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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ّيِفالُمْخَتاُر الثََّق....ِنيُّ الَوِفّيالثَّاِئُر الُحَسْي

 م2/9/2015ة  َد الَعاِشَرْعُة الَساِبَعُة َبَقَلالَح

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

َ َقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََب بَ لمسَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اَلَ األ قَ َع ل ىَاًَجم َق ةَ قمياحلَ َاحل س نيَ ..َعمن د 

ي د ةَ  ََالو حم نيَح اء..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح ي اتمن اَفم َ َونن ََي اءَسم ن اعَمَو م ا..َح و ل ن اَو م اَنَ ن َ َو ك لُّنا.َ.ل م ت وناَم ت  َن د 

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

 ..يَا ُحَسيْن .. 
 

َاملاضيةَيتنَ  َحديثيَفَاحللقةم َمَ كان  َإىلَأيدينَ اَوصَ اول  َمَمل  َشَ ا َوم عطياتَمتدح  ارَةَاملختَ خصيَّنَنصوص 

َتقدَ  َمنهوكذاك  َأهمََّالنصوصَاليتَمتدح َشخصيَّ،َذَ ح َفيهَوتنتقص  نَشأنهمَوهوََمَمَيقفيَوت علَمةَاملختارَالثَ كرت 
َُم  مَّد،،َشخصيَ كذلك َآلم َكَ َورجٌلَلهَ ٌَةَممدوحٌةَعند  َالنصوصَاملادحةَالَنَ َبْي،شأٌن َبأنَّ َوق لت  َأن  ستطيع 

َمَ  َوجودَأي  َاألئمََّنفهم َمنهاَسوىَاملدحَلعدمم َميدح  َمدح ه ،رب ر َأن  بينماَالنصوصََةَاملختارَوهمَالَيقصدون 

َتقدََّراتَخصربَ القادحةَه ناكَمَ  َما َبي نا َبعدَأن  َفَاحللقاتَموصًا َمنَحديث  َحَ منَأوَ َ،م  َمنَحَ لقَ لم َلَ ة  قاتم

َالربنَ هَ  َالبياناتَاليتَتقد متَخبصوصَمَامجَوإىلَهذهَمذا َحيث  َاألصلب)َاللحظة قانونَالتطهْيَ)َ،(قانونم
َالرمحاين)َ،(احل سيين َتقدَََّ،(قانونَاملكر َعلوَ وما َوتوضيحَيكفيَإلثباتم َمنَشرح  َشخصيَ م املختارََةَمَشأنم

َحباجة َإىلَ َكل َهذهَمالثقفيَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَولست  َأدخلَإىل َأتتبََّأن  َك لََّاجلزئياتَوأن  التفاصيلََهذهَمَع 
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َتبيَّ َتلكَالقواننيَوالقواعدَوتَمالصغْيةَبعدَأن  َالكَمَصتهاَآياتَ لكَاحلقائقَاليتَشخََّنتَاحلقيقة َمنَخللم تابم
ََعليهم،َاهللَمَاتَاملعصوميةَالصادرةَمنهمَصلواتَ الكرميَوالكلم ولكنَكيَالَنرتكَمسألًةَمنَاملسائلَمنَد ونم

َي سلَّ َاألمور،طَأن  َأتناولَجيع  َمنَاإلسهابَالضوءَعليها َبنحو  َم قتضبَحبسبَأمهي ةََتارًة وأخرىَبإجياز 
َبهمَاملقام َماَيسنح  َأجعل َمَمفإنََّ،املسألةَوحبسبم َأن  دتَذاَالربنامجَبرناجمًاَطويًلَجداًَوإنَتعدََّنَهَ ينَالَأ ريد 

َالبحثحلقاتهَ َ.والَزالَأماميَشوطَإلمتامم

َفَاجلهةمَالقادحةمَمنَحديثيَلشخصيَّ أنَلناَخالفونَوالَشق لتَاملَوليهَةَاملختارَرضوانَاهللَتعاىلَعأشرت 
َأقواهلمَفَالبحثَالتأرخييَالذيَقَاَأشْيَ مباَقالواَور مبََّ نَاحللقةَإذاَماَشطرَالثاينَمهَفَالأ َبدَأبدإىلَبعضم

َكلميَفَهذهَم َقادحةَفَقَمباَبأيديناَمناجلهةَفيماَيتعلََّأمتمت  لَاملثالَ،َعلىَسبيختاري ةَاملَشخصمعطيات 
َلكمَمثاالًَمنَ َ:القومَأكاذيبأذكر 

َكتابَم َف َمَ(اإلصابة)َجاء َكتاٌب َالقوم،وهو َعند  َالرجالم َكتبم َمن َفََيَحجرَابنَعروف تابَكذكر
َلرتجةمَاملتعرَََّحنيالذيَي رتجمَويؤر خَللصحابةََ،(اإلصابة) جلةمَماََماذاَقال؟َمنَحجرَففيَابنَ ختارَالثقض 

َأمكاََ(،فضياً اً ثُمَّ صار زيدياً ثُمَّ صار راجيّ أمره  خار   ل  كان في أوّ :َ)قالهَ  َي قبَ َ،اًَرهمَخارجيَ ن َفَأو لم لَميكنَأن 
َوإن ََ َالكلم َيعينَالَي توقَّهذا َاألمر َهذا َألكنَميَ َوَ،ليونواحدَبالرتيَةَبنسبعَحت َكان  َحركةَكنَباعتبار نَّ

َأمْيَاملؤمنني،اخلَو َكَارجَنشأتَفَزمانم َآنذاكَوكان َكانَموجودًا َكنَصغْيَالسني،َملَسنالَبْيواملختار
ََ.املختار

َث ََّصارَرافضياً،ث َّ َزيديًا َايدياًََزملختارَاصارََهلَ َمَه نا،الكلَث ََّصارَزيدياً،ََصار  َ،بنَحجر؟َحبسبم

َهذاَالكتابَمنَالكتبَاملهمَ  َات،هَمنَاملعلومىَماَفيَعلعتمدونَ هاتَاملصادرَعندَالقومَويمنَأمَ َ،ةحبسبم
َزيدياًَ َمتَخرجَمنَفهلَصارَاملختار  َاملختارَ الدنيا؟َاملختار  عروفَاملَلىَماَهوَ عرمضانَََشهرفَ؟َاست شهد 

َ َالسنةمَالسابعةمَوالستنيَللهجرة.َالتأريخَففَكتبم

َوبفرَتع رفَهذاَاملصطلحَبعدَشهادةَزيدَ؟َفَهذاَاملصطلح؟َمتَع رَممتَنشأتَالزيدية َة َزمنيةَ بنَعلي 
َفيهاَاملختارَالثقفي،الَ؟َو لمدَزيدَفَنفسَالسنةَمليستَقريبة،َمتَو لمدَزيد جاريٌةََفأمَُّز يد َحوراء،َيتَاست شهد 
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َ َهباَ،َجاريةَعليهَاهللَمَجهاَوولدتَزيدًاَصلواتَ جادَتزوَ السَجادَواإلمامَ اَاملختارَإىلَاإلمامَالسهببعث  بعث 
َكمَهيَ َاملختارَإىلَاإلمامَالسجاد، ،َاملختارَالثقفيَةَثورةَاملختارَالثقفي؟َسنةَونصفَبالضبطمدَََّأتعلمون

َاألولَسنةَبدأتَثورتهَ  َربيع  َشهرم َشهرَرمضانَسنةواَللهجرة،66ََفَمنتصفم َفَمنتصفم 67ََست شهد 
سنةَونصف ساباًَ َمتكَ للهجرة،َإحسبوها،َعد اًَوحم فَهذهَم،َفبعدَأن  رتَالفرتةَوتوفَ َنَمنَاألمرَوصارَحاكماًَ

َإىلَاإلأرسلَأموااًلَوأرسلََ،موالَبيدهَماأل َجاريًة َماَأرسلَأرسل  مسهاَفَجادَذ كمرَإمامَالسهداياَومنَجلةم
َحوراء َالكتب َاإلمامَ تزوَ َ،بعضم َزيداًَالسَجها َوولدت َو لَمجاد َفزيد َالسنةَم، َف َاملختارَالَد َفيها َاست شهد يت

َكانتَفَشهرَصفرَسنةَ،الثقفي َاست شهدَزيدَوكانتَهناكَثورةَأخرىَللهجرة121ََوثورة َزيد ،َبعدَأن 
َهذهَمحتَََّدية،واَبالزيمس َ َزيدَ َنشأتَجمموعةَمنَالناسَتنهجَمنهجَ َدتَالثورات،لولدهمَحيىيَوتعدََّ ََلوَقلناَبأنَّ

َزيدَفشهادةَزيدَسنةالتسميةَشا َاملختارَسنةَ،121َعتَبعدَشهادة ََ،67َوشهادة فكيفَصارَاملختار 
َكتبََورَوعلىَهذاَالوزنَجتريَاألكاذيب،وعلىَهذاَالوزنَجتريَاألم؟َزيدياًَ وبعضَاألكاذيبَاملوجودةَف

َعلمائناَرضوانَاهللَت َبعض  واَليهمَخبصوصَشخصيةَاملختارَالثقفي،َنقلوهاَث ََّبدأعاىلَعالقومَنقلهاَأيضًا
َأثناءَاحلديثَفَهذهَم َن شْيَإىلَبعضها ا َورمب  َيدفعوها اولونَأن  َماَاحللقةَأوَفَاحللقاتََحي  القادمةَحبسبم

َ.يقتضيهمَاملقام،َفلَشأنَلناَبأكاذيبَاملخالفني

َإىلَاتَ  َكانَمنَألقابهابهمََامهمَبالكيسانيةَوأنََّمنَألقوأشرت  ا َ،َاملعلوماتَالتأَركيسانَورمب  خييةَالَنستطيعَأن 
َعليها، َي ذكَ َأيضاً،َاملسألةَمَسأتعر ضَإىلَهذهَمَنعتمد  َكما ا َكاورمب  َواملصادر َفَالكتبم َبكيسان،َنر َي لق ب 

لكنََ؟شأهاذيَأنمنَال؟َسها،َمنَالذيَأسََّفرع هاَهاَوالأصلَ َوكانَهناكَاجملموعةَالكيسانيةَاليتَالَي عر ف
َهذهَم َأنَّ َالواضح َمن َنراجعها َأن  َأردنا َإذا َاملضطربة َالنصوص َهذه َكل  َأوََمع َنشأت َالكيسانية اجملموعة

مَّدَبنَاحلنفية،َتَبعدَوفاةَمفَ ظهرتَأوَع رَم مَّدََُم  َاحلنفيةَتوفَ وُم  َشهادةَاملختارَالثقفيبن  َ،َيعينَحتَََّبعد 
َحتََّ َالكلمَاملنسوبَإليهم تَفَ ،َالكيسانية َع رَمسَالكيسانيةلكتبَالشيعيةَبأنَّه َهوَالذيَأسَََّفَبعضَاهذا

َعنَالكيسانيةَفلَاملختارَيقولَاجملموعةَبعدَوفاةمَُم  مَّدمَبنمَاحلنفيةَوظهرتَهذهَم َكلم  ،َوبالنتيجةَماَن قمل َمن

َ.بهَبهَوالَيعتقدَ 
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َأيضاًَ َبالكذ ابإَوأشرت  َاملختارَي وصف  َ؟فنيعَمنَاملخالوقَ ماذاَنتفَب،اهَبالكذَ ،َاملخالفونَوصفَوىلَأنَّ
َبعضًاَمنَهذهَم َكلماتَاملعصومنيَذلكَوقرأت  َاألَلتَ اضيةَوقَ ةَامللكلماتَفَاحللقاَووردَفَبعضم ةَئمََّبأنَّ

َكيَي ثب طواَعزائم َال َي كرَ َذينَي ريدونقالواَذلك َيأَاملختار،َواَعملَرأن  َينهضواَحل سيين،لثأرمَالباًَلنهضواَطن  َأن 
َالظاملني َالشعارَويرفعواَبوجهم ََ،هذا َالشعارَبعدَمقتلم رفعتََلَجمموعةأوَ َ،هداءلشَ ادَيَ سوكثْيونَرفعواَهذا
َالشعارَ َهوَعبدَاهللَبنَالزبْي،َعبدَاهللَهذا َأنَحيكم  َالشذحلجازَهبابنَالزبْيَاستطاع  ياََ،َرفعَشعارعارا

َعن َالناسم َالنالشعارَوهوََهذاَلثاراتَاحل سنيَوهوَأبعد  ََاسارَودعاَالنذاَالشعفع َهَره َ،َلكنَّاسأخبث  لطلبم
َ َمنَاألمويني  َالقواتَالَطَبأنَ َوخطَ الثأرم َكقاعدة َالنطلقم َاحلجاز َاألمرَالَاَاستحكل مَََّبالثأرَطالبةحيكم  م 

َكانَي صلَ الَطلبَالثأرَوالَشأنَله َبذلك،َصل ىَوالَصام َصامَم ث لٌََل ىَوالصيَالَد،َمقصَويَويصوم،َهو
َكانَي صلَ ي قال َكايَويصومَوي ظهرَالتعبُّ، َأنَّه  َبتنَشيطدَوي ظهرَالن س كَإالَّ َاالمتيازاتَمامَاملعايْي َانًا َ،وبكل 

وصلواََولشعارَارفعواَهذاََيضاًَأاسيونَالعبَ َ،يرفعه َالكثْيونَفكانَهذاَالشعارَ،( (full optionنَشَمپلَاَوفَ 
ْيَاكَالكثنهعربَالتأريخََشعار،هذاَالَاحلركاتَالسياسيةَرفعتَ َلَ احلكمَبشعارهمَياَلثاراتَاحل سني،َوكإىلَ

َالشعارَمنَاحلركاتَرفعتَ  َاألئمََّهذا َكاَةَ ، َعزائمَمن َي ثب طوا َأن  َاملختيعتهمَفشنَمنَأرادوا َبأنَّه ََيصفون  ار
َعلىَاحلسنيَصلواتَ ابكذَ  َكانَيكذب  َعليهَاهللَمَ،َفَبعضَالكلمات َكانَيلكلماا،َفَبعضم َت كذب 

َالس َيقولَوةَيَ ،َاألئمََّهَعليهوسلمَ َاهللَمَجادَصلواتَ علىَعلي  َكانَمَرَاملختبأنَََّاريدونَأن  ًَاَعندناَحتََّضيَ ارَما
نَعَشتغل َبعيداًَتهاَكنَّلامشيَمنَالوسطَاهلَ،اجملموعاتَاليتَهيَمنَالوسطَالشيعيَيقطعواَالطريقَعلىَهذهَم

َاملعصوم َاملباشرَلإلمام َكانََفاجلو،َوإالََّاجلو  َاملعصوم َبالُمكَوَاملباشرَلإلمام كانواَََةَمَاألئمََّتقي ةَوأصحابَ مًا
َكماَق لتَ يعملونَبالتقي ة تمنَوَرَيدَولكنثورةََزَكَ،كانواَوراءَبعضَاحلركاتَكحركةَزيدََةَ األئمَََّ، َ.اراءمَسم

َبعضَم َف َورد  َأنَّه  َإىل َأشرت َالسَأيضًا َاإلمام َأنَّ َالروايات َصلوات  َعوسلمَ َهللَماجاد َهده َرفض  اياَليه
يصل َإىلََاحلنفيةَوماَىلَابنَمإلوهاَبعدَذلكَوأصحابَاملختارَحوَ بمل هاَفَالبدايةَلكن ه َرفضهاَ،َهوَقَ املختار

َمباشر َيصل َإىل َاهللَمَاإلمامَالسابنمَاحلنفيةَهوَبشكل  َ.يههَعلوسلمَ َجادَصلوات 

َكتابَ)َاحملتضرَ(َهناك َئة أَلف د ْرَهم ر بَ َعَث إ َلى َعل يِّ المخَتا م ن َأنَّ :َ)َروايةَجاءتَف بن  الُحَسين م 
فَلمَّا  -يعينَفَمكانَفَدارهم،َبيتَيعينَغرفةََ-ََها فَ َترَكَها ف ي بَيتْقبَ َلها م نه َوَخاَف أْن يَ ُردّ َفَكر َه أْن ي َ 
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قضىَخليفةَوعبصارَعبدَامللكَباعتبارََ-َكَتَب إَلى َعبد  الَمل ك   -فلمَّاَق تملَاملختارََ-قُت ل  دَامللكَأيضاًَ
بنَمروانَذيَقتلَمصعبَبنَالزبْيَهوَعبدَامللكَبنَالزبْيَوالصعبَ،َالذيَقتل َاملختارَهوَمَ علىَالزبْييني

َكَتَب إَلى َعبد  الَمل ك ُيْخب رُه ب َها،   -فلمَّاَق تملَاملختارََ-َفلمَّا قُت ل  -مرَللخلفةمَاألمويةَآنذاكَاألَفاستتبَ 
منَتطبيقاتَ؟!َهذاَجزٌءَجادَخائفًاَمنَعبدَامللكَاإلمامَالسكانَ ََهلَ َ-(َإ لَيه  ُخْذَها طَيََّبًة َهن يَئة َفَكَتَب 

ََق تملَاملختار،،َاإلمامَأخذَاألموالَوضعهاَفَمكانَحتََّاألموالَوصلتَمنَاملختار،َأسلوبَاملكرَالرمحاين
َكانَعارفًاَبذلكَوحتََّ هَوسلمَ َاهللَمَوجاء َاحل كمَاألمويَإمامناَالسجادَصلواتَ َانتهىَاحل كمَالزبْييَاإلمام

َاألمر َعنهَفَقانونَاملكرَالهوَعلىَنفسَاألسلوبَالذيَتقدَََّ،عليهَقامَهبذا َاحلديث  رمحاينَفَمواجهةَم 
َأمكرَخ لفاءَوح كََّاملكرَاإلبليسي َالتأرخيية َوللمعلومة َاث، َعليه َاألمرَالَخيتلف  َمعاويةَوهذا َنانامَبينَأمي ة

َامللكَبنَمروان،َأمكرَخلفاءَبينَأمي ةَهذانَاإلثنان ،ََمعاويةَوعبدَامللكَبنَمروان:َوي قاربه َفَاملكرَعبد 
َأمكرَ َكاناَيتشبَّهانَمبعاوية،،َفإّنََّالدوانيقيَواملأمونَاسينيَهمخلفاءَالعبَ كماَأنَّ ة َدرساَسْيةَمعاويةَبدقَ َما

َكماَهوَاحلالوتفصيلَوكاناَيتشبَّ ،َفهذهَمروانَكانَيتشب هَبسْيةمَمعاويةَبنعبدَامللك،َعبد َامللكََمعَ َهانَبه
َ.إلبليسيملكرَالرمحاينَفَمواجهةَاملكرَااحلادثةَهيَمصداقَمنَمصاديقَا

أ اَتان،َهناكَرواياحللقةَنتقلَإىلَالشطرَالثاينَمنَهذهَمبقيتَعندناَبقيةَث ََّ اَأهم َالَر مب  َرواياتَاليتَوردتَ مه 
َبشخصيَ فَجهةَالق َ)َالسرائرَ(َرَوَةَاملختار،دحم َكتابم مستطرفاتََفَفات،ملستطَرافَقسمَايٌةَجاءتَف

َللفقيهَالسرائر َللفتاوي َاحلاوي َالسرائر ََوكتاب  مَّد َُم  َاحلالشيعي َإدريس ََ،يلَ بن َجاءت كتابَََفورواية
َ:ايةَالسرائر،َأقرأَرَوذيبَاألحكامَلشيخَالطائفةَالطوسيتَالتهذيب،

ا َكاَن َيوُم الق َياَمة َمرَّ : إذَ بد اهلل َعَليه  السَّالم قَالَ ، َعْن َسَماَعة َعْن أَبي عَ اَعة أو ُسَماَعةَعْن َسمَ )
يُح َصائ ٌح  -الشفْيَواضحَيعينَاحلافةََ-َرُسوُل اهلل ب َشف ير  النَّار  يُر اْلُمؤم ن ين َوالَحَسُن َوالُحَسين فَ َيص  َوَأم 

به َرُسولَ  م َن النَّار يَا  -ياَح س نيَياَح س نيَياَح س نيََ-، فيُ َناد ي يَا ُحَسين ثالثاً اهلل َأغ ْثن ي َثالثاً، فَ َلم ُيج 
َقضُّ  -رسولَاهللَيقولَللح سنيََ-َأغ ْثن ي أنَا قَات ُل َأْعَدائ ك فَ يَ ُقول َلُه َرُسول اهلل  َقد ا حَتجَّ َعَليك فَ يَ ن ْ

َالسَََّ-َعَليه   َاحل سنيَعليه ر كأ  -لم َالطْيَاملعروفََ-نَُّه ع َقاٌب َكاس  َقضُّ َعَليه   -العقابَهذا كأنَُّه   فَ يَ ن ْ
ر  َإىلَاجلهةَالسفلىَحنيَيريدَََ-ع َقاٌب َكاس  َالع ليا َنازاًلَمنَاجلهة االنقضاضَعلىَكالعقابَحنيَينقضُّ
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َقضُّ َعَليه   -فريستهمَمنَالطيورَ ر فَ ُيْخر جُه م نَ كأنَُّه ع َقاٌب    فَ يَ ن ْ َب ي َعبد  اهلل الصَّاد ق النَّار َكاس  َ-، قُلُت ِل 
اعةَيقولَ النَّار قُلُت َلُه َول َم ُعذَِّب ب -يعينَاملختارَالثقفيََ-: الُمْخَتار َمْن َهَذا ُجع لُت ف َداك؟ فَ َقالَ  -مس 

َاحل سنيَوماَصدرََماَفعلَدَفعلقيعينَهوََ- َوَقْد فَ َعَل َما فَ َعل َمنَق  ت  ل ةم َفَانتمقامهم َوتشيُّع  منهَمنَوالء 
ُهَما َوَقْد فَ َعَل َما فَ َعل؟! قَالَ َ-لكمَ ن ْ َالتعبْيََ-: إنَُّه َكاَن ف ي قَ ْلب ه  َشيٌء م  لَيشْيَإىلَاألوَ َ(منهما)هذا
ُهَما والَّذ ي  -َأحاديثَوكلماتَأهلَبيتَالعصمةَ،َمعروفَهذاَالتعبْيَفوالثاين ن ْ إنَُّه َكاَن ف ي قَ ْلب ه  َشيٌء م 

يَكابَ عَ  ُهَما َِلََكبّ ُهَما اهلل ف ي النَّار  َعَلى  ئ يل َكاَن ف ي قَ ْلب ه َما َشيءَث ُمَحمَّدًا ب الَحّق َلو أنَّ َجبَرائ يل َوم  ن ْ م 
 .(ُوُجوه ه َما

ي  القَ ميَّة بن  َعل ي  َعْن أُ )َ-نقرأَالروايةََ،الروايةَالثانيةَنفسَاملضمون  ب ي َعبد   َرَواه َعْن أَ َمنْ  ْن بَعض  عَ يس 
ُلوُه َعل يٌّ والَحَسنوي َ  ط النَّب يصَِّراال ُجوُز َعَلى: يَ اد ق َصَلواُت اهلل  َعَليه قَال: قَاَل ل ياهلل  الصّ  والُحَسين  ت ْ

َاَوس طواتَ-، فَإَذا َتوسَّطُوا َعَليه م وَعَلى آل ه م أجَمعين َصلواُت اهلل َعلى َدى الُمْخَتار يا نَاَ-لص راط
قَ بهُ : َأج  ب ي، فَ يَ ُقوُل النَّ  ب ثَأر كبا َعبد  اهلل إ نِّي طََلبتُ ُحَسين يَا أَ  أنَُّه ع َقاٌب  كَ ضُّ الُحَسين ف ي النَّار  ، فَ يَ ن ْ

ة ف  ي خرمج َالَ-َر فُيْخر ُج الُمْخَتار ُحَمَمةَكاس   ارَالذيَاسودََّلونه َقَبالنالشيءَاحملرَتَيعينَم ةحل مَ اَ،م ختارَمح  م 
َعنَ-َب ه   َعْن قَ لْ َلو ُشقَّ وَ ََمةَكأنَُّه ع َقاٌب َكاسر فُيْخر ُج الُمْخَتار ُحمَ   -َي قالَلهَمح  م ة َاملختارََلوَش قَّ قلبم

َد ُحب َُّهما ف ي َقلب هَ- َاألو لَوالثاَ-(َآَنَذاك َلُوج  َ.ينيعينَح ب 

َأح َحلن  َهو َاألحاديث َالنَاديثهمم،حلن َيدخل  َبفاملختار  َلألَسببَمار َالثاَولَوَ ح ب ه َفيث َّين َسيَ َيشفع  د َه

َالروايتنيالشَ  َمضمون َهو َهذا َالنار، َمن رجه  َوخي  َاليتهداء َاألوىل َالرواية َعلَتلَو، َمصدَىتا رهاَمسامعكم

َكتابَ  َهو َاحللَ إلَ(السرائر)َاألصل َإدريس َمصدرهاَ،يبن َالثانية ََوالرواية َاألت) للشيخََ(َحكامذيب 
َكانتَأكثرَتفصيلًَ،َاالطوسي َكاناألحَروايةَتذيبَ،،َالروايةَالثانيةلروايةَاألوىل لكنَََّ،اًَأكثرَاقتضابَتكام

َالروايتنيَاحلقيقة،َالروايتنيَتشْيانَإىلَهذهَم َيكونَ :َحبسبم َاملختار  َح ب هَلألارَبسبنَفَالأنَّ لَوالثاينَوأنََّوَ بم

َالشَ  َ.ةهداءَيستخرجه َمنَالنارَويأخذه َإىلَاجلنَّسي د 
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َكتابَ ََف )َ َاملنتخب َالطرحيي) َعليلشيخنا َاهلل َرمحة  َالطرحيي َفخر َالشيخ َللمكوهوَََه، جالسَتاب
َكانَيعقدها،َاجملالسَاحل سينيةَالاحل سينية َروايًةَلكنََّحلنَاليت بدوَأنَّه َنقلَي،َلحنمَحديثهمبَماَهوَرواية،َذكر 

ي ف  وَ :َ)خببًاَفَاملنتءَمكتَواماَجََلكم،َأقرأَ يةَهوَأسلوبه َاملوجودَفَالكتابفأسلوبَالرواَالروايةَباملعىن،
بُن ليُّ ُه عَ عَ مَ م وَ نَّ هَ جَ  ير  ف  شَ  ب  ول اهللسُ  رَ مرُّ ة يَ امَ يوم الق  يَ  انَ : إذا كَ لصَّادق  َعَليه  السَّالم قَالَ الَخبر  َعن  ا

ال  وت  عَ صَ ي ب  اد  ار فيُ نَ ي النَّ ف   ذ  ئ  ومَ و يَ هُ ار وَ تَ خْ مُ الْ  ماهُ رَ ي َ الم ف َ م السَّ يهُ لَ ين عَ ُن والُحسَ سَ الحَ ب وَ ال  ي طَ أب  
َاملذنبنيَهذيَ-ار ن النَّ ي م  ن  ذْ ق  نْ ين أَ ب  ن  ذْ مُ يَع الْ ف  ا شَ يَ  َإاَشفيع  َا  ْذن ي م ن اْلُمْذن ب ين أَْنق  ف يعَ يَا شَ  -يبَلنَّلسٌم

به فيُ نَ لَ ف َ النَّار  ي كن  در  ة أَ الجنّ  هل  أَ  بابَ ا شَ ن يَ سَ ا حَ ي يَ اد  نَ جبه في ُ م يُ لَ ار ف َ ن النَّ ي م  ن  غثْ ّي أَ ل  ا عَ ي يَ اد  م ُيج 
به لَ ف َ  َكلمةَياَسيَ َ-م ُيج  اَسقطت َأهلَاجلن ةَر مب  ي ذ  ا الَّ نَ هداء أَ د الشُ ا سيِّ َسين يحُ يَا  فَ يُ َناد ي -دَشبابم
ْحتجَّ َعَليَك ا  ار َقد َسين إ نَّ اْلُمختَ حُ لنَّب ي يَا قوُل ايَ ف َ ، ارالنَّ  نَ ذني م  نق  ر أَ أالثَّ ب   كَ ذُت لَ خَ أَ ك وَ اءَ دَ عْ لُت أَ تَ ق َ 

ُيْخر جُه م َن ًا َكالَبرق  الَخاط ف وَ يعلُحَسيُن َسر  اف ُض ْنتَ ْعَدائ ك فَأْنق ذُه م َن الّنار، قَاَل: فَ ي َ ب َأخذ  الثَّأر م ْن أَ 
َوان  َأّنارمَاجلمنانََوَ-النَّار َويَغمُسُه في َنهر  الَحي ْ ُلُه الَجنَّ َوان وَ َنهر  الَحي ْ  مُسُه فيَويَغ -هوَأشرف  َة َمَع يُْدخ 

َل الُمْخَتاُر الَم أُ ل  اهلل َفل  َرُسو  بنَ ا، َفُسئ َل الصَّاد ق يَ َتاراَِلْخَيار ب بَ رََكة  النَّب يَّ الُمخْ  نَّار وُهَو م َن اَِلْخَيار ْدخ 
َْهل  بَيت  النَّب  والشِّيَعة  اِلَبْ َرار َوَأْفَضل  اِلَ  َأهَس جعالهذاََ-َتار ْلُمخْ ا يْنَصار ِل  لَليسَموجودًاَفَحديثم

َتعابْيَالبيت، َف َاملوجود َبالس جع َشبيه َالس جع َطولهذا َعلى َالطرحيي َالكتاََالشيخ  اَل َعَليه  فَ قَ  -ب
بُّ الَسلطََنة السَّالم َستعملًََليسَمَ التعبْيَتعبْيَهذاَ،ةسلطنَ َعبارةَالحتَََّ-: إنَّ الُمخَتاَر َكاَن ُيح  َبشكل 

َأ َكلمات َف َقلتواضح َكما َالبيت، َالروايَهل َنقل َالطرحيي َبعالشيخ َباملضمون ََوبأسلباراتهَمة إنَّ  -وبهم
بُّ  بُّ الَسلطََنة وَكاَن ُيح  نْ َيا رَأُس كُ  ها وإنَّ زُخرفَها وَ َنت َ الدُّنَيا َوز ي الُمخَتاَر َكاَن ُيح  لِّ َخط يَئة  ِلنَّ ُحبَّ الدُّ

اَن ف ي قَلب ه َما َجبَرائيل أو م يَكائ يل كَ  يَّا لو أنَّ  نَب  َحقِّ : والَّذ ي بَ َعثَن ي بالل صّلى اهللُ َعَليه  وآل ه قَاَرُسوَل اهلل
نْ َيا َِلَكب َُّهَما اهلل على ُوجوه ه ما في نَ  َ.(مْ َجَهنَّ  ار  َذرَّة م ن ُحبِّ الدُّ

َالروايةَ  َق لت َيَ َكما َكتابَاملنتخبَأو َالكتابَيَ ىَبالفخريَأيضاًَسمَ ف َهذا ىَسمَ فخريَويَ سم ىَبال،
َاألجل َ َالشيعة َعلماء َمن َعليه َاهلل َرمحة  َالطرحيي َالدين َفخر َلشيخنا َاملعروفنيباملنتخب َالروايةَ ء جاءتََ،

َهوَمنَنسجهَماناَلوَقَرباملضمونَونقلهاَوكتبهاَبأسلوبهمَألنَّ َكلم  ََ،ءناَماَجاءَمكتوباًَقبل َالروايةَمن منَنسجم
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َك َالروايةَمن َالشيخَالشيخَالطرحييَوماَبعد  َأيضًاَهوَمنَنسجم َه ولم  ،َومعَالطرحييَلوجدناَاألسلوبَه و 
ينَأنقل َثَفإنَّوأناَحنيَأحتدَََّ،ةَ باملضمونَأجازه َاألئمَََّ،َفنقل َالروايةَمباملضمونَذلكَالَإشكالَفَنقلَالروايةَم

طابةًََباملضمونَأيضاً،َالرواياتَم َأوَخم َكتابَوليسَحديثًا َكانَنقل َاحلَ،لكنَباعتبارَهنا َباملضمونَإذا ديثم
َاألصليَالَبأسَبه َكماَهوَفَالنص  فظَوي نقل َالعربةَليستَ َ،َالَإشكالَفَذلك،املعىنَي قصدَوحي  فََألنَّ

افظَعلىَألفاظَاملعصومَبقدرمَماَنتمكَ األلفاظ ىَفََوالَيتأتَ َل َأحدَ ىَلكَ نَولكنَهذاَالَيتأتَ ،َصحيحَأنَن 
َومكان منَالرواياتَوعندناَالكثْيََلرواياتَجاءتَبنفسَاللفظَاملعصوم،الكثْيَمنَا،َه ناكَعندناَكل َزمان 

َأجازه َاألئمََّ،َالرواةَنقلوهاَباملضمونَأيضًاَجاءتَباملضمون ،َهَعليهمَأجعنيوسلمَ َاهللَمَصلواتَ َةَ وهوَأمٌر
َالروايةَباملضمونفالش َنقل  َهنا َبال م جملَالروايةَتتحدََّيخ  َالروايتانَثتَ دََّثَعنَنفسَاملعىنَالذيَحت، ،َعنه

َالتهذيب َورواية َالسرائر َمعَ رواية َاملختارََ، َأنَّ َمن َوأضافت َأكثر َمبسوطًة َكانت َاأللفاظ َجهة َمن ا أّنَّ
َكانتَاالستغاثةَبالنََّ،استغاثَبأمْيَاملؤمننيَأيضاًَ وفَروايةَالتهذيبَََهداء،دَالشَ يبَوبسيَ ألنَّه َفَروايةَالسرائر

َفقط،الشَ دَكانتَاالستغاثةَبسيَ  َواحل سننيبالنََّ،وه ناَفَروايةَاملنتخبَاالستغاثةَهبمَجيعاًََهداءم ،َيبَواألمْيم
َكانَُم مب ًاَللدنياهاَختتلفَعنَالروايتنيَاللكنَّ َاملختار َذلكَأنََّسابقتنيَأنَّ َوأناَأعتقد  َعلىَظين  ،َالذيَيغلب 

َالطرحييَقرأَالرواية َاملختارَََ،َيعينمنهاَوليسَمنهما؛َفيهاَلديهَمكتوبرةَالنسخةَاملتوفَ َ،الشيخ  كانَفَقلبم
َمنها َمنهاَيعينَمنَالدنياَ،َف هوشيٌء َفهمهاَشيٌء َالرواياتَوفَتصحيفم َفَتصحيفم َكثْيًا َهذا ،َوحيدث 

َوردتَ  اَأيضًا هَعليهمَأجعنيَفجاءَعنهمَمنَأنََّوسلمَ َاهللَمَةَصلواتَ هذهَالروايةَعنَاألئمَََّاألحاديثَورمب 
َفَشخصيةمََ،َبالنتيجةَهذهَملَوالثاينفَقلبهمَشيٌءَمنَالدنياَوفَقلبهمَشيٌءَمنَاألوَ َاملختار الرواياتَتقدح 

َ:الرواياتَهاَواضحةَهذهَملكنََّ،املختارَالثقفيَرضوانَاهللَتعاىلَعليه

َُممودة:َالًَأوَ  َفَأسوأَ،فاعةةَوتشمله َالشبالتايلَيذهبَإىلَاجلنََّ،ت شْيَإىلَعاقبة  تَإذاَتماالالحاَهذا
َهذهَم َنقبل  َأن  َاألئمَََّأردنا َوأنَّ َفعًل،األحاديث َقالوها َيَة َال م َمَ،َغْيهاقصدونَ وأّنَّ َليست َبابَيعين ن

َعزائمَم َاملكرَالرمحاينَألجلَتثبيطم َكانَمنَشيعتهمَأوَمنَاهلاَتطبيقاتم عارَريدونَأنَيرفنَيممَ َمشينيمن عواَشم
َ َلثارات َاملختيا َفمعل  َوي قل دوا َهذهَماراحل سني َمثل َتأيت َحينما َتَ فإّنَََّالرواياتَ، َاثا َعزائم َيعتقدون َب ط لذين

َ.نَاملختارمَهبذاَاألسلوبعثونَةَحنيَيتحدََّباألئمََّ
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َي بي نواَحقيقًةَم همَََّةَ اَأرادَاألئمََّولرمبَ  َيتعلَ أن  َشيء  َأي  َةَأنَّ َأوَرضًاَعنَأعداءمَاوَاعتقاد َأوَأحب ة َمبق  رتباطم
َوالطاغوتعنَاَ،أهلَالبيت َاملختارَفإنَّفحتَََّ،جلبتم َذلكَفَقلبم َكان  َإىلسه ََلو فََهايةَ النَم،َجهنَّيقود 

َمجهنَّ َاملختارَسيكون  َاألمرَعلىَسبيلَاملثالَوليسَأنَّ َكانَهذا ا َلرمب  َاألئمَََّكنََّولَم،َجهنَّف، َأة َأن  رادوا
َاملختا َكان َولو َمنهما َشيء َقلبهم َف َكانت َمن َأنَّ َإىل َعاقبي شْيوا َفإنَّ َأمرر َاإلَة َهذا َستكون ىلَإنسان

َهلذهَمَم،جهنَّ َبالذَ َوسيأيتَتوضيٌح َالقادمة َاملالرواياتَفَاحللقاتم َفََلذيَجاءاوقفَاتَهذا ذهَهمذكورًا
َاملختارَفَجهنَّ رجهَ الرواياتَمنَأنَّ َاحل سنيَخي  َاملضمونمَوأنَّ َاهَ،،َهذا اتَسأتناوله َالروايََهذهَمملعىنَفذا

َالتأرخيي،ولكَعلىَحدة َأنَينتهيَالبحث  َالقادمةَبعدَّنَنَبعد  َالايةَالفَاحللقاتم سأبدأَ َتأرخييَوالذيبحثم
َفَهذهَم ََبهم َتفصيلَوتوضيحَأكثرَألاحللقة َفيهم َاملسألةَبشكل  َاألسأتناولَهذه هَسلمَ َوَاهللَمَلواتَ صةَئمََّنَّ

َكلليهمَأجعنيَهلمَحلٌنَوحلٌنَوحلنع َمل،َومعاريض  هَوسلمَ َاهللَمَصلواتَ َهمقاصدَ مَممَملَت فهَ ت فهَ َمهمَإن 
َ.عليهمَأجعني

  َّنهَج لحن  وا مَ فهمُ َن أْن يَ ريدو مج ويُ ارنَ ذا البذيَن يُتابعوَن هَ مالحظٌة مهّمٌة البُدَّ أْن تُراعى لل
 ول.القَ 

َالَت ؤخَ َالرواياتَ  َكوحداتَمنفصلة،واألحاديث  َالَذ َكوحداتَمنفصلةَهوَهذا َذأخذَالروايات يَسبَّب 
َمرادهَمالكثْيمَمنَاألخطاءمَ َأمامناَجماميعََعليهمَاهللَمَمَصلواتَ فَفهمم َمنفصلةَيفتح  َكوحدات  َالروايات ،َأخذ 

َكلمهميتَلنَجند َهلاَجواباًَكبْيةَمنَاإلشكاالتَواالستفهاماتَاملستعصيةَال َمعاريضم همََ،،َاحللولَفَفهمم
َ)قالوا َانَ م  اَل يَض كَ ار  عَ ا مَ وْ ف ُ ر  عْ ى ت َ تَّ اء حَ هَ قَ وا ف ُ ونُ كُ  تَ اَل : َمنهاَواملعاريضَ َ-( َاملراد  َما َاللغة،ََحبسبَمحتََّ؟

َالع رفاإلنسانَيتكلَّم َشيئًاَوهوَالَيريدَهذاَاملعىنَالذيَيفهمه َالن؛َاملعاريضَ  َةىَحب جيَّ،َماَي سمََّاسَحبسبم
َالكلمالظهورَالعرفَيتعاَر َباملئةَمعَمعاريضم َمئة َالكلمض  َغْيَالَ،َمعاريض  َال م تكل مَيقصدَشيئًا ذيَأنَّ

َه نا َاألئمََّ؟َيفهمه َالع رف،َيأيتَسؤاٌل َالَيتكلَّهلَأنَّ َإالََّةَم طلقًا مون َيعينَهمَالَيتكلََّ؟الطريقةََهبذهَممون 
َاملرادَالعرف َاملرادَالع رف،؟َنعمَهمَيتكلَّحبسبم َاألئمَََّولكنَاخلطَمونَحبسبم َةَخصوصاًَفالعامَفَأحاديثم

،َإذاَماَرجعناَإىلَرواياتمَالشريفةَجندَ،َهمَأيضًاَي فس رونَاحلديثرآنَوفَتفسْيهمَللحديثتفسْيهمَللقَ 
َاألئمََّ َفسََّأنَّ َالقَ ة َوفسََّروا َأيضاًَرآن َاحلديث  َللقَ روا َتفسْيهم َف َللحديثَ،رآن، َتفسْيهم َزياَرَ،ف اتمَف
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َاملعارف، َمنَاألَالشريفة،َفَرواياتم َهائل  َكم  َواإلشارةَوهذاَماَسأحتدََّوف َحاديثَجاءتَبلسانَالرمزم ث 
َأشرح َهذهَم َاملختارَفََالرواياتَاألخْيةَاليتَذكرتاَقبل َقليلَفَقضي ةَمَعنه َأيضًاَفَاحللقاتَالقادمةَحني  أنَّ

َهذهَمَم،جهنَّ َأشر ح  َواإلشاراتَوستَ َحني  َالرموزم َلقانونم َوفقًا َالرواياتَسأشرحها واضحًةَتضحَلكمَالصورة

َاتَ  َكما َتقدََّجلي ة َهذهَماحللقاتَمَمنَهذهَمضحتَالكثْيَمنَاحلقائقَفيما َأنَتؤخَ القضيََّ،َلذا ذَبنظرَةَالب دَّ
َ:َاالعتبارَدائماًَ

 َ.ذَوحداتَم نفصلةأنََّالنصوصَالَت ؤخَ  -
َالع رفوأنَ -  ف.عىنَالعَرملصدون َاَيقالَةَ ،َفَكثْي َمنَاألحيانَاألئمََّالَت فه مَحبدودمَالفهمم
َقوهلمَحينمفهمَحلَللىَعندناَمنَخالقضي ةَتتجلَ َهناكَحاالتَاإلمامَيقصدَاملعىنَالعرفَوهذهَم - اَنم

َكيفَيتكل مونَوإالََّ َفقهاءََفلنَ نعرف َنكونَعارفنيَمباَهمَيَ،نكون  َمليدَوَرلن  َََنعرفَمعاريضَ نَإن 
َ.كلمهم

َاليتَتلَالشطرَالثاينَمنَهذهَم ا َالقادمةَورمب  سل طَأ ََدينَاحلديث،ينَسيقَوأىلَإالَأدريََيهااحللقةَواحللقة

َمنَأوَ ةَاملختارَولثورةَاملختارالضوءَعلىَاجلانبَالتأرخييَلشخصيَ  يسَبرناجماًَلذاَالربنامج َهَنامجالرَبَل،َق لت 
َثورةَاملختارَقضيَ وبيَ َ،َهوَبرنامٌجَفكري،تأرخيياًَ َ،َحنيَ جهَتأرخييوَوَئدي،جهَعقاَو:َوجهنيٌةَذاتَنتَبأنَّ
َالقضاياَاليتَيتناوهلاَاملؤرَ قس م َ:َخونت 

َكبيعةَالغديرَليستَُمكومةًَ - رفة َأوَمكانََفهناكَقضاياَعقائديةَصم ص،َنَاألشخاموعة َموَمبجأبزمان 
َالكلمَعنَهذا،َالَأ عيد  َ.ومرَّ

َواأل - َوال م غن ني َوالسلطني َالشعراء َكحياة رفة َصم َتأرخييٌة َقضايا َذوالفلَطباءوهناك َوغْي َمممَ سفة َالك
َالتأريخ َفَكتبم  .س طمر 

َتأرخييةََ - َجهٌة َوفيها َعقائدية َجهٌة َفيها َقضايا َوهناك َعقائديَكهناَ،يدَ زََرةَمكثَوََ،املختارَمكثورة َب عد
 َ.وهناكَب عدَتأرخيي
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ومنََي،هَجانٌبَتأرخيئديَوفيَعقاجانبٌََفهذاَاملوضوعَفيهَذاَالربنامجَعنَاملختارمَوثورتهم،حديث ناَاآلنَفَه
َأ سل طَا َعلىَاجلانبَالتأرخييَلشخصيَ ه نا َاملختارلضوء َولثورةم َاملختار َة َكنَالل، َإمب دَّ ة َىلَقضيَ نَاإلشارةم

اًَمهمََّ َالتأريخَ-ة َجد  َكتب  َتَاألهمأذكرَاملعطياعطياتَسمنَمَرهَ ولذاَماَسأذكَ،كاملةًَالَتنقل َاحلقائقَََأنَّ
َالتأريخَ،َاملعطياتَاألهمَاليتَوردتَ حبسبَوجهةَنظري َكتبم ختارَثتَعنَاملدََّاليتَحتَصادر،َمنَأهم َاملف

َالطربي َتأريخ  َهو َالطربيَتأتأرخييًا َوتأريخ  َالَينقلَاحلقائقَبشكلَ ، َلذلكَكاملََريٌخ َفم، َسأذكره  هذاََا
َمنَالبحثَفَاملقطعَالتأرخييَهوَحبسبَماَيتوفَ  َكتبَالتأريخ،املقطعم َبهَصياًَالناَشخأَرَف تمد َعأالََ،أثق 

ََهوَهذاَاملوجود.عليهَولكنَ

َالتأريخَوخربيتَالطويلةَمعَاملوسوعاتَالتأرخيية - َكتبم َجتربيتَمع قَََتنقلَاحلقائاللتأريخَاتبََكَ،ألنَّ
َبك ت اهباَالَ،كاملًةَفَأحسنمَأحواهلا َائقَكاملًة.قلَاحلقَتنفَأحسنمَأحواهلاَمعَحسنَالظن 

َتعرَ  - َبنيَن سخهاوثانيًا َكبٌْي َفهناكَحتريٌف َجزافاًََ،ضتَللتحريف، َالَأقوله َهكذا َالكلم منََ،وهذا
َبنيَ َواملقارنة َالعملية َاملمارسة َواحلديثةاخللم َأجد َحتَََّ،لطبعاتَالقدمية َأنا َبنيَالطبعاتَاحلديثة

َمثًلَط بَم َطبعات  َبني  َط بمعَ عَ فارقًا ،َتَفَهذهَالسننيتَفَالستيناتَأوَفَالسبعيناتَوبنيَطبعات 
َبنيَالطبعاتَاليتَط بعتَفَأوَرهيَببعيدةَلستيناتَوالسبعيناتَماا َكبْيًا َفارقًا َأجد  لَماَأوَ َ،باَو،

َكتبَالتأريخَوحتََّعَ ط بَم قدميةَ،َالطبعاتَاألملانيةَالاتَفَأملانياتَفَأورباَوبالذَ َكتبَاألدبَط بمعَ ت
َلفٌَاختََللحوادث،حتريفٌََحذٌفَمنَالكلم،َختتلفَعنَالطبعاتَاملوجودة،َهناكَتشويهَلألمساء،

َمنَيسمعينَمنَأهلَاخلربةَمَفَاألرقامَالتأرخيية، َالبابَلنَخيتلفَمعيَفَذلكفَوأعتقدَأنَّ ،ََهذا
َلصح ةَ َداخليًا َعنديَوإذعانًا َنفسيًا َاطمئنانًا َلكتبَالتأريخَالَأجد  َالطويلة َمنَخللَاملتابعة فلذا

َكتبَيتَأنقل هاَولكنَهوَهذاَاملوجوداملعلوماتَال َتأريخَفَأحسنمَاألحوالَهوَجمزوء،ال،َفماَي نقل َف
َللتحريفوليسَ َأنَّه َقدَتعر ض  َالتحريفَليسَفَقضي ةَواحدةَأوَفََبعيدًا َأناَالحظت  ،َألنَّينَعمليًا

َواحد َالتصحيفبشكلَ َ،كتاب  َالتحريف، َظاهرة َالَعام َالتحريف َهو َيعين َالتصحيف َليسَ، ذي
َكانَليسَمقصوبالنتيجةَحتريفَحتَََّمقصوداً، وداً،َماَهوَالتصحيف؟َيقولونَالكتبَتعر ضتَإىلََلو

َالكتابةَغْيََه َحتريفَليسَمقصوداً،؟َالتصحيفَهوَحتريفَولكنَّتصحيف،َماَهوَالتصحيف إمَّاَأنَّ
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َوق رَم َبشكلَ أَ واضحة َالنَ ََخاطئ،ت َزمانَموإم ا َف َاآلن َأو َاستنسخوا َالذين َالذينَس اخ َالطب اعون نا
َاآلنَبقيَاخلطأَوماَص ح ح،َفالكتبَتعر ضتَإىلَالتصحيفَالطباعةََوفَاهمَأخطأَويطبعونَ ،َأنت 

َأيَ  َالتصحيفاتََق  ل ب َويذكرون َتصحيف َوهناك َكذا َالفلنية َالنسخة َوف َ،كتابَجتدَفَاحلاشية

َكل َصفحةَي وجَ  ؟َالتصحيفَهوَحتريفَولكنَج  لَدَتصحيف،َالتصحيفَماَهوبعضَالكتبَف
َ َتصحيف َحتريففقيل َأنَّه َهيَباعتبار َما َالنتيجة َمقصوداً، َملليس َالتأريخ َكتب َالنتيجة َتذكرَ؟

َكاملةًَ َاملؤر خَهوَأيضًاَينقل َعنَأشخاصَإم اَنقًلَشفهيًاَوإم اَينقلَعنََة،تَجمزوءرَ ذ كَمَ،احلقائق ألنَّ
َاألحوالَامل َكل  َمكتوبَوف َشفهياًَشيء َنقًل َن قمل  َالنقلَالشفهيَالَيضبكتوبَأيضًا طَاحلقائقََ،

فَأحسنَاألحوالََ،َفكتبَالتأريخَماَفيهاَمنَاحلقائقةَحقيقية،َهذيَقضيَ فيبقىَهناكَخللَكاملةًَ
َالتحريفَواقٌعَفيها،َجمزوء، َكتبَالتأريخَلكنََّواحتمال  ناَالَمنلكَيقينًاَمنَأنََّيقينًاَهناكَحتريفَف
َوقع َفَكل َصغْية َوكبْيةالتحَر  َ.يف 

َاملثال َسبيلم َحبسبَ:على َاملختار َاملخَثورة َأنَّ َاملعصومية َسيقتلالنصوص َق  ت َ جيَتار َاحل سني،ع  لكنََل ة
َماَهوَموجوٌدَفََ َالتأريخَإنَّه َملَيقمَبذلكحبسبم ألثْيَفَالَقولَإبنَالطربيََواقولَََأعتمدَعلى،َأناَالكتبم

وَهأريخَماَبَالتَفَكتوجودٌَ،َفماَمهذا،َعندناَنصوصَمعصومية،َإذاًَأينَالتفاصيل؟َليستَموجودًةَبأيدينا
َكتبَالتأريخَوحنيَأطرحَهذهَاََجانبَمنَاحلقيقة،إالََّ َمع َنتعامل  ث لَالاَرخييةَإّنََّاتَالتأملعلوملذاَحني  َمت 

ََ.ادثلَواحلَوتفاصيذيَي نقلَوالَالكلمَالوحتَََّ،َهيَصورةَجمزوءةَمنَاحلقيقة،الصورةَالكاملة

َعنهَأوَهوَم بغمض؟هلذاَالشخصَالَالناقلَالذيَينقلَهلَهوَُم مبَ َة،ٌةَمهمََّهناكَقضيَ  َلوََذيَيتحد ث  حت 
َوالَحياديةَفَالواقع َاحلياديةَدَحياديةالَتوجَ َ،أرادَأنَيكونَحياديًا َفإنَّ َاحليادية ،َألنَّكَلوَق لتَبوجودم

منَيتبنَ  آخر،َيعينَهوَم سل ٌكَثالثَاهاَهوَيتبىن َستكونَمسلكاًَ َ،َهذاَاحلياديَالذيَيقولَمنَأن ينمسلكاًَ
َمعَ)س َمعَ)صنيَلنَأكون  ،َهذاَمسلٌكَأناَحياديٌََمنهج،َ(َلهَ اد)صومنهجََ(َلهَ ني،َ)س(اد(َولنَأكون 

َنتحد ثَبدقَ دَحياديةالَتوجَ َ،فَالواقعَ؟َالَحياديةَ فأينَاحلياديةَ َثالث، اَيكونَهناكَشيءَ،َإذاَأردناَأن  ةَرمب 
َالعلميةدَإنصافَحبسبَاحلقيقالَيوجَ َ،نصافَوالَإنصافَأيضاًَمنَاإل َوالدق ة َقدَدَإنصافالَيوجَ َ،ة ،

َوالفكريةَوفَالنقلَاسكنَبنيَالنممَ َ،يكونَهناكَإنصافَفَاملسائلَاألخلقية َلكنَفَاملسائلَالعلمية ،
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َيوجَ  َال َإنصافالتأرخيي َهناك َتوجَ د َال َيوجَ ، َوال َحيادية َاإلنصاف،َد َمن َشيء َهناك َيوجد َإنصاف، د
َأناَأحتدََّميكن َالذيَي نقلَعنَوحتَََّالَشأنَيلَمباَي نقلَعنَشاعرَ َ،ةئلَالشائكةَاملهمََّثَعنَاملسا،َقطعًا
َ.ةثَعنَاملسائلَالعقائديةَاملهمََّ،َأناَأحتدََّاملوضوعاتَلكنَالَشأنَيلَهبذهَمَ،فيهَهوَأيضاًَالَحياديةَ َشاعرَ 

َاملختارَفَالسارَالثقفيَرضوانَاهللَتعاىلَعليهأبوَإسحاقَاملخت دَفَشهرَلهجرةَواست شهَمألوىلَلنةَا،َو لمد 
ََو َالسابعةم َالسنة َف َالشريفةرمضان َتوفَ الستنيَللهجرة َيعين َيَ ، َع مر  َََ،لسبعنياقاربََعن َعمره  َنيحكان 

َالشَ ،َسيَ هداءلشَ اَدمنَسيَ َوالستنيَرضوانَاهللَتعاىلَعليهَوهبذاَهوَأسنَ َاست شهمدَفَالسابعةَم َد  هداءَحبسبم
َ.لهجرةمَالشريفةللسنةَاألوىلَلدَفَارَوَ ،َواملختاللهجرةَماَبنيَالثالثةَوالرابعةَبعةالراَاملشهورَو لمدَفَالسنةَم

َكماَهوَمعروفَ َ،َالَأبوَع بيدَأيضاًَأبوَع بيدةَوي قَأبوه  ٌََمَوكنيةسهوَإَ،َيعينك نيةٌَََإمسهَ يبدوَأنَّ فَنفسم
َاإلسم،الوقت َهذا َغْي  َأليبَع بيدة  َأفهوَاملختارََ،َملَنعرفَإمسًا َمسع بيدََوَبنَأيبأبيدةَيبَعبن  عودَبنم

فواكهمهاََوَثرةمَزروعهاوفٌةَبكَمعَر،َالطائفَمنطقةٌَمعروفةَمنازهلاَومواطنهاَالطائفَقبيلةَثقيفَقبيلة،ََوفيالثق
َوهوائها، َجو ها َاجلنويبَالشرقيَمنَمكََّباالجتَ َوح سنم َاملكرَّاه َهناكة َقبيلمناَزَمة، َثقيف،ل  َاملختارَوعائلَة ة 

َكمبارَقبيلةجد ه َمسعَو ََاملانَ كلذاَََةَ فهوَمنَعائلة َغنيَ َثقيفَومنَأغنيائهم،َدَمن علىَطَوغختار  َاخلطني اًَ ،ََلم
َاأل َميلك َالواسعةكان َواملزارع َوالبساتني َالعربيراضي َاجلزيرة َف َكان َإن  ،َ َأو َوعاَحيتََّحة َجاء  َفَنما ش 

ََ.العراق

َمنَعمرهمَفَاملدائن َكسرىاملدائنَمعروفةَمداَ،قضىَفرتًة ،َوعاش ََالكوفةََمنَعمرهمَف،َوقضىَفرتةًَئن
َفَاملدينةكذل َبنيَهذهَمكَفرتًة َفهوَعاش  َاملناطقَ، َقبيلته َوأصله َمنَهناكَوسكن  َبنيَالطائفَمنازل  َما ،

َأبوهَفَاملدينةاملدينة َمعَأ َس ك ن  َكانَمنَالصحابةبيهَحني  َكانَشخصيَ َ،،َأبوه فًََةَمعروفةًَأبوَع بيدةَالثقفي
َالنال َاليتَوآلَمَعليهَمَىَاهللَ صلََّيبوسطَالعريبَمنَوجوهمَورجاالتَثقيفَوكانَمنَصحابة هَويبدوَمنَالروايةم

جرهمَوأخذَميت نقَ  َأمْيَاملؤمننيَوضعَاملختارَفَحم َعلىَرأسهَوهوَيقولَلهَ ل َعنَأنَّ يَ :َسح  َك  َك ي سيا َ،سَيا

َأباَع بيدةَلهَ  َوآخرَمعَأمْيَاملَيبدوَأنَّ لةَبنحو  ،َالروايةَاملوجودةَفَرجالَهَعليهوسلمَ َاهللَمَؤمننيَصلواتَ صم
َوتصح الروايةَاملوجودةَفََيف،َرجالَالكشيَمشحونَبالتحريف،الكشيَورجالَالكشيَتعر ضَلتحريف 

َ:َرجالَالكشي
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َأمْيَاملؤمننيأبنَن باتةَمنَاألصبغَهوَاألصبغََ-َعن  اَِلْصَبغ ) يُت أَ : رَ قَالَ  -فةََمعرَوةٌَشخصيَ َ،صحابم
ذ  َأم ير  اْلُمْؤم نين َو ُهَو َيْمَسُح رَأ َ.(ْس يَا َكيِّسول يَا َكيِّ ويَ قُ  َسهُ الُمْخَتاَر َعَلى َفخ 

َ.(َط ناْلُمْؤم ن َكيٌِّس فَ :َ)َهوآلَمَعليهَمَيبَصل ىَاهللَ وفَأحاديثَالنَّ

َاحلليم َالرشيديعينَهوَالَك ي س ذيَالََال م ت زمن،عاقل َاحلليمَ ليدَهوَاشالَرَوَالرشيد،َ،َالك ي سَهوَ عاقل َال م ت زن 
َكانتَواضحًةَفَشخصيَ ة َمنَأمرهَمؤدَ علىَتَ َالَيتسر ع، نَهذهَاَاكتسبهاَمولرمبَََّ،ختارةمَامل،َوهذهَاألوصاف

جرهاملزحة،َفهذاَنوٌعَمنَاإلعدادَله َاملختارَفَحم لس  َك ي سَ:َهَ أسهمَويقولَلَرح َعلىَوميسَ،َأمْيَاملؤمننيَجي  يا

يَ  َك  َك يس انَهوَم شتٌقَمنَهذهَمَومنَه ناَيقولونَ،سيا َاللقب علىَرأسهمََاألمْيَمسحَ َبارَأنََّباعتَ،التسميةَبأنَّ

َك ي سمرَّ َك ي سَيا َك ي سانَوالتشديدَثقيل َتنيَيا َك يسَ فيفَقَمعلىَاللسانَفلتخ،َيعين َك ي سانيل ََثىن َيعينَمَ َان،
َم شدَ َك ي س، ،والكلمة َفلتخفيفم َوثقيلة فَ َوالعربَدة َخت  َفَاألمساءم َمعَرقضيَ َذهَمهَ،ثق لفَال مَ خصوصًا وفةَة

َخيَ  َالعريب َاللسان َال م شد داتعلى َال م ث  ق لت، َحالف فون  َأي  َعلى َحب، ََر، َرجسب َعنَالكشَ َالواية ي
َكانَفَالكوفةاألصبغ َربعنيَفهلتارَيقاربَاألينَاملخ،َيعفةامَأمْيَاملؤمننيَفَالكَويعينَاملختارَأيَ َ،،َاألصبغ

جرهَوهوَفَهذاَالسن لسه َفَحم َكانَجي  َاإلمام َاألصبغََسَمعروفًاَأنََّ،َليياًَمنطقَ؟!َيعينَهذاَالكلمَليسأنَّ
َكانَاملختايبامَالناَسافرَإىلَاملدينةَأيَ ورمبََّكانَيقطنَاملدينةَ َوأجصغَْيَرَ ،َحني  جرهَورأفلسه َاألمْيًَا ىََحم

َم ستبعد، َشيٌء َذلكَوهذا َفَالَرلكنَال م رجَََّاألصبغ  َحدث  َحتريفًا َمنَأنَََّعينيَواية،حَأنَّ قلَعنهَ نَه ناك 
جرَأمْيَاملؤمننياألصبغ َرأىَاملختارَفَحم َاألصبغَنقل َعنَشخص  اََولك،َيعينَأنَّ َالكتابَتأنَمبم ضَعرََّنَّ

فَتارَملخه َرأىَاةَمنَأنَّلروايللتحريفَواحلذفَوالتصحيفَفوقعتَعبارةَماَبنيَكلمَاألصبغَوماَبنيَبدايةَا
َاهللَم جرَأمْيَاملؤمننيَصلوات  َ.هَعليهوسلمَ َحم

َكتابهَم دَال م قر مَدقيقَفَومعروفَعنَالسيَ َالسي دَعبدَالرزاقَال م قر مَ)َتنزيهَاملختارَ(،َالسي دَال م قر مَف
َأباَع بيدة،َي راعيَالدقَ نقلهَم َعلىَن سخة َلرجالةَفَالنقل،َنقل َروايةَمنَأنَّ اَعثر  يَأوَعلىَمصدر َالكشَ َ،َر مب 

اً،َ،َيعينم ختارَإىلَأمْيَاملؤمنني خرَمنَأنََّأباَع بيدةَجاءَبالآ غ رهمَهذاَالكلمَمنطقيَجد  ؟َألنََّأباَملاذاَفَصم
لدَاملختارَفَق تملَأبوَعبيدةَواَ،13َبعدَالعاشرةَمنَاهلجرة،َسنةَالثالثةَمَع بيدةَق تمل َفَمعركةَاجلسرَفَالسنةَم

اً،دَال م قرَّ،َلذاَالكلمَالذيَنقله َالسيَ سرمعركةمَاجل َكلمَمنطقيَجد  َعلىَن سخةَأفضلَمنَهذهََم اَعثر  فلرمب 
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َك تبَالتأريخَتعرَ الشائعةالنسخةَاملعروفةَ َقلته َمنَأنَّ َننقلهَمنََ،ضتَللتحريف،َومنَهناَتلحظونَما ما

َ.ارَبنيَأيدينمعلوماتَهوَهذاَاملتوفَ 

َقدََّق تملَحَوَوش،نَمنَقادةَاجلياجليوشَاليتَذهبتَإىلَالعراقَوكاَأبوه َأبوَعبيدةَذهبَمعَ  َالفَ ني  رسَم 

َاجلسرَت عرفَمبعركةَالفيَ  َسَالفمي  ل ة،َرق دَّمَالفَ َلتأريخ،اَكتبَفاجلسرَوهيَمعروفةَلةَفَاملعركةَاليتَحدثتَعند 
َوتقدََّ َعبيدة َأبو َيقودهم َكان َالفرسان َبعض َفنزلوا َخافت َباجتَ اخليول َأَوَل ة،لفمي َ اَاهَمموا َخ ب ط َع بيدةَالفيل با

ََو َأبعينَاملي،َشرةعالسنةَالثالثةََ،َهذهَهيَ ق تملَأبوَع بيدةَفَمعركةَاجلسروداسه َبرجلهم اهَوهوَفَختارَفقد 
َكماَق لتَو لمدَفَالسنةَمالثالثةمَبعدَالعاشرةَمنَعمرهَالسنةَم َ.هجرةاألوىلَللَ،

َواهب،َوكانتَإه َأمََُّم ه َإمرأةَمعروفةَفَثقيف،أَ  َوالبالعَمعروفةَمرأةدومةَبنت  َوالفهمقلم ه َعمَُّمََّع،َر شدم
منََرسبَماَيتوفَّليهَوحبعهَمَ وسلَاهللَمَبنَمسعودَمنَالذينَصاحبواَأمْيَاملؤمننيَصلواتَ املختارَهوَس عدَ

ََو َأمْيَاملؤمننيَفَاجلملم َكانَمنَقادة اتَهمَيابَالراوأصحَ،كانَمنَأصحابَالراياتََصفني،معطيات
َاهللَماإلمامَاحلسنََأمْيَاملؤمننيَومعَ َ،َوبقيَمعَ ،َقادة َاجليشالقادة ََرليهَإىلَعهَسلمَ َوَصلوات  جعَإمامناَأن 

َعلىَاملدائن،َاحلسنَإىلَاحلجاز، َكانَي صاحبه ، والَوكانَواليًا ََنتَهناككاََم ختار  َبنيمحعلقة َفيما َيمة
َاه،هوَالذيَربََّه َسعدَعمََّدَتصريحَواضحَمنَأنََّحَالَيوجَ ،َصحياملختارَوبنيَعمهمَسعدَبنَمسعودَالثقفي

َع مََّ َقرائنَيبدوَأنَّ َيعتينَبهَمه َس عدَهوَاللكنَمنَخللم َكان  ورَاملدائنَفَإدارةَأمََعليهَمعتمدَ ي،َوكانَذي
َكانَيعتمدَعلىَاملختارَفَإد،َحنيَخيرجَسعدَحنيَي سافر ملطالبَاَ،َهذهَمدائنمورمَاملأَارةَمبنَمسعودَألمر َما

َجندهاَمتناثرةًَ َ.فَكتبَالتأريخَوفَكتبَالرتاجمَموجودةَميكنَأن 

َأمْيَاملؤمننيَملَ َللمختارَالثقفيفَزمانم َواضحًا اتَاملعلومَيَهذهَمهعلوماتَنَاملم،َماَذكرته َجندَذكرًا
َعلىَرأسهمَم،َامَطفولتهَميَ مننيَأْيَاملَؤمح  لهَإىلَأمَوىلَللهجرة،َأبوهَأبوَعبيدة،والدته َفَالسنةَاأل:َاملهم ة سح 

َك ي س َك ي سَيا :َيا اَورثه َمََّع،َفضلًَلفطنةكمةَواةَواحلتارَتلكَالكياساملخَهيَاليتَوهبتَ َحةَ ،َهذهَاملسوقال 
َ.همَوأبيهمنَأمَ 
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َكماَقلتوسلمَ َاهللَمَفَزمانَاإلمامَاحلسنَصلواتَ  مامناَدائنَوخلفةَإفَاملَكانََهَعليهَاملختارَالثقفي
َكانتَاحلس َباإلمامَاحل س نَنَزََ،اًَقصْيةَجدَ ن َغ دمر  هناَ،َنودَفَاملدائبنَمسعَىَسعدلَعلكانتَشهوراًَوحني 

كَأوَتأريخ َامللَوَوَمتأريخ َاألمَ،لطربيتأريخَاَهذاَهوَ ،َذكرهاَالطربيَفَتأرخيهَم؟َكرهاذيََذمنَالََّ،رةَت ذكَ قضيَ 
َواألمم َ؟َ،َماذاَيقولخ َالطربي،َتأريخَاألممَوامللوكَتأريامللوكم

، فنَ َفروا ف رواد قُت ل فَانقن َسعد بيَس سكر أال إنَّ قفَبيَنا الحسُن في المدائن إذا نادى ُمناد  في العَ )
ب ساطاً   هى نازعو َحتَّ  -لطربيَريخَالمَفَتأهوَمكتوبَعليهَالسَََّ-الم وَنهَبوا ُسرادق الَحَسن عليه السَّ 

َبساطاًَََاحل س نكانَحتتَ ََ-كان تحته وَخرَج الَحَسُن  َنازعوه َمَ َماَفَرواياتناك، أثناءََىَاإلمامصلَّأخذوا
وكاَن َعمُّ  بالمدائنيضاء ورة البلمقصاى نزَل ى نازعوه ب ساطًا كان تحته وَخرَج الَحَسُن حتَّ َحتَّ  -صلتهمَ

 وهو غالمٌ  ختارالم هُ قال لفبن مسعود ُعبيد عاماًل على المدائن وكان إسمُه َسعد  بن  أبيالُمختار 
ربعني،َعلىَاوزَاألنَقدَجتفَذلكَالزماوهوَغلٌمَشابَيعينَاملختارََ- : هل لك في الغنى والشرفشاب

َ َحال  َهذهَمَ-وهو غالٌم شاب  -أي  َكانت َاملَوإن َصاحبت َغ لم َلفظة َعختاللفظة َطولَمار اخلطََلى
: ا َذاك؟ قَالَ َل: وم؟ قَالشرفالٌم شاب: هل لك في الغنى وافقال له المختار وهو غ -وسن شْيَإليهاَ
َاحلسنَ-ُتوث ُق الَحسن  َوتَ يعَت وثق َاحلسن َاإلمام َتعتقل َين إلى  ه  وَتستأم ن ب ق الحسن: ُتوث  قَالَ  -قي ده

َم عاوتأخذه َإىلَم عاويةَحتََّيعينََ-ُمعاوية  َعليَك  -عينَعم ه َيَ-ُه َسعد قاَل لَ فَ  -ويةََتنالَر تبًةَومنزلًةَعند 
َ.(بئس الرجل أنت ،بن  بنت  رسول اهلل فأوثقهُ  أَث ُب على إلعنُة اهلل

َاألممَوامللوكَوالبعضَيعتربَ َتأريخ  َكتابهم َالطربيَف َمنذهَأههذهَاحلادثةَنقلها سوءمََصةَت شْيَإىلقيضًا
َالطربيشخصي ةَاملختار َنَالصحمالَأساسَهلاََا،الَي عتمد َعليهَ،َاحلادثةَفَتأريخم ونَقارنَبنيَمضمنةَحني 

َ َاحلادثة َشخصيَّهذه َتعاىلَوبني  َرضوانَاهلل َاملختار َومَعليه،ة َبه َقام  َتقدََّما َحقاَما َذكرهمن َمرَّ َفَئق ا
َهذاَالربنامج َمنهجيةَحلنمَالقولَحلقاتم ََ.وفقاًَلذوقم
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َالشَهذهَم َنقلها َالصدوقَأيضاًَاحلادثة َأساساًَيخ  َالكلمَالَنعتَ،َنن  مَملعصَوَملَي ردَعنَاالًَأوَ َ،مدهَ هذا
َلناَ،َالكلمَالذيَالَهَعليهوسلمَ َاهللَمَصلواتَم ،َالطربيَاءتَفَتأريخانيًاَجهم،َوثبيرد َعنَاملعصومَالَشأن 

َحتماالت.العلماءَعضَامَوضع َلهَب،َهذاَالكللمائناَنقلَهذهَاحلادثةَفَكتبهَمالشيخ َالصدوقَمنَع

َنقله َالش َمنَالصدوقَناقشهيخَالسي دَاخلوئيَفَمعجمَرجالَاحلديثَحنيَنقلَما َالسجا الََند،هةم
ل أنَّه وج وقد ذكَر بعضُ  :َ)أنَيلَهبذاَاملوضوعَولكنَذكر،َقالش َ-م لك عن المعصو يًة بذد روااِلفاض 

َللقضيَ روايةَمباذا؟َليسَروايةَهبذاَاملضمون َاخلوئي؟َاذاَقالَالسيَ ،َموئيدَاخلةَذكره َالسيَ ،َروايةَبتخريج   -د 
َم رسل ةَ-ها وهذه الروايُة إلرسال َمعروفَ،يعين َسند َمن َهلا لة الها غير قاب إلرسروايةُ ال وهذه   -َليس

َمنهجََباعتبارَم رسلة،َ-لالعتماد  عليها  َالسرواياتَهقبولَاللسي دَاخلوئيَفَاباعتبارَأنَّ َندي،وَاملنهج 
ن أْن َصّحت ِلْمكَ  لوى أْن علها وهذه الروايُة إلرسالها غير قابلة لالعتماد  علي -دَعلىَالسندَاالعتما

إْن َعل َم أنَّ رأي عّمه  فَ  ستكشفَ ْن يأيًا وإنّما أراَد بذلك يُقال إنَّ طلَب المختار هذا لم يكن طلبًا جدّ 
عليه  ه على الحسن  قًة منا شفالم فكان قولُه هذَعّمُه يُريُد ذلك لقام باستخالص الحسن  عليه السَّ 

َمنَهوَماََ-عُض اِلفاضل وقد ذكَر ب -هذاَاحتمال،َث ََّيقولََ-الم السَّ   -كرَاملصدرَذاَوملَيَذهذكر 
ل أنَّه وجد روايًة بذلك عن المعصوم عليه  السَّ  قولَيعينَإىلَهذاَالناداًَاستَ-َ(مالوقد ذكَر بعض اِلفاض 

َكانتَجزءاًَمنَكنَوقعتَالَهبذاَاملضمون،لَاحلادثةَوقعت، ََ.لكلمَهذاَاداًَإىلمكر ،َاستناَأيضًا

َوتفصيًلَولكنَاستناداًََروايةَ ال لًة َالَنقبلهاَج  َذكرهَ لممَ َفَتأريخَالطربيَنن  َاخلَوَالا ئيَملَي شرَإىلَسي د 
َالروايةَعنَاملعصوم،ملَيَ َاملصدر، نَهو؟َالَمَ-اضل  اِلفَر بعضُ وقد ذك -ملَي شرَإىلَالناقلََشرَإىلَنص 
اية؟َالرَوَهيَهذهَمَ،َمادري؟َالَنَأي َمصدرفَ- المأنَّه وجد روايًة بذلك عن المعصوم عليه  السَّ  -ندريَ

ألفاضلَمعىنَنَبعضَاوئيَعدَاخلدتَحبسبَماَنقلَالسيَ لوَو جَملكنَمعَوجودمَهذهَالروايةََالَندريَأيضاً،
َ.ربَعم هَ ان َخيتكختارََولكنَوقعتَبقصد َآخر،َاملذلكَأنََّهذهَاحلادثةَاليتَذكرهاَالطربيَقدَوقعتَ

َكتابهَمَ،الفاضلَالد جيلي َكلماًَلكنَمصدره َغْيَواضحَ(،املختارَالثقفيَ)ََأمحدَالدجيليَف منَأنَََّنقل 
َكانَمتخو فاًَ َعمه َقدَيغدرَباإلعلىَاإلمامَاحلسنَوكانَشاكَ َاملختار َأنَّ َفشَ مامَاحلسنًا َاألعورَهوَ، ريك 
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َعلىَاملختار،ال َاملختارَشكىَذيَاقرتح  وشريكَ،َش ريكَعلىَالقراءتنيَريكَاألعور،َش ريكَأوإىلَشَ َألنَّ
إىلَش ريكَاألعورَمنَأنَّهَيشكَفَأنََّعمه َسعدََاملخلصني،َاملختارَشكىمنَأصحابَأمْيَاملؤمننيََاألعور

َاحلس َباإلمام َيغدر ا َيصنعرمب  َفماذا َشريكَن َأنَّ َالثقفي َاملختار َكتابهم َف َالد جيلي َالفاضل َنقل َحبسب ؟
َالاألعورَهوَالذيَاقرتح َعلىَاملختا َخيتربَعم هَفكان  َ.ذيَكانرَأن 

َ َمعروف َكتاب َالفاَره ناك َكتابباللغة َ(،َسية، َهبائي َكامل َأوت رجَمَ) َالعربية،م َللغة َفيهَََيضًا كتاب
َآخرهوَملؤلَ َ،معلوماتَمهم ةَوليسَهوَللشيخَالبهائي َفَألنَّ،َف  َمنَبعضَبَبعضَالكتينَوجدت  ومسعت 

َكتاب،َالكتابَملؤلَ يخَالبهائيَهبذاَالكتابللشَالَعلقةَ َ،يخَالبهائيينسبه َإىلَالشَثنياملتحدَ  َآخر،َف ََف 
َكماَيسميهَالبعض،كاملَهبائيَ َكاملَالبهائي هذهَاحلادثةَوقعتََحادثة،َتَهناكرَ فَهذاَالكتابَذ كَمَأو

َصلواتَ  َاحلسن َاإلمام َاملدائن،وسلمَ َاهللَمَأي ام َف َكان َحينما َعليه َتوجَ َه َهلوهناك َنسخة َمن َأكثر ذاَد
َكاملَهبائيَوي وجَ ََالكتاب، َخادمًاَألمْيَاملؤمننيََاختلفَفَهذهَالن س خ،َدكتاب تصرَأنَّ ولكنَبشكلَُم 

الطريقَاآليتََاملؤمننيَفَطريقهمَإىلَاملدائن،َألمْيَفَبعضَالن سخَهوَسعدَخادمٌََ،فَبعضَالن سخَهوَقنرب
ََ،منَالشامَإىلَاملدائن َوجدَبقاياَوجبانبهمَشخصَوحتَََّ،تميَ َ،مقتولشخصَفَالطريقَوجدَبعْيًاَوجبانبهم

،َفتحَهذاَالشخصَزجاجةَوكتابَحنيَفت شهووجدَمعََأنَّه َأكلَبطيخًاَفَهذاَاملكان،يبدوََقشورَبطيخ،
َاإلمامَاحلسنَصلواتَ الكتابَوإذاَهيَرسالةَمنَمعاويةَ َكانَخادمًاَعند  َ،َهذهَمعليهَاهللَمَإىلَإمساعيلَالذي

َاإلمامَاحلسن،مساعيلَالالرسالةَإىلَإ َيسَ َذيَكانَخادماًَعند  اإلمامَاحلسنَوقدَأرسل ََمَ معاويةَيطلبَمنهَأن 
زجاجةَوجاءَهباَإىلَاإلمامَ،َقنربَأوَسعٌدَهذاَأخذَالرسالةَوالمَ بالسَ َالزجاجة،َوكانتَالزجاجةَملئىَإليهَهذهَم

َأ سلَ َدَتفاصيلَف،َتوجَ ارَبعدَذلكَأخذَإمساعيلَوقت  ل هَ ،َاملختاحلسن طَالضوءَعلىََالقص ةَأناَهناَالَأريدَأن 
َكيَأقول َكثْياًَمنَاملعطياتَليستَمتوفَ َكل َصغْية َوكبْية،َأناَأوردتَهذاَاألمر وماَموجودَفَرًةَبأيديناَبأنَّ

َوللحذفالكتبَتعرََّ َيصدرَمنهَهذاَاملوقف،َ،َالذيَيكونَهبذاَاملوقفَالضَللتحريفم الذيَقتلََميكنَأن 
َكاملَهبائي،اعيلَحبإمس فَالبدايةَاإلمامَاحلسنَأخفىَاألمرَواملختارََ،ل مَّاَع لمم َاملختارَبذلكَسبَالروايةَف

َبشيءَوط َيعرفتارَمنَإلبَاملخأحسَّ َمنََاحلقيقة،َبنَعباسَأن  َخيرج  َاملختارَفأراد َأن  ل مَّاَع لمم َباألمرَثار 
َكيَيقتلَإمساعيل َكلمَفيماَبنيَاإلمامَاحلسنَاإلمامَاحلسنَّناهَعنَذلكََ،ساعتهم َجاءَإمساعيلَودار  إىلَأن 
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َالقص ةَملَت نقلَبشكلَ عيلَبعدَذلكَاملختارَقتلَإمساعيلوإمسا اََ،دقيقَ،َالذيَيكونَهبذاَالوضعَمعَأنَّ رمب 
علىََاملختارَوحرصَاملختارَعلىَإمامهم،هناكَدقائقَوتفاصيلَلوَن قملتَلناَالستكشفناَأكثرَوأكثرَمواقفَ

َالطربيالقضيَ َ،َلذلكَهذهَمهَعليهوسلمَ َاهللَمَمَاحلسنَصلواتَ اإلما َماَأَ،ةَماَهيَمبنقصةَاليتَذكرها ساسًا
َكتاب َكماَقالََامللبساتَوهذهَمَالطربيَهوَمشكوكَفضًلَعنَهذهَمَيأيتَف َكانَهناكَرواية التفاصيلَوإذا

َقامَ  َاملختار َأنَّ َمن َي بني  َاملعصوم َاإلمام َعن َوردت َاخلوئي َحرصاًََالسي د  َعم هم َاختبارم َألجلم َاألمر هبذا
َطفأعتقدَالقضيَ َ،واحتياطاًَوحفظاًَلإلمامَاحلسن َوتفصيل  َ.ويلةَواضحةَوالَحتتاجَإىلَشرح 

، َإجايل  َكانَعلىَعلم  َكمكانَيستشعرَََاملختار  َلربنامج  ملعطياتَأنََّااَجندَفَبعضَلَرمبََّبَبْي،نَأنَّه َي عدُّ
َيتداولَو َكانوا َالكتاب َقت َ أهل َويقتل َالعراق َف َخيرج  َشخص  َعن َاحلديث َالَ ن َاحلَ حل سة َني، َمذكوٌر ََفسني

َتعرَ كتبهم َأيضًا َاألخرى َالكتب َهي َاأليَ ، َف َتابعين َومن َللتحريف َاألوىلضت َالقمرََبرنامجََمنام قناة
َيدخلَعلىَموقعَزهرائيون َأن  َدخلَعلىَبرنامجَحَ َ،وميكنه َما َسيجدََذإذا َاسينا والََ،واضحاًََحل سنيَمكر 

َكتبَاليهودمَوالنصارىزالتَاإلشاراتَوالعلماتَواأللفاظَإىلَيومناَهذاَ ىلَإعطياتَتشْيَكَمنَامل،َفهناف
َرَعندَاليهودمَوعندَالنصارى.أنََّاملختارَقدَذ كَم

َلق َيُه عض  اِليَام َفف ي بَ :َ)عنَاملختارَورد َفيهاَهذاَالكلمرضوانَاهللَتعاىلَعليهَفَرسالتهمََبنَمناَاحلل يإ
َاملختارََ-َمْعب د  َاملختارَيقولَلهَ َ-َ: يَا َمْعب دُن خالد  الَجَدل ي فَ َقاَل َلهُ بعض  اِليَام َلق َيُه َمْعب ُد َفف ي بَ َ-ل قي 

ُذ ويَأخالَجّبار ين ويَ ْنصُر اْلَمْظُلوم يْن دون رَُجاًل م ن ثَق يف يَ ْقُتُل ج  يَا َمْعب د إنَّ أهَل الكتاب ذَكروا أنَّهم يَ  -
صَلَتين أنَُّه َشاب وَقد ب ثَأر  اْلُمْسَتضَعف يْن وَ  َفًة ف ي الرَُّجل إالَّ َوه ي ف يَّ َغير خ  َفَتُه فَ َلم َيذكروا ص  َوَصَفوا ص 

َكانَعقابََ-َقاب  الَبَصر َوأنَا أَْبَصُر م ن عَجاَوزُت الّست يْن وأنَُّه َرد يُّ  َ-َقاب َوأنَا أَْبَصُر م ن ع -فعًل
َببعيدَ ول َهو َما ا َالسابقتني،َرمب  َالروايتني َف َمرَّ َللطوسيروايَما َالتهذيب َورواية َالسرائر َة َاحل سنيَ: َأنَّ من

َكاسرَفيخرجه َمنَالنَّ اَتوجَ ارينق ضَعلىَاملختارَوكأنَّه َعقاٌب ،َاأللفاظَدَهناكَسلسلةَترابطَبنيَهذهَم،َرمب 
َاآلنَاخلوضَفَهذهَم َصر َوأنَا أَْبَصُر م ن ع َقاب، فَ َقاَل َمْعب د: أمَّا السِّْن ُه َرد يُّ البَ وأنَّ  -ةَالقضيَ َأناَالَأريد 

تِّين وَسبعين ع نَد أهل  َذل ك الزَّمان َشاب فَإنَّ إ َقدميَباعتبارَاملعلوماتََ-بَن س  وأمَّا  -جاءتَمنَزمن 
اَيكونَذلكَ-(َى : َعسَ ، قَالَ ْحد ث اهللُ ف يه َلعلَُّه َيك لَفَما َتْدر ي َما يُ َبَصُرْك  َ.رمب 
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َكانتَالشيعة َتتحسََّ َاملختارمَوعلئم  َوذكر  َالثَس هاَمنَأنََّبقي ة َاحلديثم أيتَالكلم َعنهَسيين َسيقومَياحلائر 
َ.حل سنيم ةَاَباسمَوخ دَ نزورَاحلسنيَمعَمل ََ،نذهبَإىلَالفاصلَاألخْيَفَحلقةمَيومَغد،

َإنَ َألقاكمَفَاحللقةَم َاهللَ َالقادمةم َغد،َشاء َعلىَمببثَ َنفسَاملوعد،َتعاىلَيوم  َاَاشر َقناة لقمرَشاشةم
َاحل سنيَاحل جَّةألقاكمَعلىَمودَّةَوُمبَّةَووَ َ،الفضائية َم هج ةم هَوسلمَ َاهللَمَتَ ناَصلوازمانَمَسنَإمامنَاحلبَاليةم

ََ.عليه

 ...َيا ُحَسيْن َسالٌم َعَلى َنْحِرَك الدَّاِمْي

َاهلل َ..فَأمانم
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