانونَاملكرَل،َقانونذا
َ.الرمحاين
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 َا َإىلَسورة َذهبنا َما َالثلثنيإذا  َأوْ  لِيُْثِبُتوكَ  َكَفُرواْ   ِذينَ ال   كَ بِ  رُ كُ َيمْ  َوِإذْ }َ:لنفالَوإىلَاآليةم

َللنبَ َ-َيَ ْقتُ ُلوكَ  َاخلطاب   َأوْ  يَ ْقتُ ُلوكَ  َأوْ  يُْثِبُتوكَ لِ  ُرواْ َكفَ   ِذينَ ال   ِبكَ  َيْمُكرُ  َوِإذْ َ-َالعظم

رُ  َوالّلهُ  الّلهُ  َوَيْمُكرُ  َوَيْمُكُرونَ  ُيْخرُِجوكَ  َ.{نَ ْلَماِكرِيا َخي ْ

 ََوالعشرينَ:ََفَاآليةَمفَسورةمَيونس َنا َوِإَذا}احلاديةم ُهمْ  َضر اء بَ ْعدِ  مِّن ْحَمة  رَ  ن اسَ ال َأَذق ْ  َمس ت ْ

َالل ََ{ْمُكُرونَ تَ  َما ْكتُُبونَ يَ  َلَناُرسُ  ِإن   َمْكرا   َأْسَرعُ  الّلهُ  ُقلِ  آيَاتَِنا ِفي م ْكر   َلُهم ِإَذا ع َأسرَ ق ل 

َ.فهوَأسرع َاملاكرينََ،م كراَ 

 يَ ْعَلمُ  َجِميعا   اْلَمْكرُ  فَِلّلهِ  ِهمْ قَ ْبلِ  نمِ  ينَ ال ذِ  َمَكرَ  َوَقدْ }:َوالربعنيَالثانيةَمَسورةَالرعدَفَاآليةَمَف 

َ.الرمحاينَارَللمكرَمىبَالدعقَ{رِ الد ا َبىُعقْ  ِلَمنْ  اْلُكف ارُ  َوَسيَ ْعَلمُ  نَ ْفس   ُكل    َتْكِسبُ  َما

 اينَفَالرَّمحَاملكرَ َ- ْكرا  مَ  نَاَمَكرْ وَ  َمْكرا   َوَمَكُروا}:َماَبعدهااخلمسنيََوَفَسورةَالنملَفَاآليةَم

َاملكرَهوَإظهار َلنَََّ-َُرونَ َيْشعُ  َل  َوُهمْ  َمْكرا   َوَمَكْرنَا َمْكرا   َوَمَكُرواَ-يطاينَمواجهةمَاملكرَالش

َالطرفَ  َبهم َيشعر  َباحلقيقةشيء  َيشعر َال َلكّنه  ََاآلخر َوهم َيَالَ؛نالَيشعرَو، َ،احلقيقةبشعرون
َقَ قيقةَاملكرحب َالكتمان،:َلنا،ََنن  َالكتمان،َه ناك  َالكوالكتمَوكتمان  َالكتمانكيديَأوََان   َ- يد 

 ْرنَاُهمْ َدم   أَن ا َمْكرِِهمْ  ةُ َعاِقبَ  َكانَ   َكْيفَ   فَانظُرْ  * َيْشُعُرونَ  َل  َوُهمْ  َمْكرا   َوَمَكْرنَا َمْكرا   َوَمَكُروا

 * يَ ْعَلُمونَ  لَِّقْوم   يَة  َل  َذِلكَ  ِفي ِإن   اظََلُمو  اِبمَ  َخاِويَة   بُ ُيوتُ ُهمْ  فَِتْلكَ  *َمِعيَن َأجْ  َوقَ ْوَمُهمْ 

َنا َ.محاينكرمَالَراقبة َللمالعَهذهَمَ{يَ ت  ُقونَ  وََكانُوا آَمُنوا ال ِذينَ  َوأَنَجي ْ

 َواليت َاملئة َبعد َوالثمانني َاحلاديةم َاآليةم َف َالعراف َسورة ََبعدهاف بُواْ   َوال ِذينَ }:  ِبآيَاتَِنا َكذ 

َ-صاديقَاملكراالستدراجَهوَأيضا َمصداقَآخرَمنَمَ َ-َيَ ْعَلُمونَ  لَ  َحْيثُ  مِّنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهم
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بُواْ   َوال ِذينَ  املكرََ{َمِتين   َكْيِدي  ِإن   َلُهمْ  َوأُْمِلي * يَ ْعَلُمونَ  لَ  َحْيثُ  مِّنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهم بِآيَاتَِنا َكذ 

َ.{َمِتين   َكْيِدي  ِإن   َلُهمْ  َوأُْمِلي}َوالكيد:

 يَ ْعَلُموَن  َل  ثُ َحيْ  مِّنْ  مرُِجهُ َنْسَتدْ سَ  اْلَحِديثِ  ِبَهَذا ُيَكذِّبُ  َوَمن َفَذْرِني}:َوفَسورةمَالقلم* 

َ.َ{َمِتين   َكْيِدي  ِإن   َلُهمْ  َوأُْمِلي

 َفْصل   َلَقْول   ن هُ إِ  *دِْع الص   تِ َذا َواْْلَْرضِ  * الر ْجعِ  َذاتِ  الس َماءوَ }:َوفَسورةَالطارق  * 

  َوَأِكيدُ َ*َْيدا  كَ   يُدونَ كِ يَ  ِإن  ُهمْ  -َلكيدَالشيطاينَاَ-ََكْيدا    َيِكيُدونَ  ِإن  ُهمْ َ*بِاْلَهْزِل  ُهوَ  َوَما

ََ-ََكْيدا   َالّرمحاين َهَ{ْيدا  ُروَ  َأْمِهْلُهمْ  اِفرِينَ اْلكَ  َفَمهِّلِ َ-الكيد  َأيضا َجَزو َالكيد،َهذا َمن ٌء

:َكراديقَاملمنَمصَهذهَمصاديقَأخرىاالستدراجَواإلمهالَهيََسنستدرجهم،َأمهلهمَاإلمهال،

 .َ{ْيدا  ُروَ  ْمِهْلُهمْ أَ  ينَ ْلَكاِفرِ ا َفَمهِّلِ  *َكْيدا    َوَأِكيدُ َ*ََكْيدا    َيِكيُدونَ  ِإن  ُهمْ }

 ََّاآلياتَفَسورةَالطارقفَتفسْيَالقم  :ر قُ ْلتُ َأِبي َبِصي ق َعنْ ّصادِ لاَعْن ِإَماِمَنا َ:َ)يَخبصوصم

َأبقَ َ-ََكْيدا    َوَأِكيدُ َ*ََكْيدا    َيِكيُدونَ  ِإن  ُهمْ } َوَبصْيَيقوللت    َيِكيُدونَ  مْ ِإن  هُ  -آلياتَا،َذكر 

: يَا قاَل اهللُ ِطَمة، فَ َكاُدوا فَاوَ يّا  ُدوا َعلِ وا َرُسوَل اهلل وَكا: َكادُ قَالَ َ{َكْيدا    َوَأِكيدُ َ*ََكْيدا  

 ا  ْيد ُروَ َأْمِهْلُهمْ  ،ا  د َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدا ُمَحم   يَ ِفَرينَ لَكااَفَمهِّل  وَأِكيُد َكيَدا   ُمَحم د إن  ُهم َيِكيُدوَن َكيدا  
َهوَ َ-َلَوْقِت بَ ْعِث الَقاِئْم  َالذيَيكونَ َاملكر  َالربنامج  َالَفَطهذا َللمشرَوريقم عَاملهدويَتمهيدم

َذلكَوقدَمرََّ َفَذلكََوَتوضيح  َواضحٌة َبيَّنٌة  ا  يُد َكيدوَأكِ   َكيدا  يُدونَ م َيكِ إن  هُ  -الروايةَصرحيٌة
َاللَمَ(ِث الَقاِئمْ  بَ عْ ْقتِ  َلوَ ا  ْم ُرَوْيدَفَمهِّل الَكاِفَريَن يَا ُمَحم د َأْمِهْلهُ  َعليهوسلمَ َصلوات  مَه

َ.أجعني
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َأهلَالبي َكلماتم َترديده َف َيكث  ر  َما َعنوانَتَحتتَ ولذا ََواَماَاملداراة،َ:نوانعأوَحتتََالتقّية: ماَلتقّية 
َاملكر،َاملداراةَإالََّ ََمصاديقَوتفاريعَمنَقانونم َضررم ام دا الَوَعداء،الفالتقّية َلدفعم راٌةَوتربيٌةَوتعليٌمَراة َهيَُم 

َاخلّطَفَالسْيةَمالقضيََّوهذهَمَ،لياءلألصدقاءَلألَو َرة.ََاملطهَّعصومةَماملَة َواضحٌةَعلىَطولم

َه وَه وَينطبق َعلىَما َاملختارَالثقفيَوالمر  َالكجاءَعنهمَخبصوصم لثقفيَوأّّناَرةمَاملختارَاَعنَثَولمَ ،َمرَّ
َال َعاشوراءضرورٌة َتقعَبعدَواقعة َأن  َلقانونَمب دَّ َتطبيٌق ا َلّنَّ َصلبَومَال،َضرورٌة َالكلم  َفرَّ َذلكَبغضَّ

َال َأنَّ َعن َالمَ  النظر َهو َشخصا َآخرذختار  َأنَّ َأو َهبا َيقوم  َاملي َثورة  ََختارَم، َايعين َمن َسي دَق َ النتقام  ت  ل ة
َيتحقَََّ،الش هداء َأن  َالب دَّ َالمر َالمقهذا َذلك َجهة  َمن َتكميليٌَ، َجزٌء َاحلَ َللمر َسيينشروع َصفحة نَم،

َاحل سيين َاملشروع َنَهذهَمَ،صفحات َصفحٌة َاملختار َثورة  َالثورة َوهذه َاصالنهضة َصمعٌة املشروعََفحاتن
َعنَهذهَموسأحتدَََّاحل سيين، ابقةَأنََّسََّملقد ماتَالا َمنَارَواضحةمَأيضا َفَاحللقاتَالقادمةَلكنَصاالقضيََّث 

َقضيَّ َاملختار َتتحقََّثورة َأن  َالب دَّ َضروريٌة َبغضَ ٌة َالواقع َأرضم َعلى َالشَلنظراَق َسعن َالذي َهباَيقومَ خص
َالصلب، َقانونم َفوالتدب ََّحبسبم بنيََدةَملنصوصَاملوجَوَوفَاحلسييناحلكمةَاحل سينيةَوفَعظمةَاملشروعَاَر 

وجليَّأيديناَواملعطياتَاملتوف َر َواضحاَ  أنََّثورةَاملختارَصفحةَيظهر  َهلٌةَخَ اَ  َاَمنَصط ط  ملشروعَاحلسيينَافحاتم
َالعملق.

َعنَشخصيََّ َاحلديثَعنَََاملختارَفَالنصوص،ةَمفَهذهَاحللقةَاحلديث  ََهذهَمفملختارَاةَصيَّشخليس 
َالتأرخيّية َالوجهة َمن َر ّبََّاحللقة َأحتدََّ، َشخصيَّا َعن َالَوث  َمن َاملختار َاة َيلتأرخييَّجهة َحلقةم َف َإذاَة َغد وم
َمقصوديَفَهذهَم ََ.احللقةَأكملت 

َأيديناشخصيَّ َماَتقدَََّحوهلاَنصوٌصَمادحةَونصوٌصَقادحة،َة َاملختارَبني  َاملكرَومنَخللم م َمنَقانونم

َالئمََّ َأنَّ َيتحدََّوكيف  َالئمََّة َأنَّ َي ظهمرونَمواقفهمَبأكثرَمنَصورةثونَوكيف  ََ،ة َأن  َغريب  َهوَبشيء  فما

َمعَ  َالمر َومعَ شخصيََّيكون  َاملختار َاملختار،َةم َبه َقام  َيتعرَََّما َاخلّط َطولم َعلى َاملختار  َخصوصا َوأنَّ ض 
َوللهتكَحّتََّ َأنفسهمم،َمنَقمب لَالشللنتقادم َتشْي َإىلَذلكَيعةم ،َالَضحَشيئا َفشيئاَ ،َالمورَستتَّوالنصوص 

َمَ  َحديٌث َعندنا َوأبنّيَ عَ تشزال  َالربنامج َهذا َخللم َمن َمعكم َأتواصل  َأمتكََّب َما َحبسبم َمنََأطرافه  ن
َالوقت َ.َاختصارهمَوتوضيحهمَفَنفسم
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َبغضَ َهداء،شَ ت لةَسي دَالمَمنَق َ النتقااَضرورةَ َضرورة َثورةَاملختار،:َيتَوصلناَإليهافماَتقّدم َمنَالنتيجةمَال
َوعنَالقائمَم َالمر،َالنظرَعنَالثائرم َحتقَََّلكنَهبذا َالمرَعلىحني  ََقَهذا نفسه ََلثقفيَهوَهذااملختارَاي دم

َهذهَم َعنَعظمةم ََة،الشخصيََّيكشف  َهذهَمويكشف  َمنَصَة،الشخصيََّعنَفضلم ملشروعَفحاتَافصفحٌة
ذلكَي شْي ََ،لىَيديهقتَعىَيديهَوضرورٌةَمنَضروراتَقانونَالصلبَحتقََّستَعلاحلسيينَقامتَبهَوتأسََّ

َتهم.فضلهمَوي شْي َإىلَعظمةَشخصيَّإىلَ

َاللَمَفَتفسْيمَإمامنا َالسابقةََالروايةَ َتَهذهَمهَعليهَومرَّوسلمَ َالعسكريَصلوات  عنَأمْيَعليناَفَاحللقاتم

َصلواتَ  دَ وسلمَ َاللَمَاملؤمنني َحي  َوهو َعليه َأصحابهَ ه َ)ث  َفَكَما َأن  بَ ْعَض بَِني ِإْسَرائِيل َأطَاُعوا فَُأْكرُِموا :
ََ- َوبَ ْعَضُهم َعُصوا فَ ُعِذبُوا َفَكَذِلَك َتُكونُوَن أَنْ ُتمْ  لمم ون  َال م س  ا َالَ َ-قَاَلوا  -أ ي ُّه  َتوضيٌحَأيُّها لمم ونَهذا م س 

: ال ِذيَن أُِمُروا بِتَ ْعِظيِمَنا َصاة يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنين؟ قَالَ َفَمن العُ  :قَاَلوا،ََفَكَذِلَك َتُكونُوَن أَنْ ُتمْ  -منَعنديَ
َرُسوِل  َأْهِل الَبيت َوتَ ْعِظيِم ُحُقْوِقَنا َفَخاَلُفوا َذِلك وَعَصوا َوَجَحُدوا ُحُقوقَ َنا َواْسَتَخف وا ِبَها َوقَ تَ ُلوا َأولدَ 

اَيستغربَالبعضَمنََ-؟ ْؤِمِنين وإن  َذِلَك َلَكاِئنْ : يَا َأِميَر اْلمُ َوَمَحب ِتِهم، قَاُلوا ا بِإْكَراِمِهمْ اهلل ال ِذيَن أُِمُرو  ر ّبَّ
َأنَي باشرواَقتل ه ماستعمالَالفعالَاملاضيةَوقتلواَأوالدَرسَو ،َهذاَاالستعمالَهبذهَالصيغةَلتأكيدمَلَاللَقبل 

هذاَالنحوَمنَالتعبْيَعنَقضاياَتقعَفََقَووقع،وكأنَّهَحتقَََّ،ضيوقوعَهذاَالمرَفَاملستقبلَوكأنَّه َوقعَفَاملا
َهذهَمَ،ةالقضيََّيأيتَبصيغةَاملاضيَوكأنَّه َوقعَلتأكيدَوقوعَهذهَمَاملستقبلَبتعبْيَ  اََالقضيَّةَحتما َستقعَأنَّ وكأّنَّ

: يَا َأِميَر اِمِهْم َوَمَحب ِتِهم، قَاُلواا بِإْكرَ َوقَ تَ ُلوا َأولَد َرُسوِل اهلل ال ِذيَن أُِمُرو َ-وقعتَوصارتَمنَاملاضيَ
، ُثم  َسيَ ْقتُ ُلوَن َوَلَدي  َهَذيْن الَحَسَن والُحَسينْ  ا  َوأْمرا  َكائِن ا  ْؤِمِنين وإن  َذِلَك َلَكاِئْن؟ قَاَل: بَ َلى َخَبرا  َحقّ اْلمُ 

نْ َيا ِبُسُيوِف بَعِض َمْن ُيَسلُِّط اهلُل تَ َعاَلى َعَليِهم ا ا  ِفيْ ُيِصيب ال ِذيَن ظََلُموا رِْجز : َوسَ قَاَل َأميُر المؤمنين لد 
يُ َقاُل  اَب بَِني ِإْسَرائِيَل الرِّْجز، ِقْيَل: َوَمْن ُهو؟ قَاَل: ُغاَلم  ِمْن ثَِقيفلالْنِتَقاْم ِبَما َكانُوا يَ ْفسُقون َكَما َأصَ 

َي  ق عَثَعنَأنََّالروايةَواضحةَتتحدَََّ-َ( بُن أَِبي ُعَبيد َلُه الُمْخَتار َأن  َالمرَالب دَّ ا  َوأْمر  ا  َخَبرا  َحقّ  -َهذا
َعلىَبينَإسرائيل،ت صمفَفعلَاملختارَبالرجزَوهوَالعذابَالََثانيةَ ومنَجهةَ َ- ا  نَكائِ  َبعدََذيَنزل  الرواية

ثَحدََّليستَنفسَالروايةَتتَذيَحلََّببينَإسرائيل،،َالطاعونَالذيَحلََّهبمثَعنَالطاعونَالذلكَتتحدََّ

َبينَهَعليهَروايٌةَأخرىَتتحدََّوسلمَ َاللَمَلواتَ وإّّناَفَتفسْيَاإلمامَالعسكريَصَ  ثَعنَالطاعونَالذيَأصاب 



 ( 61لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 6 - 
 

طَّةم َ َإسرائيلَوهوَالرجزَالذيَحلََّهبمَبعدماَرفضواَالس جودَملثالَم َحم َبابم َعند  َذلكَمَّد َوعلي  ،َوالروايةَبعد 
د دَالتأريخََهَعليهَوهوَخي  ربم َأصحاب ه َبأنََّهذهَموسلمَ َاللَمَجادَصلواتَ ثَعنَإمامناَالستتحدََّ الواقعةَستقعَوحي 
َي دخ لَبرأسَع بيدَاللَبنَزميادَومشرَبنَذيَاجلوشنَعلىَاإلمامَالسجادهلاَ تَهذهَالروايةَعليناَ،َمرَّإىلَأن 

َكاملل َ.ذلكَالَأعميدَقراءهتاَبنحو 

َكلمَذيَأ ريدهَ املوطنَال َعلىَبينَإالذيَنَجزلرَماسي دَالوصياءَمنَاملقارنةَبنيََهوَماَجاءَف سرائيلَزل 
َمّب د رَ جزَالذيَنزلَعلىَبينَإسرائيلَصَ بنيَثورةَاملختارَإذَوصفهاَبالرمجز،َالرَمَو رونَوسىَومضرَهاحضرم

َش ربََّ َي وشعَومضرم َي وشَ ََوشبْيَأوالدَهارون،ومضرم َموسىَمنَبعدم َيععأوصياء ذهَهمنََجزَص د رَ ينَالرَم،
َملختارَالب دََّثورةَاَقَفقََّحت،َفالرمجزَالذيَمنَاجلهةمَاملمدوحةَمنَجهةَاخلْي،َة،معصومَمنَجهةَ َ،اجلهة َأن 

َمنَجهة َممدوحةَأيضا َمثلماَص د رَالرَميكونَقدَ َمطَّةَةَبابَحَمجزَفَقضيَّص د ر  َهيَجهةَدوحةَ ممنَجهة 
َ.ارتَ خمَ  ةَالٌحَواضٌحَوصريٌحَلشخصيَّكذاكَالمرَفَثورةمَاملختارَوهوَمَدََ،النبياء

َوَل  ا  ع َطرَفُه إَلى الس َماء وقَال: الل ُهم  ِاْحِصِهْم َعَددَورَفَ :َ)هداءَيومَعاشوراءدَالشَ ماَجاءَفَدعاءَسيَ 
ُهْم َأَحد ء َوقَاَل الل ُهم  ِاْحِبس ثُم  رََفَع َيَديِه َنحَو الس َما -هَعليهَوسلمَ َاللَمَفَدعائهمَصلواتَ َ- ا  تُ َغاِدر ِمن ْ

ُهم   ا  َكأسا  ُمَصب ر َقْطَر الس َماء َوابْ َعث َعَليِهم ِسِنْيَن َكِسِنيِّ يُ ْوُسف َوَسلِّْط َعَلْيِهم ُغاَلَم ثَِقيف َيْسِقيِهم  َعن ْ
ب وناََ-فَإن  ُهْم َكَذبُونَا وَخَذُلونَا  َك ذَ كذبواَعليناََأيَ َك ذ  ب وناَبكت بهممَاليتب ونا،َليسَك ذَّب ونا،َف إّنَّ م َك ذ  َوردتَإليناَ،

ُهْم َمِصْير واهلِل ل َيدَُع َأَحدفَإن  ُهْم َكَذبُونَا وَخَذُلونَا َوأْنَت رَب  َنا َعَليَك تَ وَّكْلَنا َوِإلَيَك الْ  -ت علنَالن صرةَلناَ ا  ِمن ْ
ُهم واهلِل ل َيدَُع َأَحد ا  ِقيِهم َكأسا  ُمَصب ر يف َيسْ َوَسلِّْط َعَلْيِهم ُغاَلَم ثَقِ  -م نَه وَهذا؟َغ لم َث قيفََ- ا  ِمن ْ

َلة َوَضْربَة  ِبَضربَة وإن ُه  -َنّيته َهيَهذهَمَينتقم َللح سني،َ-إل  ِانْ تَ َقَم ِلي  َلة  ِبَقت ْ غ لمََ-إل  ِانْ تَ َقَم ِلي ِمْنُه قَ ت ْ
َالش هداءَفأَ-لَيَ ْنَتِصُر ِلي َوِْلهِل بَ ْيِتي َوَأْشَياِعي  -ثقيفَ َسّيد  َي صمف  ني  َاملدحَحم َأكثرَمنَهذا َمدح  يُّ

َلهَ  ال َينتقم  َالثقفيَبأنَّه َللحسنيَم ختار َينتقم  ُهم إل  ِانْ تَ َقَم ِليواهلِل ل َيدَُع َأَحد -، َلة  ا  ِمن ْ َلة  بَِقت ْ ِمْنُه قَ ت ْ
َيتحقَََّّّباَيقولَقائلإذَرَ َقطَينتقم،ماَقالَفَ-لَيَ ْنَتِصُر ِلي  َوَضْربَة  ِبَضربَة وإن هُ  قَعلىَي دمَاالنتقامَُي كنَأن 

َاللَالظاملنيَأيضا ، ا  واهلِل ل َيدَُع َأَحد -نَاالنتصارَالَيتحّققَبالظاملنيَ،َلكَينتقم َمنَالظاملنيَبالظاملنيإنَّ
ُهم إل  ِانْ تَ َقَم ِلي َلة َوَضْربَة  ِبَضربَة وإن هُ  ِمن ْ َلة  ِبَقت ْ أعتقدَأنَََّ-(ََوَأْشَياِعيَتِصُر ِلي َوِْلهِل بَ ْيِتي لَيَ نْ  ِمْنُه قَ ت ْ
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َكافيةَالَحتتاجَإىلَ َأ ضيفَإليهاَأوَأ ضيفَعليها،َوماَقالهَ هذهَالكلمةَلوحدها فَ،َهذاَالدعاءَموجودَأن 
َ.وفَمصادرَأخرىَفَعواملَالعلومَوحبارَالنوارَ

َبنَّنا،َ َاليتََذَ،النصَالذيَذكرهَ َفَرسالةَجعفر َالرواية َابن  َأنَّ َل مََّحلنفياكرها َة َوفٌد َجاءه  نَأهلَما
َوشأنَاملختارَوعنَالثأرَاحل سي وُموا بَِنا إلى : قُ اَل َلُهمقَ ن ُه أَ )َ-ينَالكوفةَمنَالعراقينيَيسألونه َعنَاملختارم

: يَا ، قَالَ ِذي َجاؤوا ِْلْجِلهم ال  بَ َرهُ َرُه خَ ه أخب َ َليإَماِمي وإَماِمُكم ِعِليِّ ابن الُحَسين َفلم ا َدَخَل وَدَخُلوا عَ 
ْيُتَك َهَذا اَْلْمر فَاْصَنع ُمَؤاَزرَتُه َوَقْد َول   َلى الن اسِ َب عَ َوجَ ا  زِْنِجي ا  تَ َعص َب لََنا َأْهَل الَبيت لَ ن  َعْبدَعّم َلو أَ 

َ(ي ةبُن الَحَنفِ ن وُمَحم ُد  الَعاِبِدينُ ا زَيلَنَ  َأِذنَ : َمه وُهْم يَ ُقوُلونَما ِشئت َفَخَرُجوا وَقْد َسِمُعوا َكاَل 

َاإلمامَالسجادَه ناَََ َ-اَزرَتُه َجَب َعَلى الن اِس ُمؤَ  الَبيت َلوَ ا َأْهلَ  لَنَ َلو أن  َعْبَدا  زِْنِجي ا  تَ َعص بَ  -كلم 

َهلَُيَ وسلمَ َاللَمَاإلمامَصلواتَ  َعليه َعلىَالنه ب  َي وجم َيَ أَ،يعةَملشَ علىَاَ،اسَمكنَأن  َعن  ب  يهمَمؤازرةَلوجم
َالباطل؟شخصَليسَمرضيا َعنده؟َُيكنَذلك نَ،َهوَمللضلاهوَمنَأهلََ،!!َيعينَشخصَهوَمنَأهلم

َعلىَشيعتهَمع بَّادَالدُّنيا ب  شَ َإجي،َهلَمنَاملنطقيَأنََّاإلمام َاملعصومَي وجم َيَ اباَ  أن  َي  ن صرَورعياَ  زرةَاَواملؤاؤازمر واَوأن 
َي طيعوه،والن صرةَماذاَتقتضي؟َتقت َيسمعَوَضيَأن  َي  ن  فَ أن  َكثْية،فَأوامره َهذهَمَوَامره،ذواَأَواَأوامرهَوأن  َيهاَأشياء

َدماء، َي عقَ َفهلَفيهاَم صادرةَأموالَوفيهاَوفيها...َفيهاَه دم َبيوت،َفيهاَس فك  بَإلمامَاملعصَوالَأنَّ مَي وجم
َينصروهَوهوَعلىَباطل؟!!َهذاَالكلعلىَالشيعةمَأنَيؤازَر مامَواإلَ،لَي قبَ لكلمَالذاَاه!!َ؟مَمنطقيوهَوأن 

َُي كنَافرتضَ  َفَأضعفَما َبعيدة َبالفَ-ا  َلو أن  َعْبدا  زِْنِجيّ  -َفرضية َمنَخكَواملخما مَومنَواص هتار
َدخلَإليهاَماَذهبَإَشيعتهمَومنَأوليائهم، َليهَونَزَإالََّوماَذهبَم سلمَإىلَالكوفةَوحني  َفَدارهم بدأََول 

َجاءتَف رصةَالب دََّأنََّنشاط َم سلمََو َخيرجَمنَاختارَأمَ  الَعملَم سلمَفَدارمَاملختارَإىلَأن  َ،لكوفةَملأموريةَ ن 
َعقيلَإىلَدارَهانئَلمرَ  َانتقلَم سلمَبن  َع روةَوإالََّ، َمنََبنم َاملثالَ ختارهوَاملَلبدايةَمافاملدار  الذيَذكره ََ،

َالسَاإلمامَ  َي صر حَباسمم ثورةَاملختارََ،ةأليامَاآلتيلَلقادمة،األيامَ،َاإلمامَحيسبَلاملختارجادَلنَّهَالَيريدَأن 
ََوالس لطةَالمويةَ َجادَطويلة،فرتةَزمنيةَمدودةَوإمامةَاإلمامَالس َاَعلىَاكومتهحستبسط  ولةَدحلجازَلنَّ

َ.انيةَسنواتَقليلةَوانتهتابنَالزبْيَدولةَمنتهيةَف
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َعلىَالشيعينَجيَ-َاِس ُمَؤاَزرَتُهَعَلى الن   َوَجبَ يت لَ ص َب لََنا َأْهَل البَ ا  تَ عَ يَا َعّم َلو أن  َعْبدا  زِْنِجيّ  يعةمَب 
َيؤازرواَاملختار َنتصوَّأن  َهذهَم،َفلَُيكنَأن  َفَمثلم َأولىَبعاحلالةََرَاملختار  نَّه َمنَع ّبادمَأَأوَعلىَضللَاطل 

َكماَيتهمهَ َبَالرئاسةَممنَط ّلََنياَأوَأنَّهَ الد َوأعتقدَأَالبعض،َوالس لطة لنصوصَاليتَاحدا َمنَهذهَا َواصَّننَّ

َكافياَ  َ.تلوهتاَعلىَمسامعكمَيكون 

َكتابََ-َالمالس   يهِ لَ عفر  عَ ي جَ بِ أَ  نْ ير عَ َسدِ  نْ عَ :َ)يفَرجالَالكشَّ َرجالَالكشيَهو َكتاب  وفَاحلقيقةم

َمنَأّولهمَإىلَآخرهمَسمَّحديثَلكّنه َيَ  َالكتاب  َعْن  -عليهمََاللَمَةَصلواتَ يثَعنَالئمََّفيهمَأحادىَهكذاَلنَّ
َاللَمَ-ََسِدير َعْن أَِبي َجعفر   أمٌرََ-ل َتسب وا اْلُمْخَتار  -ماذاَقال؟ََ-قَاَل  -عليهََعنَإمامناَالباقرَصلوات 

َيعينََ-ل َتسب وا اْلُمْخَتار  -واضح،َّنيَ َاملنعَالكامل، َاملنع، َمنه؟ َي فه م  َالنهيَماذا  َتسب وا ل -احل رمة
ر م َعليكمَسَ َ-اْلُمْخَتار  َالشاملختار،َملاذاَيقولَإمامناَالباقرَذلكَبَُّحي  َاملختار؟َلنَّ َكانتَتسبُّ ؟َملاذا،َيعة

َكانَأعداء َأهلَالبيتَينشروّناَوبعضَاحلمقىَمنَالش ،َه ناكَيعةللدعاياتَالكثْيةَوالراجيفَالكثْيةَاليت
َاحلمقىَال َاملختارَالَُيتلكونَذينمنَالشيعةم َينتقصونه َوكانواََ،وعيا َوالَفهما َملشروعَاملختارَولثورة فكانوا

َإليهَماَينسبونَمنَاالهتاماتَالباطلةَ مَرَ حيَ َ-ل َتسب وا اْلُمْخَتار  -لذلكَاإلمامَي صد رَهذاَاحل كمَينسبون 
َتسبُّواَاملختار ل َتسب وا  -هذاَحرامَوهذاَحرامَ،َواَاملختارالشيءَالَتشربواَاخلمرَالَتسبَُّ،َنفسَ عليكمَأن 

ََ-اْلُمْخَتار  َكماَفعل؟ََاملختارَهذاَالذيَتنتقصونه َهلَ َ-فَإن ُه  -ُث ََّي  ب ني  فَإن ُه قَ َتل قَ تَ َلتَ َنا َوطََلَب  -فعلتم
ََ-بِثَْأرِنَا  عاره  َشم َيَا لِثَاراِت الُحَسين)َ-ه و َزمانَمَ-( َإمام َي دم َعلى َالكامل َالثأر َأنَّ َهذاَصحيٌح َولكن  نا

َعلىَي دمَ،َالثأرَاحلقيقيَالكاملَعلىَي دمَإمامَزمانَمهوَصورٌةَمنَصورَالثأرَر،االنتقامَهوَثأٌرَم صغَّ َكان  ناَوما
َانتقاما َ َكان َبالموالَاليتَ-َل َتسب وا اْلُمْخَتار فَإن ُه قَ َتل قَ تَ َلتَ َنا َوطََلَب بِثَْأرِنَا َو َزو َج َأراِمَلَناَ-املختار

َكانَقدَضيََّ-َزو َج َأراِمَلَنا َوَقس َم ِفيَنا الَماَل َعَلى الُعْسَرة وَ  -يتَبناهاَوبالبيوتَالَوصلتَ  َالزبْي َابن  قَلنَّ
َعلىَاهلامشينّيَعلىَأهلَالبيتَوضيَّ َفَالتأريخَشخصيَّقَشديدَالتضييق  د  ََت  َاللَبنمَ،َلن  ة َأخبثَمنَعبدم

َابنَالزبْيَ،اللؤمبثََوةَفَغايةَاخلَ شخصيََّالزبْي، َكانَاهلامشيونَوكانَوكانواَحتتَس لطةم أهلَالبيتَحتتَ،
َوَقس َم ِفيَنا الَماَل َعَلى َل َتسب وا اْلُمْخَتار فَإن ُه قَ َتل قَ تَ َلتَ َنا َوطََلَب بِثَْأرِنَا َو َزو َج َأراِمَلَنا) –س لطةَابنَالزبْيَ

َ.(الُعْسَرة
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َالضحىَوكانَفَمّكةَفَعَ-َ: َدَخَلنا َعَلى أَِبي َجْعَفر  َيوَم الن ْحريك قَالَ َعْن َعبِد اهلل بِن َشر ) يدم
قََدَخَلنا َعَلى أَِبي َجْعَفر  َيوَم الن ْحر -اإلمامَ َالعميدَالَ-ََوُهَو ُمت ِكئ َوَقْد َأْرَسَل إَلى الَحال  مَيومم يتَم راسم

رىَفَاحلج َدَخَل َعَليِه َشيخ  ِمْن َأْهِل الُكوَفة فَ تَ َناَوَل  فَ َقَعدُت بَيَن َيَديه ِإذَوَقد َأرَسَل إلى الَحاّلق  -ََت 
َاإلمامَالباقرَلي قّبلهاَفمن  ع هَ َ-ا َيَدُه لِيُ َقب َِّلهَ  َيد  ه َبسهولةََيعينَماَ،هذاَالشيخَتناول  ثُم  قَاَل: َمْن  -أعطاهَي د 

َالشيخََ-؟ أَْنت ذا ا  ِمْن أَِبي د الث  َقِفي وََكاَن ُمَتَباِعدبِن أَبي ُعَبي ِابُن الُمْخَتار بُو الَحَكمْ : أنَا أَ قَالَ  -هلم
ه َوت وج دَمسافَ-َجْعَفر  ا  ِمْن أَِبي َجْعَفر َفَمد  َيَدُه َن ُمَتَباِعدوََكا -ةَفيماَبينهَوبنيَاإلمامَالباقرَيعينَأخذَي د 

َي قمعمدَهذاََ-لَيه َحت ى َكاَد يُ ْقِعُدُه في ِحْجرِه َفَمد  َيَدُه إِ  -أعطىَي د ه َالبنَاملختارََ-ِإلَيه  َأن  َكاد  يعين
جرهمَلدرجةَماَقرّبهَمنهَالشي َاملختارََ-َبَ ْعَد ِمْنِعِه َيَده ثُم  قَالَحت ى َكاَد يُ ْقِعُدُه في ِحْجرِه  -خَفَحم َ-ابن 

املخالفونَحني ََثَعنَاملخالفني،هوَالَيتحدََّقطعاَ َ-ي : َأْصَلَحَك اهلل إن  الن اَس َقْد َأْكثَ ُروا ِفي أَبِ ثُم  قَال
َاملختاريسبُّ َأمْيَاملؤمننيَفمنَاملختارهمَيسبَُّ،ون  َكانواَيسبُّون  َكل َمكانونَأمْيَامل،َالمويون ،َفهوَؤمننيَف

َاملختارَالشيعةَيسبَُّيعةمَهنا،ثَعنَالشيتحدََّ َيعة،ءَتوفيقَالشوهذاَمنَسَوَ-: َأْصَلَحَك اهلل ثُم  قَالَ-ون 
َالشيعةَي سّبونَعلىَطولَاخلط،َالشخصيَّعلىَطولَاخلطَهناكَمصاديق َكثْيةََ،اتَاليتَفَصاحلم مصاديق

َيكونونَداخلَالوسطَ َهمَأبعدَما َأ ناس  َوراء َيركضون  َالشيعة دَأنَّ َمصداقَمنَأوضحَاملصاديقََت  وهذا
َالََىلَيومكَهذا،ودةَعلىَطولَاخلطَإجالشيعيَعنَأهلَالبيتَوهذهَالقضّيةَمَو َج ّهال  يركضونَوراءَأ ناس 

َشيئاَ  َمنَالفمكرَاملخالفَيفهمون  ن  الن اَس َقْد َأْكثَ ُروا ِفي أَِبي وقَاُلوا : َأْصَلَحَك اهلل إِ ثُم  قَالَ-َأوَيكرعون 
َالل؟َ-والَقوُل واهلِل َقوُلك  َرسول َابن َيا َتقول َماذا َمرتدَ َأنت  َاقطعا َهو َقول َجهة َمن َال َ،ملخالفنيد

َوشيعتهَم َالشيعةَماملخالفونَهمَأعداء َعلي  : وَأي  قَالَ  -فَاملختارََمنَوقيعةَالشيعةَمَ،،َم رتد دَمنَجهةَقولم
لكنَدائماَ َ،َأعداء َأهلَالبيت،املخالفونوهذاَالقولَأّولَمنَأطلق ه ََ-: يَ ُقولوَن َكّذاب َشيء  يَ ُقوُلوْن؟ قَالَ 

َكذََّخالفنييعةَيكرعونَفَثقافةَاملالش قَاَل: وَأي  َشيء   -ابَ،َثقافةَاملخالفنيَهيَاليتَتقولَعنَاملختار
يعينَالرَّج لَيبدوَأنَّه َيكادََ-: ُسْبَحاَن اهلل ِإّل قَِبْلُته، فَ َقالَ  ِبَشيء   : يَ ُقولوَن َكّذاب َوَل تَأُمُرِنيْ يَ ُقوُلوْن؟ قَالَ 

َي صدقَماَتقولهَ  شي اعَهذاَالقولَفَالوسطَالشيعيَلدرجةَأنَّه َيقولَلإلمامَإذاَعلىََوهذاَيدلََُّ،الشيعةَأن 
َكّذابَأناَأقبل : ُسْبَحاَن اهلل ِإّل قَِبْلُته، فَ َقاَل إمامنا الباقر َوَل تَأُمُرِني ِبَشيء   -كذاَيقولَهَ،تقولَيلَبأنَّه 



 ( 61لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 10 - 
 

َالكلمَماَهلَ- َأْخبَ َرِني  -يعينَإمامناَالسجادََ-ي ُسْبَحاَن اهلل َأْخبَ َرِني أَبِ  َ-ؤالءَيقولونَعنَأبيكَهذا
ن  َمْهَر أُمِّي اهلِل إِ َأْخبَ َرِني أَِبي وَ  -هَعليهَلمَ وسَ َاللَمَلواتَ مهرَأ ّمَاإلمامَالباقرَصَ َ-ن  َمْهَر أُمِّي أَِبي واهلِل إِ 

َكانَممََّالكلمَهنا،َ-َكاَن ِمم ا بَ َعَث ِبِه الُمْخَتار  َمهرَأمي َبهَاملخإنَّ َاإلمامَي شْيَإىلََتار،اَبعث  إمَّاَأنَّ

َكانَهذاَفَزمانَثورةَاملختارإَه،زيدَفي عرّبَعنَزوجةَأبيهَبأمَ َأ مََُّ،يداَ زوجةَأبيهَاليتَولدتَزَ  َكانَذا ،َوإذا
َواقعةَعاشوراءَوكانَموجودا َفَاإلمامَالباقرَيتحدََّ َكانَمولودا َقبل  َالباقر َاإلمام َاليتَولدته َفإنَّ ثَعنَأم هم

َكَ كَ  َالربلءَولكن َكانَغنيَّ انَصغْيَالّسنَفيبدوَأنَّ َالموالَلنَّه َكانَيبعث  َكانَغنيََّا ،م ختار كانَََ،اَ املختار
َكانَيبعثَالموالَقبلَأنَتصدََّ،َعقاراتَواسعةُيلكَمزارعَوأراضيَواسعة فةَوقبلََوفَالكَىَللحكومةَم،

وذلكَماَهوَبشيء َغريبَفاملختارَمنَأولياءَأهلََهَعليه،وسلمَ َاللَمَلواتَ يعينَأيّامَاإلمامَاحل سنيَصَ َ،ثورته
نَّ البيتَوال َاللَمَاَ م ختارَسم َاحل سنيَصلوات  َعليهوسلمَ َأكربَمنَاإلمام َحَمه َنتحدََّ، َوتأرخيهَني  ثَعنَسْيتهم

ِمم ا بَ َعَث ِبِه الُمْخَتار َأَوَلْم اهلِل إن  َمْهَر أُمِّي َكاَن َأْخبَ َرِني أَِبي وَ  : ُسْبَحاَن اهللفَ َقالَ  -َاملطالبََهذهَمسأبنّيَ
َيمّر ِعنَد فَاِطَمة بِنِت َعِلّي لن ُه َكاَن ُدورَنَا َوقَ َتَل قَاتَِلَنا َوطََلَب ِبِدَمائَِنا فَ َرِحَمُه اهلل وَأْخبَ َرِني واهلِل أَِبي إِ  نِ يَ بْ 

ََ-يَُمهُِّدها الِفَراش  هَ  -خيدمم ها َويتعلَََّ-ا َأَصاَب الَحِديث َويَ ْثِني َلَها الَوَساِئد َوِمن ْ  -مَمنهاَكانَخيدمها
َكرََّ-رَِحَم اهلُل أَبَاْك رَِحَم اهلُل أَبَاْك  َاإلمام َيَّدَ بنيَيَ مذكورةَفَهذهَالطبعةَاليتََ،رهاَثلثاَ هوَاملشهورَأنَّ

إل  طََلبه قَ َتَل قَ تَ َلَتنا َوطََلَب  ِعْنَد َأَحد   َحّقا  ا لَنَ  أَبَاْك َما تَ َرَك رَِحَم اهللُ أَبَاْك رَِحَم اهللُ أَبَاْك رَِحَم اهللُ َ-تنيَمرَّ
إالَََّروهاَلنَّهَ القضّيةَتذكَََّوهذهَمَ-(َِبِدَمائِنا َقالَإمامناَاحل سنيَفَدعائهمَأنَّه َالَي د ع َأحداَ  ل ة َقبلَقليل  َوق  ت لهَق  ت  

َكتبَالتأريخَغْيَذلكَبأنَّهََ،يقولهبمق ت  ل ةَو ض ر ب ة َبمض رب ةَونفسَالكلمَاآلنَاإلمامَالباقرَ ق  ت لَلكنَاملوجودَف
َي شْيَهذا َشيء  َاحل سني،َإىلَأي  َالتأريخَماَهوَبصورةَ بعضا َمنَق  ت  ل ةم َكتبم َاملوجودَف متكاملةََكاملةَ ََ؟َأنَّ

َالصوَر َالربنامجَليسََأة،تزَ ُمَ ةَوإّّنا َالذيَجاءََبرنامٌجَفكريَ،اَ برناُما َتأرخييَّلذلكَق لتَمنَالبدايةَهذا لنَّ
تزأمذكورا َفَالتأريخَهوَ َعنَاجلانبَوسأحتدَََّ،َالَينقلَاحلقيقةَالكاملة،الَينقلَالصورةَالكاملةَشيٌءَُم  ث 

َشاءَاللَتعاىلََفَاحللقاتَالقادمةَمالتأرخييَ  أَبَاْك َما تَ َرَك لََنا َم اهلُل أَبَاْك رَِحَم اهلُل أَبَاْك رَِحَم اهللُ رَحِ َ-إن 
َالبياناتَوأكثرَمنَ َماذاَت ريدَالشيعة َأكثرَمنَهذهَمَ-إل  طََلبه قَ َتَل قَ تَ َلَتنا َوطََلَب ِبِدَمائِنا  َحّقا  ِعْنَد َأَحد  
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َلَهذهَم َاخلصيصة َاملنزلة َعن َتكشف  َاليت َالواضحة َصَ التصرحيات َالعصمة َبيت َأهل َعند َاللَمَلواتَ لمختارم

َ؟هَعليهمَأجعنيوسلمَ 

ََذيَينقلَاحلديثلاَ-َاد زِيبنِ ا َأوِتَي ِبَرأِس ُعَبيِد اهلل بَن الُحَسين َلم  َعِلي   إن  ) َع مر بنَاإلمامَهو
َالسَََّ،السجاد َاإلمام َفَاحللقتنيَالسابقمنَأوالد َالكلم  َومرَّ نائهمَالبعضَمنَأبَنَتسميةَمتنيَعجادَع مر

َالكلم،َع مرَبأمساءَأعدائهم َهذا َمرَّ َبنَاحل سنيَيقولبنَعل، وِتَي ِبَرأِس أَ ا َسين َلم  َن الحُ بي  إن  َعلِ  :ّي
 ِئيَأْعَدا ي ِمنْ رِ أي َأْدَرَك ِلي ثَ ل ِه ال ذِ ْمُد لِ اْلحَ  :َسْعد َخر  َساِجدا  َوقَالَ َورأِس ُعمر بن َبِن زِيادُعَبيِد اهلل 

َا  َوَجَزا اهلُل الُمْخَتار َخير  َوي بديَ-( َالدعاء َهبذا َله َيدعو َباله َوسرَوفر حَ َاإلمام َاملختار،َذيَقامَ ره  هلََبه

َعندهمَصَ  َغْيمَمرضي  َشخص  َيصدرَذلكَمنَاملعصومَحبق  َم َليسَمنطقياَ الكلَ؟ليهمعَاللَمَلواتَ ُيكنَأن 
َأبدا .

َوكَ كَ  َالتأريخ َوكَ تب َالخبار َهذهَمتبَاحلتب َمثلم َمن َبالكثْيم َمشحونٌة َإمََّملضاَديث َصَ امني َبنحو  حََريا
َهذاَالكلمَوإمََّ َوذلكنتَ اَماَي ستَ كمثلم َوأقوالهم َاملختارم َمنَأفعالم َجليَّسيتََّج  السْيةَََنتناولَ ا َعندناَحنيَ ضح 

َ.التأرخييةَللمختارَالثقفي

ُمخَتار َخيَر : َجَزا اهلُل الوقَالَ ا  ل ِه ُشْكر َجَد لِ ة سَ َحَنِفي  بِن الََوَلم ا َوَصَل ِكَتاُب اْلُمْخَتار إَلى ُمَحم د)
بن بْ َراِهيم إلا بُن َهاِشم َوَدعَ َلُمطِّلبَدُه َعبُد ا َولَ َمنْ  َوَجَب َحق ُه َعَلى ُكلِّ َزاء فَ َقْد َأْدَرَك لََنا ثَأرا  وَ الجَ 

ََ-ََماِلك اَْلْشَتر َلن  َالإبراهيم َقته و َعملية َباشر  َاللذي َع بيدم َزيادل بن َماِلك م بْ َراِهيإلا َوَدعَ  -ََبن
ُؤوُس َعَليه َلت الر َذاك ِفي َمك ة َوُأْدخِ َم إِلَماُم َيو اَكاَن وَ  نَلى اإِلَماِم زَيِن الَعاِبِديثُم  َأْرَسَل الّرُؤْوس إ اَْلْشَتر

اهلُل الُمْخَتاَر  وَجَزا ي ثَأِري ِمن َعدّويلِ ي َأْدَرَك ال ذِ  ل هِ ا  وقَاَل اْلَحْمُد لِ طََعاِمه ِفَسَجَد لِل ِه ُشْكر َوُهَو َعَلى 
رَِجِني ِمَن  ُيخْ ه َفَسألُت اهلل أْن لبَيِن َيَدي  أَبيرَأسُ : أْدَخُلوِني َعَلى ابِن زِيَاد َوُهو يَْأُكل وَ ، ثُم  قَالا  َخير 

نْ َيا ح َ.(ت ى يُرِيَني رأَس ابِن زِيادالد 

َالكشَ َ-َا الّصاِدق َصَلواُت اهلِل َوَسالُمُه َعَليهَعْن ِإَماِمنَ ) َما اْمَتَشَطت ِفيَنا َهاِشِمي ة  َ-يَأيضا َفَرجالم
َم ستدميَعندَأهلَالبيتَ-ول اْخَتَضَبْت َحت ى بَ َعَث ِإلَيَنا الُمْخَتار ِبرُؤوِس ال ِذيَن قَ تَ ُلوا الُحَسين  َ،ح زٌن
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َ َاهلامشي َالبيت َف َمستدمي َما اْمَتَشَطت ِفيَنا َهاِشِمي ة  ول اْخَتَضَبْت َحت ى بَ َعَث ِإلَيَنا الُمْخَتار َ-حزٌن
َ.(ِبرُؤوِس ال ِذيَن قَ تَ ُلوا الُحَسين

ََفَ-ََعْن ِإَماِمَنا الّصاِدق) َالخبار ِفي َداِر  ُرإيَ ول   اْخَتَضَبتة  َولَما اْكَتَحَلت َهاِشِمي   -أصدقم
َم فصََّعينَحّتََّيَ-َهاِشِميٍّ ُدَخان  َيطبخونَبشكل  َكانوا َبخونَطعاما ،َأصل َالَيطَأنَّهَ يعينَ،َقطعا َاللَما

َ َما ََدخان،َُرإيَ ولكن َمسجََّماََيعين َنار َهناك َكانت َوكبْية َيتوارة َكانواإّنَََّ،صلوالد خان َناَرَا اَ ي سّجرون
َكانواَحّتََّ َكماَيفعل َاآلخرونصغْيةَفما  اْخَتَضَبت ول ِمي ة  َولت َهاشِ َحلَ اْكتَ َما  -،َاحلزن َمستدميََيطبخون

َ.(ُه اهلل زِياد َلعنَ بنُ هلل ُد انين َحت ى قُِتَل ُعَبيِفي َداِر َهاِشِميٍّ ُدَخان َخْمَس سِ  ُرإيَ 

ََ-ََتحن أتْ : َما وَعن فَاِطَمة بِنِت َأِمير المؤمنين أن ها قَالت) َاحلّناء َل مَرأة  ِمن ا وَ اِ  تْ َما َتَحن أَ-من
ا  َول ْرَود َأَجاَلْت في ِعيِنَها مِ ِمن ا َوَل  ْت ِامَرأة  َما َتَحن أَ-لك حلَيعينَال ممرو دَاَ-َأَجاَلْت في ِعيِنَها ِمْرَودا  

َ.(بِن زِيَاداهلِل  َعَث الُمخَتاُر ِبَرأِس ُعَبيداْمَتَشَطت َحت ى ب َ 

َكاملَالزيارةَم َقولويهَف هَوسلمَ َاللَمَصلواتَ َادقإمام ناَالصَ-هلل ابِد : قَاَل أبُو عِ لَ قَا َعْن زُرَارَةَ :َ)البنم
ا  بَِعيَن َصَباحْرَض َبَكت َأرْ ن  اْلَ إِ بِالد ْم وَ  ا  َباحيَن صَ َلى الُحسيِن َأْربَعِ ن  الس َماَء َبَكْت عَ إِ  ا زُرَارةَ يَ  -عليهَ

َ-َحلت ول رَّجَلت ت ول اْكتَ َهنَ ادّ ل وَ ن ا اْمَرأة  َما اْخَتَضبت مِ وَ  -إىلَأنَيقولَإمامناَالصادقََ-بِالس واد 
َرة  بَ ْعدَ يَاد َوَما زِ زِ بِن  اهللِ  ت َحت ى أَتَانَا رَأُس ُعَبيدول رَج لَ  -ر ّجل تَيعينَمّشطتَشعرهاَ  (.هُ ْلَنا ِفي َعب ْ

َ َذلكَواملختار  َهذهَمهوَاإلك لُّ َكل  َف َالّول  َفهلَي عقَ التفاصيلَسم  َأ، َشخصََيكوننَ ل  ا َليسَاملختار 

َم  مَّد َصلواتَ  َآلم َك لَ ؟َهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاللَمَمرضيا َعند  َك لَ يلالتفاصَهذهَمَبعد  هذاَالذيَقالوه،ََ،َبعد
َالذيَفعلوه َهذا َكل  ليتَاَ،َالروايةَ يحدةَتكفةَوامكلََ،الكلماتَاملادحةَهذهَمَ،النصوصَاملادحةَ،َهذهَمبعد

َالبمرَّ َاملختارتَعنَإمامنا َالعلومَمَ،اقرَمعَابنم َ،الكلمةَتكفيَذهَمه(َفقطَْخَتاراْلمُ  واَل َتسب  ):َماَقاله َباقر 

َتسبُّ َال َكلمة َاملعصومفقط َاإلمام َقمب لم َمن َحترمٌي َهو َاملختار َمنُمْخَتاروا الْ ب  َل َتس)َ،وا َنَ َ( َأن  كمملَدون
ت مَ َهذهَمَالرواية، َي رادَمنالنصوصَاملادحةَالَحي  َ؟َاذاملَملدح،لةَاالاللةَغْيَدَمهاَدَملَأن 
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َاللَملنََّاملختارَملَيكنَجهةَيتعاملَالئمََّال :أوَّ ارَمنَشيعتهمَ،َاملختالتقّيةمعه َبَليهمعهَوسلمَ َة َصلوات 

َ.َمعهَبالتقّيةَفيمدحونه َتقّيةَ فلَيتعاملونَ 

َبثورتهمَفَفرتةَزمنيةَقصَْيَتكنَلهَس لطةَعلىَأرضَاحلجازومل َاست شهمدَرضوانَاللَةَفَالكوفةَُث َّ،َهوَثار 
َالواتعاىلَعليه َم ضاّدا َللمختار،َبلَإنَّ َكان  َالئمََّقعَاحمليط َمنه،َالتقّية َتقتضيَأنَّ ،َ،َالَُيدحون هَ ةَينتقصون 

َي فه مَإالََّ َفقط،َفَإطارَاملدحفاملديح َهذاَالَُي كنَأن  َاملدحم َن عطيه َوجهاَ َ،َفَمضمونم َآخر،َالَنستطيعَأن 
َي عطىَوجها َآخرَفي حملَعل ملَعلىَأمورَ ىَالتقيَّبينماَماَوردَمنَذ م َُي كنَأن  ثَعنهاَتحدََّأخرىَسنَةَوحي 

َحينها َالنصوصَاملادَ َ،ف َالئمَََّ،حةلنَّ َعن َص د ر َفعلَ ما َمن َأو َقول  َمن َعلَة َإىل َاملختارََوَ ي شْي شأنم
َصلواتَ وخصوصيَّ َعندهم َاملختار َجيَاللَمَة َتقدََّعليهم َما َإىل َباإلضافة َالقادحة َالنصوص َنفهم َمنَعلنا م

َا َالصلبَوعنَقانونم َعنَقانونم مةَالَل َاحلقائقَاملتقدَّباإلضافةَلكَ َملكرَوعنَقانونَالتطهْيَاحل سيينحديث 
َُماال َإالََّ َالرواياتَالذامََّجند  َنصرف  ستَمقصودةَاَليوأّنَََُّمرىَقواعدَقانونَاملكرَالرمحاين،ةَللمختارَفََأن 
هوَقوٌلَأوَفعٌلَي رادَمنهَإشعارََاملكرَكماَق لناََ،عليهمَملقصد َآخرَاللَمَاَصدرتَعنهمَصلواتَ بظاهرهاَوإّنََّ

ّططَلهَ َرالط لفَماَهوَُم  هذاََ،َهوماَهوَالذيَي رادَخبلفَاحلقيقةَماَهوَمقصود،َ،فَاآلخرَبشيءَهوَخم

َمرََّ َالذي َالكيد َوهذا َعنهاَاملكر َلكلم  َلذلك َإالََّ، َنفهمها َأن َنستطيع َال َاملادحة َاملدحَالنصوص َف
وأنََّ للمختارخصوصاَ  َكانَرافضاَ  َالعام َكانواَفَاحلجازَواحلجازَي سيطرَعليهمَالزبْييونَأيّامَثورةمَ،َالئمََّاجلو  ة

جاءَالمَودَذلكَوق تملَعلىَي دمَالزبْييني،َوهمَالذينَقتلوهَبعهمَاللدوداملختارَوالزبْييونَاملختارَعدوُّ يونَ،َُث ََّ
ق تملَعلىَي دمَ،َاملختارَوفةَمعَالزبْيينيَفقتلواَاملختار،َوقدَتعاونَالمويونَفَالكواملختارَعدوهمَاللدودَأيضاَ 

َكانَالكثْيَمنهمَمنَكانتَالزعامةَللزبْيينيَفَالكوفةَحنيَق تملَاملختارَولكنَالتباعَاجلَ ََالزبْيينيَزعامة ، ند
َالموينيَفَالكوفةمنَالموينيَممَّ،َم راديَالمويني ّبون  َالموينيَذيناَمنَال،َليسَنسبا َوإّنََّنَحي  ّبون  ممّنََ،حي 

ّبونَبينَأمّيةَومنَأتباعَبينَأمّية َاملختارََ،حي  َمعَالزبْيينيَفَقتلم احلكومة َ،َفرضوانَاللَتعاىلَعليهفاشرتكوا
َالناسَفَاحلجازَهمَمَ،َهذاَاجلّوَاحلاكم،ةَ بْيية َُث ََّصارتَأمويكانتَزَ املوجودة َفَاحلجازََ نَُمالفيَوأكثر 

َكانواَمنَُمالفيَأهلَالبيت،هل َاملأَ،،َأهل َمّكةأهلَالبيت عليهمََاللَمَولطاملاَآذواَاملعصومنيَصلواتَ َدينة

،َمحقىَيعةالشَمحقى،َإضافةَإىلَذلكَمَواضحةَهبذاَاخلصوصكلماهتَ ََشْيَإىلَذلك،وأحاديثَأهلَالبيتَتَ 
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َالا َمنَس ب  َكانواَي كثمرون  َك لَُّذلكَماذاَيقتضي لشيعة ؟َالذيَيقتضيهَحينماَيكونَهذاَاملدحَمنَم ختار،

ََنالئمََّ َنصرفه َأوَأن  َالقدحةَالَنستطيعَأن  َيصدر  َهوَاملدح،َلكنَحني  َفيهَغْي َاملدح،َاملدح  ،َالقدحَتمل 
َكل َتلكمَاملقدَ َ،معَوجودَاملدح َ.فنفهمَالقدحَفَأي َدائرة؟َفَدائرةَاملكرقَالسابقةَماتَواحلقائمعَوجود

َاملخت َفَمدحم ذينَالَ،راملختاَدحقاَخيّصَمّماَأ،َارَالثقفيَرضوانَاللَتعاىلَعليهتقّدم َشيٌءَمنَاحلديثم
يتَهلَالب،َُمالفوَأبيتأهلَالَالفوُمهَماَن سبواَهمَأعداء َأهلَالبيت،َالنواصب،َق د حواَاملختارَون س بواَإلي

َال َأتعرََّكاذيبَوالباطيلَوالت همَالكثْيةنسبوا َالَأريدَأن  َه نا َأنا أعرفهمَََبيت،الفوَأهلَالُمقاله ََم الَمضَ،
َاحلقائق،َتالون،مَ َم دّلسون،َابون،كذََّ َأهلَالبيت،َي قّلبون  َأتَتار،م خ الَب غمضونَ ي َ َي بغ ضون  َمنهمفماذا ؟َوّقع 

َيقولون َّبا َأعبأ  َجفلماذا َسأذكر  َلنََّ؟ َالتأرخيي َالسرد َف َكلمهم َمن َالَالانبا  َحيتاجَ سرد  َإىلَتأرخيي
ََ.ايتَبعدهلقةَالفَاحلوَأمَغدَاَفَحلقةمَيَوخللَالتوضيحاتَسأتناولَماَذكره َاملخالفونَر ّبَََّ،توضيحات

ماَ َلناَبهَمإذاَ  َعطيهمَبااذاَنَ مل؟َائناَأعداؤناَفماذاَنصنع َبكلمَم،َهمَأعدقاله َاملخالفونَالَشأن  عندهَال َونقف 
َكذب َأساسا َهو َنعلم  َك نَّاَن،َفَللحقائقوحتريفٌََوتزويرٌََكذبٌَََ؟وَنن  َالعرفَأإذا ؟َنعبأَبهَمَملاذاَمرَهكذانَّ

َالشنرتكه َجانباَ  َاملخالفونَلهلَالبيتَوذكرهاَبعض  َالشَ،يعة،َهناكَأمورَذكرها ءََمنَعلماينعيَيعةبعض 
َملختار.ةَإىلَانيكيسانسبة َالَيعةَأيضا ،عاّمة َالشَبهَمَثتوحتدََّ،َيعةَثّبتواَذلكَفَكتبهممالش

َماَهيَالكيسانيةاحلقيقة َأناَالَأعرفَماَهيَوالَأعتقدَأنََّ:َالكيسانيةُ   يعرف  الكيسانية َفرقٌةَهلاََ؟َأحداَ 
َمعتقداهتاَبالتفصيل،؟َاحلقيقة ََنمعتقداهتا،َماَهيَمعتقداهتا َأقولَذلكَإينََّن َالَنعرف  َ،عَ َأقولَعنَتتبَّوحني 
َتتبَّ َوعنَعدمَمالَأقولَذلكَعنَعدمم َكماَهوَم ثّبٌتَََفرقٌةَشيعٌة،َ،َالكيسانيةَ لعاطََّع  كانواَُمموعةَمنَالشيعة

َاليتَأّرختَللفمرق َهباَأكتبهاَس نٌَّةَأمَشيعةوالكتبَاليتَأّرختَللفمرقَالَي َوَ،فَالكتبم َاحلديثَعنَث ق  ،َلنَّ

ََالفمرقَيدخلَ  َهوَاحلالَاآلنَعندناتفرتيَعلىَُمموعةَ َُمموعةٌََ،االفرتاءاتفَدائرة َكما َاآلنَفََأخرى ،
اجملموعةَاليتَت  تّبمع ََ،َهذهَمسياسيةَأوَحّتَاجملموعاتَالدينيةاجملموعاتَالَ،الواقعَالشيعيَاجملموعاتَالشيعية

،َهذاَهوَالواقعَعاتَتفرتي،َُممَوأحدهمَيفرتيَعلىَاآلخرَ،ادعَاملرجعَصبمَتَّواجملموعةَاليتَت َ َ،نياملرجعَس
َكتبَالفمر قَوال ممللَوالنمح لَمشحونةَبالكاذيبذيَنعيشه َاليوماملوجودَال َالشيء ُي كنَاالعتمادَالََ،،َفنفس 

،َمنَه مَالكيسانية َحال  َهباَُمموعةَمنَالكتبَاليتَكماَيقولونَفَهذهَمََ؟َالكيسانيةَ عليها،َعلىَأي  َالَأثق 
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رََعقيدةَيتكرَّ؟َغْيَواضحةَإالََّعندهمَعقائدَخاّصةَهبم،َماَهيَعقائدهمَبالضبطالكيسانيةَمسهمَيعةَإالش
مَّدَذكرهاَأّنََّ َبأنََّم  َكانواَيعتقدون  وعدالَ م الرضَقسطاَ  َالذيَُيألَ  َاحلنفيةَهوَاملهديُّ اَوأنَّه َماَماتَوإّنَََّبن 

َفَرضوى َالشيءَيتكرَّ،َفَجبلَرضوىغابَوغاب  َكانَور،َهذا َالنحو،َهلَفعل  َيقولونَبهَهبذا ؟َبنحو َا
َقّصةَمنقولةَعنَالسيَ َآخر؟ َكانَمنهم،َالشاعرَاملعروفدَهناكَشواهدَرّّبا يدَالدخولَفَ،َالَأَراحلمْيي

َاملصادرَاليتَحتدََََّهنا،الَأريدَأنَأ ؤر خَللكيسانيةَمَالتفاصيلَالتأرخيية، َكل  َعلى َعلىَإطلع  ثتَعنهمَوأنا
ََ.سانيةَوعلقتهاَباملختارعنَالكيثَينَأحتدََّلكنَّ

 ََّحدَيعلم؟َالَأستَالكيسانيةمّتَتأس.ََ
 ََّسها؟َالَأحدَيعلممنَالذيَأس.ََ

،َيعينَءَولكنَالتواريخَوالمساءَُمتلفةدَتواريخَوأمساتوجَ َدَأمساء؟والَتوجَ دَتواريخَيعينَالَتوجَ قدَتقولَ
،َعديدةَستكونَتواريخَعديدةَأيضاَ َونَأمساءسواَالكيسانيةَوبالتايلَحينماَتكأسَََّذينللَّهناكَأمساءَعديدةَ

َهذهَمَنستطيعَملَت ذك رَتَأمَ رَ سواءَذ كَم َنستنتج  َالشخاصَالذينَي نسَ َأن  َومنَتواجدم َالتواريخَمنَأعمارم ب 
دَدَصورةَواضحةَعنَالفرقةَأوَاجملموعةَالكيسانيةَوالَي وجَ ،َلكنَاخل لصةَالَتوجَ اجملموعةَإليهمَتأسيسَهذهَم

َربطَ َي قالبني  َهذهَاجملموعة،َسوىَما َكانَي قالَلهَ َاملختارَوبني  َاملختار َالساسََيسان،كَمََبأنَّ فعلىَهذا

َالكيسانيةَت نسَ  َك تمبتَعنَوهذاَالمرَأيضا َليسَواضحاَ َبَإىلَاملختار،ي قالَبأنَّ ،َمنَي راجعَالكتاباتَاليت

َتوجَ  َوال َواضحة َصورة  َإىل َيصل َلن َأدلَّالك يسانية َهناك َأود ََة َواضحة َوبنيَإشارات َاملختار َبني تربط
َهذهَمالكيسانية َأ ناقش  َأن  َأريد َال َهنا َأنا َالطريقةالقضيََّ، َهبذه َوثبتتَة َونزاهته  َطهارته  َثبتت َاملختار ،
َتقدََّخصوصيَّ َما َهوَموجودمَلكنَّته َمنَخللم َما َأستعرض  َعنَاملختارَهبذهَمينَه نا َأ د افمع  َالَأريدَأن  َ،َه نا
َعلمائناَفَم ناقشةمَئلي ناقشواَهباَهذهَاملساَماؤناَأنهلزيلةَاليتَاعتاد َعلالطريقةَا َكتبم ،َلنَّك مَلوَرجعت مَإىل

َهبا،هذاَاملطلبَسيناقشوّناَبنفسَالطريقةَال الشيءَالذيَالَي ريدون ه َي ضّعفون ه َبأي َوسيلة َوالشيءََيتَناقشت 
َكانَضعيفا َحبسبَمنهجالذيَيريدونه َحّتََّ َطريقةَ همََلو َفَالبحثَي قّوون هَبأي  َكتبم ،َهذاَهوَاملوجودَف

َعنَاملختار،َلوَراجعتمَوالرجالَ دَاخلوئيَرمحة َاللَمعجمَرجالَاحلديثَللسيَ ):َعلىَسبيلَاملثالَفَاحلديثم
اَأهمََُّممدَتقيَالتسرتيَرمحةَاللَعليه(،قاموسَالرجالَللشيخَ)َعليه(َأو جالَكتبَالَرََهذانَالكتابانَُه 
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َالتأريخَمنَبدايةَعكتبَالرجالَََ،َبلَهذانَالكتابانَأهمَُّرَاحلاضرفَالعصَعندَالشيعةَم صرَالغيبةَعلىَمر 
َكتابنيَفَعلمَالرجالَعندَالشيعةََأهمََُّالكربىَوإىلَيومناَهذا، دَم عجمَرجالَاحلديثَللسيَ َ،كتابنيَوأوسع

َلوَي راجعَم راجيخَالتسرتياخلوئيَوقاموسَالرجالَللش َيقَرَعٌَ، َعنَاملختارَماذا اَ؟َُهَ أهذينَالكتابنيَويقرأ
ّنَُيدحَاملختارَوكذاكَالشيخَالتَ ،َالسيَ بالنتيجةَمنَاملادحنيَللمختار ولكنَماَهيَالطريقةََسرتي،دَاخلوئيَممم

َت راجعواال َهباَاملوضوع،َُيكنكمَأن  همَالَيقبلونَهبايتَحب مث  أساسََعلىالَيقبلونَهباََ،،َالشياءَاليتَأساساَ 
ََ.احل د سَوالذوقَالشخصي

علمَالرجالَيقولونأ َيستندَإىلَالشهاَبأنّه َعلٌمَحسي،َساساَ  َأن  ذلك،َكنَالَحقيقةَللةَسيَّداتَاحلالب دَّ
ٌيَولكنَهّباَأنََّالشهاداتَاحلسيَّ:َفقالوا َ،نَاحلمسد ٌسَقريٌبَمد سَحَ اَاحلَ ذةَليستَموجودةَفهوَعلٌمَحد سم

َالتلصيق َالومثلَهذا َأنَ ، َالَأريد َأنا َالرجال، َعلمم ََتريَفَجو  َيقة،الطَرَئلَهبذهَمثَاملساَأحبمورَهكذا
َالقولَوأعتقمتَمقدَ قدََّ َالقضّيةماتَطويلةَعريضةَوفقا َملنهجَحلنم رَغْيَخكلمَآََك لَََُّ،واضحةَباتتَدَأنَّ

َتقدََّ َلهَ الذي َمعىن َال َاليتَ،م َاحلقائق َأمام َيتساقط َو ب  ي  ن ت َالكيلذلَت،حَ ش رَمَوَو ض ح ت َقضّية َالَك سانية
َوالَمنَبعيدَوالَأريدَأ َعلقةَللمختارمَهباَالَمنَقريب  َأناقشهاَبنفسم ءَالرجالَأنَامعتادَعلماَةمَاليتلطريقان 

َ.الرسائلَلَهذهَمي ناقشواَمث

َلىَهذهَمابَوي رّكزونَع،َيصفونه َبالكذَّالفوَأهلَالبيتَللمختارَهوَالكذبهه َُمالذيَيوجَّامَالكربَاالهتَ 
َاملختارَهوَالكذَّالقضيَّ بنَمروانَةَوعبدَامللكَلقضيَّاجَواملختارَقدَق تلَوانتهتَاَفَزمنمَاحلجََّابَحّتََّةَبأنَّ

احلّجاجَفََ،علىَالمرَوصارَالعراقَخاضعا َلبينَأمّيةَوجاء َاحلّجاجَوح ك مَاحلّجاجَوطالتَسنونسيطرَ
َيتتبَّ َكان  َجيربهمَعَالشيعةَوحنيَُيَ العراقَومعَذلك َكان  َأمْيَاملؤمننيَوعلىََوسكَهبم ي كرههمَعلىَس ب 

َالكذَّ َوأوهلمَس ب  َإماما ََر،املختاابني َكان َما َاملختار َأنَّ َأئمََّمع َالبيت،من َأهل َالقضيََّةم َلنَّ َقدَولكن ة

َمأخذا َكبْياَ  احلّجاجَذَشْيَإىلَاملوضوعَحينماَأخيَتَ وهناكَروايةَواضحةَفَرجالَالكشَ َ،أخذتَمنَالقومم
َالعمش َينقلها َالرواية َليلى، َأيب َبن َالرمحن َعبد بَن أَبي لَيَلى َوَقد َضربَُه الر ْحَمن  : رَأيُت َعبدقَالَ ):

ثُم  َأقَاَمُه للن اْس َعَلى  -،َأمامَاجلمهورَاسأخرجه َأمامَالنَ-ْسود  َكِتَفاه ثُم  َأقَاَمُه للن اْس الَحج اْج َحت ى اِ 
ابِيْن َسبِّ َعِليٍّ  َاملؤمننيَويشَْيابونمنَه مَالكذََّ- َوالَجاَلِوزَة َمَعُه يَ ُقوُلوَن ُسب  الَكذ  ون َ؟َيشْيونَإىلَأمْيم



 ( 61لحلقة ) ا                                     الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                               
 

- 17 - 
 

َفَجَعَل يَقول الل ُهم   -بنَالزبْيَذيَق  ت لَعبدَاللَباعتبارَأنََّاحلّجاجَهوَالَإىلَاملختارَوإىلَعبدَاللَبنَالزبْي،
ابِيْن  َالرمحنََمن؟َ-ِاْلَعن الَكذ  َأعبد  َالتعذيبَالشديدَبن  ابِيْن  قَالَ  -يبَليلىَبعدَهذا الل ُهم  ِاْلَعن الَكذ 

َك لََّالَ-َعِلي  وابَن الُزبير والُمْخَتار  َكاملة،عطَ مَ  معَأنَّ لَإىلَأيدينا َعنَأي ََياتَملَت صم ولكنَهذاَيكشف 
َيكشيءَ  َهذا َالمر،؟ َهذا َمدى َعن َالموينّيََشف َأنَّ َاملختارهتمَّيَوكيف َإىل َالكذب َلنسبةم َهذهَمون  ،َ
َمنهمالقضيَّ َالغريبَأنََّةَأخذتَمأخذها َهوَبغريبَ، َالمرَواحلقيقةَما َالمرَانتشرَفَالوسطَهذا ،َهذا

َكانتَفَغايةَالُهَّالقضيََّ،َوهذاَيكشفَعنَأنََّهذهَمآنذاكمساحة َواسعةَالشيعيَوأخذَ َ،ةَعندَالموينييَّة
َسبةَالكذبَإىلَاملختار.قضّيةَنَنأّّن مَيرّكزَو

َالكشَّت وجَ  َرجال َف َاآلن َروايات َعندنا َهذَي،د َمثل  َروايات َعندنا َالَرموجودة َينه ََقلهاواية حبيب 
َالصادق َُحَسينِن البْخَتاُر َيْكِذُب َعَلى َعِليِّ َكاَن المُ )َ:اخلثعميَعنَإمامنا َالروايةََُي كنَأنَ َ-( أ ناقمش 

َإملختارَاي،َقفا َهوَاملختارَالثَاملختارَهناَليسَمعلومَفيقولونَبأنََّبطريقةَالرجالينّيَ كونَأكثرَيسمَُيكنَأن 
َكلمةَاملختارَوهذاَاإلوهذاَالكلمَفيهَشيءَمنَامنَشخصَ قفيَثختارَالهوَاملَفاَ َوعَركانَمسمََملنطقَولكن

َأخرىَمعَإمكانَوجودفلَوجودَلشخَ،جاداإلمامَالسوخصوصا َحنيَي قر نَب َبإَشخصيةَصية  ملختارَاسمم
َفمرارَمنَاحل عنَإمامناََثَموجودحلدياَ،قيقةَلجلَاخللصَمنَهذاَاحلديثغْيَاملختارَالثقفيَلكنَهذا

َ.(بِن الُحَسينْخَتاُر َيْكِذُب َعَلى َعِليِّ َكاَن المُ   :َ)الصادق

 َّفَموطنَآخرَمنَنفسَرجالَالكش َ.ينسَ بِن الحُ ِليِّ َلى عَ ُب عَ ْخَتاُر َيْكذِ وَكاَن المُ  :يأيضاَ 
  ََقالَبَ-َتار ِلَي بالُمخْ د ابْ تُ  قَ بُن َعليِّ اَن أَبُو َعبِد اهلل الُحَسين وَكَ  :َ)وموطنَثالثَأيضا عدَأن 

َالصادق اإن ا َأْهُل بَيت  َصاِدُقون ل َنْخُلو ِمْن كَ  :اإلمام ا فَ َيسُقَط ِصْدقُنا ِذُب َعَلينَ ب  َيكْ ذ 
(ََتاريِّ َقد ابْ ُتِلَي بالُمخْ بُن َعلَسين هلل الحُ ابُو َعبِد اَن أَ وَكَ  -ق ولَف  ي َ َ-ِبكْذِبِه َعَليَنا ِعنَد الن اْس 

َاحلسني،أنَََّأيَ َ- َعلى َيكذب  َكان َتقّدمََاملختار َكما َاملختار َيََوأنَّ َعلكان  َاإلمامَكذب  ى
َ.سجادال
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َماَتقدَََّورد َهذاَفَالروايات، َملكر،ابيقاتَقانونَطهاَمنَتإليَتَ مَفَبيانَالعناوينَاليتَأشَرولكنَحبسبم
َهذهَم َأنكر َال َأقولَأنا َوال َأبداَ َالروايات َأخرى َشخصّية َاملختار َهذابأنَّ َالكهوَََ، َصلواتَ ئمََّلم  َاللَمَة

َكانَالكلمَاَمثل َل،َرّبََّمات،َقدَتقولَاملختارَهَعليهمَأجعنيوسلمَ  دثةَقريبةَدَواحلاجاالسَاإلمامََزمنَمفو
َت فه م، َهذمناَالصملاذاَيقولَإماََاإلمامَالصادقَاملختارَمات،لكنَفَزمنَمَُيكنَأن  اياٌتَ؟َورَواَالكلمادق 

َهذاَالسياقلعأخرىَستأيتَ َ.أ كملَاحلديثَ،َإذاَبقيَوقتىَنفسم

َم َذلك َمن َهياحلكمة َهذهَما َف َي دّقق  َأن  َأراد  َملن َواضحة َاحلكمة َتفاصيلََ؟ َف َي دّقق  َوأن  الروايات
َكانت َبالئمَََّالظروفَاملوضوعيةَاليت يط  يطَبالشحت  َهناكَالعديدَبلَ:ََيعةَيصلَإىلَنتيجةَواضحةةَوحت  كان 

َإىلَأعدائهمالكثْيَمنَشيعةَأهلَالبيتَعلىَ َكانَمنَرغمَقّلتهمَبالقياسم َكانَهناكَالعديدَوالكثْيَإن  ،
َكانتَنفَويعةَأوَمنَالشَمنَالسادةَاحلسنينّيَاهلامشينّيَ عارَ)يَ ، َيرفعواَشم (َاَلمث اراتَاحل سنيسهمَتنزعَإىلَأن 

َكانَالئمَََّالسيوفَفَمواجهةَالس لطة،ويشهرونَ َي ثّبطونَعزائمَمنَيريدون ََةَيريدونه ،وهذاَالمرَما فكيف 
َعزُيتهَفيتكلَّ َي ثّبطوا َاليتَيتكلَّأن  َالطريقةم َبنفسم َاملخالفونَعنَاملختارَمنَأنَّهَ مون  فََيتوقَّابَحّتَََّكذَّمَهبا

َنفسَاملسلكَاليسلكأنَالََ،الشيعة َكانتَثورة َم قدَََّذيَس ل ك ه َاملختار،وا وكانتَصفحة ََرة،فثورةَاملختار
َهلاَسيَ  َهلاَوخ طَّط  َهوَجزءَإالََّ،َوماَُميءَم سلمَإىلَدارمَاملختارَنَاملشروعَاحل سيينهداءَمنَضمدَالشَ خ ط ط 

وماَدخولََنَهذاَالربنامجَفيعودَوي سجن،زءَمَجَ وماَخروجَاملختارَإىلَخارجَالكوفةَإالَََّمنَهذاَالربنامج،

يث مَالتمََّ ابَإىلَيزيدَبنَعمرَبنَاخلططَعبدَاللََتوسَُّوحّتََّ،َهيَقمصٌَّةَمتكاملةَارَإىلَالّسجنَمعَاملختارمم
َع بيدَاللَ َيقت ل َاملختار،بمعَأنَّ َالرسالةَجاءتَمنَيزيدََنَزيادَأراد َأن  بإطلقَسراحهمَرغمَأنفَابنَولكنَّ

َك لَُّهذاَيرسمَصورةَواضحة،زميا ةَاملختارَوَنن َحني َنصلَإىلَالتفاصيلَالتأرخييةَعنَثورةَاملختارَوشخصيََّد،
َحيذوَحذوَاملختار،ومنَاهلامشيَ،َفهناكَمنَالشيعةَمأكثرَوأكثراحلقائقََىَهذهَمستتجلَّ فماذاََنيَمنَيريدَأن 

َالكلمَالَّ؟َيتكلَّةيصنعَالئمََّ َهؤالءهمَاملخالفونَعنَام َبذيَيتكلَّمونَبنفسم َكيَي ثّبطواَعزائم  ،َهؤالءَملختار
َي سّميهمَالئمََّينَيستعجلونَالقمدرَقبل َأنَتنضجالذ َكان  َالصحابَحينماَيَ،النوكىَةَباحلمقى،، أيتَبعض 

َالص َوسلمَ َاللَمَادقَصلواتَ إىلَاإلمام َبوجهم َعنَالقيامم ّدثه  َوحي  َعليه َاملضامه َني،الظاملنيَوعنَأمثالَهذه

َأذ ن يكَللنوكى،َالنوكىَاحلمقياَفلنَأفرشتَأ ذني كَللنوكى:َي قولَلهَ  َتفرش  َهذاَى،َملاذا َتسمعَملثلم ؟َملاذا
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َكانَعندهمَبرنامجالئمَََّ؟الكلم وكانتَهناكَفسحةَلبعضَالشخاصَمثلََة،العامَبرنامجَالتقيَّاخلطََ،ة
تاردَالئمََّزيدَوأمثالَزيدَحيضونَبتأييَّ جابةَمنَوراءَسم َك،َمنَوراءَحم َعليناَفَروايةَالف ضيلَ، بنَماَمرَّ

َالموينيََوَادقَبالذيَجرىَعلىوأخربَاإلمامَالصيسارَل مَّاَجاء َمنَالكوفةَ َالمويني،زيدَوبقتالم فقالََقتلم
َاإلمام َالقضيََّ(،أشركينَاللَفَتلكَالدماء): تارلكنَّ َكانتََتريَوراءَسم جابََ،ة َملَ،كانتََتريَوراءَحم
َكيَي ثّبطواَعزائمََعنَاملختارَهبذهَمَةَ ثَالئمََّ،َفتحدَََّتريَبالشكلَالعلينَالواضحَتكن اللهجةَوهبذهَالتعابْي

َأنَيسْيواَبنفسَالطريقةَمالذينَيَ  عارََريدون  َشم َهباَاملختارَويرفعون  نَبثأرَياَلثاراتَاحلسنيَويطالبَواليتَسار 
َالظاملني، َأولئك َمن َالئمََّفتكلََّاحلسني َهذهَمهكَةَ م َك ل  َجعم َخللم َمن َالواضح َقوهلم َحلن  َهو َوهذا َذا

َ.احلقائق

َا َاللَمإلمامَالسهناكَنصوٌصَأشارتَإىلَأنَّ َخاياَاملهدَهَعليهَردََّوسلمَ َجادَصلوات  بلهاَفَقتارَبعدَأن 
َالسجبادئَالمر َمنَاملختارَإىلَإمامنا َجاءتَاهلدايا َوقسََّإلمامَقادَوا،َأوائلَأيّامَثورتهم َقالَََمهابلها كما
كنَالسجادَولوالَتأيتَإىلَاإلمامَكانتَالمََ(،ةُعْسرَ ى الَوَزو َج َأراِمَلَنا َوَقس َم ِفيَنا الَماَل َعلَ :َ)إمامناَالباقر

َاإلمامَرفضَاهلداياَوالموالَال ،َ(الالمَوَينَهذهَمعأميطواَ):َقالَويتَجاءتَمنَاملختارَفَبعضَالرواياتَأنَّ
ا ِعَراق فَ َلم  ِإلَيِه َبهَدايَا ِمَن ال الم َوبَ َعثَ الس   َمايهُ بِن الُحَسين َعلَ بي ُعَبيد إَلى َعِليِّ بُن أاُر َكَتَب الُمْختَ )َ-

طُوا َعْن بَاِبي ِهم َرُسولُه فَ َقاَل َأِميَخَرَج ِإلَيُهم فَ ْن لَ بِن الُحَسين َدَخَل الِذُن َيْسَتأذِ َوقَ ُفوا َعَلى بَاِب َعِليِّ 
َيعينَابَ- ابِيْن  -تعدوا ّولَ-(َمْ تُبَ هُ ل َأقْ َرُأ كُ و فَإنِّي ل َأقْ َبُل َهَدايا الَكذ  َاف ح  َاهلداياَإىلَم  مَّدَبنم ،َحلنفّيةوا

َ.اَ امَقاسيةَجدَّامَالقادمةَأيَّلروايةَواضحةَفاليَّاَهذهَم

َعَمّلَمهداءَدَالشَ يَ سَيارةَمَزىلَنذهبَإَ،تتمة َاحلديثَتأتيناَفَاحللقةمَالقادمةَونذهبَإىلَالفاصلَالخْي
َ.باسمَوخ د م ةَاحل سني

َشَ  َم هجَ وَمبَّةَوَ مَ ودَّةَوَ لىَمَ عالوفََينَّيسَ ائرَاحلَ منَالثَ َعاىلَفَحلقة َجديدةَ ت ََاءَاللَ ألقاكمَيومَغدَإن  ةمَالءم
َ..هَعليهوسلمَ َاللَمَناَصلواتَ زمانَمَامَمبنمَاحلسنَإمَ احل سنيَاحل جَّةمَ

 .. الدَّاِمي َيا ُحَسين.َكَسالٌم َعَلى َنحِر
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َالل َ..فَأمانم
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