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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق....الثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي

 م7/9/2015 و الِعْشُروْن  ُة الَحاِدَيُةَقَلالَح

َ..اًَعَ ي َ ج َمَمَ كَ ي َلَ الٌمَعَ سَ 

ََقمصَّةٌََل ن اَك انَ ََإذ ا يب ََلمس ب بَ ..َاحل س نيَقمصَّت  ن اَاحل ي اةَفم دَ َحَ و و اضَمَطَ سم ن اعمنَلَ األ قَ َع ل ىَاًَجم َي  ق ةَ احل قَمَاحل س نيَ ..َد 
ي ةَ الو حم ََد  ي اتمن اَفم نيَ َح اءَ ..َس ر ابَك لُّهَ ََو الب اقميَح  َ َن ونَ َي اءَ َسم ن اعمنَم اوَ ..َح و ل ن اَو م اََن  نَ َناو ك لُّ..َونَ ال م تَ َم ت  َد 
َ..َاطملب ََأوَح قَ َممن..َن اغ يَمَدَ و عمن يَفم يَح و اشم َ..احل و اشم

 .. ُحَسين   يَا.. 
َأنَخَ  َالثقَ بعد  َاملختار  َالوايلَالزَ نَسَمفيَمَمرج  مع َخيوط َدأَيَ ب ََ،ولهعتَالشيعة َحَ وفةَواجتمَ بييَفَالكَ جنم

فَ ط طهمَشَ مَ  َالزَ ،َوقَ شيئاًَيئاًَ َابن  َم طيعَاهللَديداًَهوَعبدَ ل َوالياًَجَ ه َالسابقَوأرسَ بيمَواليَ دَع ز ل  وفة َوصل َالكَ َ،بن 

َوالعشرينَمنَشهرَرمضانَللسنةمَاخلامسةمَوالستَ  َفَم،َوكَ نيَللهجرةمَالشريفةفَاخلامسم نيَاملختارَوابن َاَبَ يمَ ان 
َهذاَشيءٌَ َي هد ىءعبد َاهللََاولَ ،َحَ ةالقةمَاالجتماعيَ والعَ َمنَاملعرفةَمَم طيع  األمورَفَالكوفةَولكنَََّبنَم طيعَأن 

َأشرافَالكوفةا َأنَّ َرغم َخرجتَمنَي دهم َيقولَالناسَأشرافَالكوفةَ،لقضي ة َما ََهَ وإالَََّ،حبسبم مَأجناس 
َاحل سنيوفةالكَ  َق  ت  ل ة  َهم َه مَح قراء َالكَ ، َالكَ ، َوأجناس  َآخر،وفة َتعبيًا َوالَأجد  َأقولَوفة َماذا همَأوساخَ؟
َكتبَالتأريخَبأشيسمَ َ،وفةقذاراتَالكَ َ،وفةالكَ  َم طيعقدَجتم عواَحول هَ َ،رافَالكوفةوهنمَف َابنم ،َأم اَ،َحول 

َ َفكان  َهبدوءَ املختار  َكانَيريَفَاخلفاءوقدَج  عَأمره َوحش دَج ندهَ َ،وهدوءَيعمل  َذلك ،َصحيحَََولكنَّ

َحركةَالشيعةمَلياًلَوهنَ كانواَيتحسََّ َالسون  بن َياسَإاَذ،َلَمملَيلحظواَشيئًاَواضحًاَعل ناًَهمَختارَولكنَّمَ  اراًَحول 
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َالشَ  َقريبًاَماَسي علن َم ضاربَوهوَرئيس  َاملختار  َلهَووصلته َأخبارَبأنَّ َابنَم طيعَعنده َمنَيتجس س  رطةَعند 
َذاَالمََ،هنضتهَوثورته َلني  َيستدعيهَإىلَقصرمَاإلمارةَبأسلوب  َوإذاَماَجاءَإىلَ،خب دعةَ َ،قرتحَعلىَابنمَم طيعَأن 

َعلي َي لقيَالقبض  َاإلمارة َإليهَرَ َه،قصرم َزائدة َوفعاًلَأرسل  ا َقدامةَوهوَقريٌبَجلنيَأحدُه  للمختارَلكن ه َبن 
َيعملَمعَإ َكان  َولََّ،بنَزياديعملَمعَاحلكومات، َيعملَمعَحينما َعلىَنفسَالطريقة َاألموية تَالس لطة

َعبدَاهللَالربمسيَإىلَاملختارَينفجاء َزائدةَبنَق دامةَوح سنيََ،بيينيالزَ  ًةَودعوًةَمنَعبدَاهللَبنَقالنَرسالبن 
َكيَيأيتَإىلَزيارتهَم َالزَ رحيةَللحَ ه َإىلَاآلنَملَي علمنَم عارضته َالصَ ختارَوافقَباعتبارَأنَّمَ  ،َالم طيع بييَفَكمم

َكيَيط لمع،،َدعوةَوفةالكَ  َالوايلَيذهب َزائدةَقرأَهذهَمَمنَقمب لم َعليناَهوَمَ  ،َزائدةَقريبَالةاآليَلكنَّ ختارَومرَّ
َكتاباًَمنَعبدَاهللَبنَع مرَبنَاخلطابَبنَختارَإىلَعبدَاهللَبنَع مرَمَ  أخذَرسالًةَمنَالالذيَ اخلطابَوأخذ

َمنَيزيدَإىلَع بيدَاهللََبنَمعاويةَوجاءإىلَيزيدَ هوََ،،َهوَهذاَنفسهختارمَ  بنَزيادَإلطالقَسراحَالبكتاب 

َاملختارَأمرَبإائدةَبنَق دامةَالثقفيهذاََز َثياب هَفقرأَزائدةَهذهَم،َفلمَّاَرأىَأنَّ َف  ر سهَو ل بمس   َوِإذ  }:َاآليةَسراجم

ُكرُ  تُ ُلوكَ  َأو   لِيُث ِبُتوكَ  َكَفُروا    الَِّذينَ  ِبكَ  َيم  رُِجوكَ  َأو   يَ ق  ُكُرونَ  ُيخ  ُكرُ  َوَيم  رُ  َوالّلهُ  الّلهُ  َوَيم  َ،{ال َماِكرِينَ  َخي  

َالق:َلس،َوقالجَ َ،ةَتظاهرَباإلعياءاَاستلمَاإلشاَرفلمَََّختارَرأسًاَاستلمَاإلشارة،مَ  ال طيفةَماَأراينَألقواَع ل يَّ
َالق طيفة،َالقطيفةَغطاء،َ،تكَ عَموَ َقدَماَأراينَإالَََّتينَوعكة،باأصَ،تكَ عَمقدَوَ َإالََّ بعضَاألحيانََألقواَع ل يَّ

َقمماششي فرَ َ،سي لبَ  َهو ،َ َله َقمماٌش َالقطيفة،مخ ل، َهذا َهو َقمماش،َ، َمسيكَنوع َقمماش َأنوع َلق، َع ل يَّ وا
َو عمك ت َكذاَوكذاَمعَأنََّالرجلَبييَعبدَاهللَ،َفرجعَاخلربَإىلَالوايلَالزَ القطيفةَإين  بنَم طيعَبأنََّاملختارَحال ه 

َزائدةَقدَأعلمَالَأحسَََّباملوضوع،َاينَأحسََّالثَّ َاآليةَولكنَمَ  بأنَّ َقراءة ختارَمبخططَابنَم طيعَمنَخاللم

َاإلاتَ  َالالوايلَالزَ ثنانَعلىَإخبارَفق  َكمَ  بييَبأنَّ َكانختار َموعوكًا بييَالوايلَالزَ َ،األي امَ،َوتستمرَُّمريضاًََ،ان 
َأمرهم، َمن َقلق  َالَف َأمر َمن َريبة  َعلى َاحلسني َاخلفَ َختار،مَ  وق  ت  ل ة  َف َاجلموع  َيمع  َإىلواملختار  َمتََّاء َأن 

َالثورةشَ َنشرَمَمليلة َاخلميسَالرابعَعَ َ،فرفاقَعلىَساعةَالصاالتَ  َاألو لَتنطلق  َكانَاالتَ هرمَربيع  ،َفاق،َهكذا

َاالتَ جرةنيَمنَالَمهذاَفَالسنةَالسادسةمَوالستَ َ،اخلميسَليلةَ  َكان  َال، بنَاألشرتَختارَوبنيَإبراهيمَمَ  فاقَبني 
َاألخرى َالقيادات َإبَ،وسائر َكان َاالتَ راهيمأبرزهم َفكان َعشرف، َالرابع َليلة َاإلعالن َأنَّ َااق َليلة خلميسَ،

َاألو لَوكلمة َ َربيع  َالنَمت سجَََّ،نَمنَعلىَالس طوحت علَ َالسرَ املصادفَالرابعَعشرَمنَشهرم َ،املشاعلَ،يانر
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َلثاراتَاحل سنيَومنَهن َأخرىَيا َأ ممتَوفَجهة  َمنصور  َيا َتبدأ َالثورة،والصيحة َفَجهة  ََا ولكنَح د ث 
َكماَخ طَ َ،شيءٌَ َلا،ملَجتريَاألمور َكاَط  َإبراهيمَنَلالقرار بن َاألشرتَمنَبيتهمَيلةَاخلميس،َليلةَاألربعاءَخرج 

َيلبسواَالدروع َويتقلََّ،ومعه َمئةَمنَرجالهَم دواَالسيوفَولكنَالَحيملواَمنَرجالَقبيلتهمَوأعوانهَوقدَأمرهمَأن 
َهذاَاألمرَمَم،َالَحيملواَأسلحًةَظاهرةرماحاًَ َكان  ََنهَ ، َكانَفَذهنهم اَهو َأوَرمب  كانَقدَََءَآخر،شياحتياطًا

َآخر، َلشيء  َالسيوفَخط ط  َوتقل دوا َالدروع َالثياب،َفلبسوا َعليها َيلبسوا َأن  َعلىََوأمرهم َثياهبم فلبسوا
َقدَوضعَاملساحلَفَأمكنة َمتلفةَمنَالكَ ،َالوايلَالزَ همَخرجواَعلىَخيولمدروعهمَولكنَّ َكان  اسَوفةَوالنبيي

َنقاطَتفتيشَمركََّاطَتفتيشَولكنَّ،َمساحلَيعينَنقختافَخترجَلوجودَاملساحل ،َزةَمدعومةَبقواتَعسكريةها

َيَ  َالثورةإبراهيم َأمرم َف َللمناقشة َاملختار َإىل َالذهاب َالثورةَ،ريد َستكون َالقادمة َاخلميسَففيَالليلة َليلة ،
َإبراهيمَملَيكنَخائفًاَوملَيكنَمتخفيَ َ،َخرجَليلةَاألربعاء،اآلنَخرجَإبراهيمَمنَبيتهَمَ،الثورة َفَلكنَّ ًاَفسار 

َسيصطدمَباملساحلالطرقَاال بعيدًةََ،َيعينَإبراهيمَملَيذهبَفَاألزق ةَفَاألماكنَاليتَتكونَ عتياديةَفقطعًا

َمعهَيقولونَأن هبيينيَوالَّعنَنظرمَجالوزةَالزَ  َي غيظهمكانَم ت عم دًاَفَذلكََذين  َالطريقَإىلَدارمَ،َف،َيريدَأن 
َالوايلَالزَ ،َمسَؤلشرطةبنَم ضاربَرئيسَااملختارَإياسَ َإبراهيمَولَالشرطةَعند  شرتَوأراد َبنَاألبييَاعرتض 

بوَقطنَمسه َأ،َفيماَبينه َوبنيَإبراهيمَص حبةَإكانَهناكَرجلَصديقَإلبراهيمَيعرفهََأنَي لقيَالقبضَعليه،
َكانَموجوداًَوكانَأيضًاَصديقًاَإلياسَ َقصرَ،َاميعملَفَجوَاحل كَََّ،كانَيعملَمعهمََ،بنَم ضارب فَجو 

َإبراهيمَوبنيَبنَم ضارب،املشاد ةَاَفلم اَحدثتَهذهَمَاإلمارة، أشارََإبراهيمَقالَأليبَقطن،َلكالميةَفيماَبني 
،َأبوَقطنَماذاَتصو ر َي وس طَأباَقطنإليهَأنَأقرتبَمين  َإبراهيمَيريدَأن  َإياسَ؟َتصو رَأنَّ بن َ،َي وس طه َعند 

َكيَتنتهيَهذهَم َإليهإبراهيمَمعَصحبهَإىلَاملكانَالَاملشكلةَوميرََُّم ضارب ،َالسببَالذيَذيَيريدَأنَيذهب 
َكانَعنده َرمحدنوَمين َاَإبراهيمَأنَيؤش رَأليبَقطنَأنَادع طوياًلَوإبراهيمَما َرحماًَ َكانَميلك  َأباَقطن َ،َألنَّ

َأسلح َي غط وا َأن  مَأرادوا َالسيوفَفقطألهنَّ َأبوَقطنَم،َفلم اَدتهمَبثياهبمَفتقل دوا أرينَ:َنَإبراهيمَقالَلهنا
َم ضارب،ر حمك َإياسَبن  َبهم َالرمحَوَنر  ََلر محَفََنرهمَوَن  ر هَفقت  ل ه،طعنه َباَ،َرحمكَطويل،َأخذ  ل مَّاَق  ت  ل هَفرَّ
َوفر وااجل ند َخوفًا َم لمئ وا َاستمرََّ، َالَ، َإىلَدارم َوصلَقالَللمَ َ،ختارمَ  إبراهيمَفَطريقهم َختارل مَّا لقدَح د ثَ:

ََ.َفلت ك نَالثورةَهذهَالليلة،َوفعالًَبدأتَالثورةَتلكَالليلةح دثٌَ
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َالطربيَاملختارَف رمحَ َخيفهذاََ-قاَل فبّشرك اهلل بخير َ-كماَهوَفَتأريخم نَالثورةَن علَمركةمَاهللََعلىَبأل 
ذ فأشعل في الهرادي نقِ بن مُ عيَد  يا سَ ُقم  : رختامُ  ، ثُمَّ قال الوهذا أّوُل الَفتِح إن  َشاَء اهللَ-َالليلةَهذهَم

َ-َِمتأَ يا منصور : دياد فناا عبد اهلل بِن َشدّ  أنَت يوُقم   ثَّم ارفعها للمسلِمين،َ-املشاعلَََ-النيران 

َاملالئكةَأساساًَهذاَالشعارَالذيَر فمع َفَبَ  عار  َنزلَملالئكةَماائد َ،َمنصورَهوَقدرَوه وَشم اَفَب در،َفكانََوالذين 
َللمسلمني، عارًا َعقيل،وََشم َأيضًاَملسلمَبنم هَوسالمَ َاهللَمَصلواتَ ََاألمروهوَمنَشعاراتَصاحبَمَكانَشعارًا

َكماَفَأحاديثَأهلَبيتَالعصمةَعلي  م  وقُ  ،صور َأِمتي يا منفناد بِن َشّداد أنَت يا عبد اهلل وُقم   -ه
َعَليَّ بدرعي  ختارمُ  قال الثُمَّ  ،سينمة بن مالك فنادي يا لثارات الحُ بِن ليل وأنَت يا ُقداأنَت يا سفياَن 

 :به فأخذ يلبُس سالحُه ويقول الحي فأُتيَ وسِ 

 لق          د َعِلَم          ت بي           اء حس          ناُء ال لَ          
 

 اء الَكَف           لواض           حُة الخ           ّديِن ع            زَ 
  

 
 ي غ              دا  ال              رو  مق              دا   ب               لأنّ              

  
 

.......................................
َتكملٌةَملَت ذكرَهنا ......

 ال ع              اجز  فيه              ا وال وغ              د  َفَش              ل .........................................
َأخرىذ كَم      َأ شعَمرتَفَمصادر َفلمَّا َال، َفَمَ  لتَالنيانَفَاملشاعلَومس معَأصحاب  َوهمَمتفر قون  ختار

َهذهَمَ،بيوهتم عوا َيعرفونَمىتَالوقتَمس  َكانوا مَما َلدىَحتديدَالوقتَليلَ،العالمةَألهنَّ َكانَمعروفًا ةَاخلميس
رتَفَالليايلَإذاَماَرأيتمَالنارَقدَس جَ َ،َعندهمَخربَفَهذهَمعارالعالمةَلعمومَاألتباعَهوَهذاَالشَمَالقادة،

َالصيحات َوارتفعت َاملشاعل َأ ممت: َمنصور  َيا َاحل سني.. َلمثارات َيا َبدأت.. َقد َالثورة َر فمعتَفإنَّ َفعاًل ،
َكثيةَر فمعتَفَمناطقَمتلفةَمنَالكَ َ،املشاعل ياَمنصورَ:َوارتفعتَالصيحاتَفَمناطقَمتلفةوفةَومشاعل

َأمت َاحل سني.. َلثارات َيا َاألمويني.. َوأرعبت َالزبييني َأرعبت َالثورة،ِمم ا َبدأت َالوقت، َنفسم الطرفَََف
َكانَقدَهتيَّ َاملساحلَ،أاآلخرَأيضًا َاألشرتَوبدأتَاملعاركَواالصاهيمَختارَوإبَرمَ  كَالحترََّ،وضعوا طداماتَبن 

َتلكَالليلةالعسكري َلذكرهاَلكنَالفارسَاملقدامَاألوَ ةَمنذ  َكثيةَالَجمال  َكانَفَهذهَم،َهناكَتفاصيل الثورةََل

َاألإبراهيمَبن َاألشرتَهوَ  َهَإىلَأي َجهة َالَيرجعَإالََّحينماَيتوجَََّوالزبييونَخيافونَمنَذكرَامسهم،َمويون،َوكان 
َاألشرتَأرعب  هَ ومعه َالفتحَوالنصر،َإبراهيمَ َفيهمَفتكًاَشديداًَمَإرعابًاَالَمثيل َلهَ بن  َالتفاصيلَ،َف  ت ك  ،َمعَأنَّ
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َكاملةًَ َكتبَالتأريخ،ولكَواملعطياتَملَت رد َف َمذكورًا َجاء َالطربي،َنَما َفَتأريخم َكان  َابنَمَإن  َفَتأريخم
َالتأريخ،َفَتأريخَاملسعودي،َاألثي، َكتبم بنَاألشرتَيمَطياتَتشيَإىلَشد ةَبأسَإبراهه ناكَمعَفَسائر

َمنَالكَ َ،خوفَالزبيينيَواألموينيَ،وإىلَخوفهمَالشديد ،َخرج َمنَقصرمَاإلمارةَوفةلذلكَالوايلَالزبييَهرب 

َالنَممتخفَ  َبلباسم َمنَالكَ يًا َكل َصغية َوكبيةَةَتفاصيلَالَجمالَ للقصَََّ،وفةساءَوبعدَذلكَهربَوخرج  َ،لذكرم
 :ربيذَه ناَلقطتنيَمنَتاريخَالطخينَآلكنَّ

َالواليب: َكعبم د ثَعنَاحلارثَبن نفَحي  حملت علينا  -ختارَمَ  معَالَكانَ ََ-َ: حملت عليناقالَ َأبوَم 
َفَالكَ َ-بن رِبعي بث خيل شِ  َكانواَموجودين  بن ث نا َخيُل ِشبلت عليَحمَ  -َوفةهمَنفسهمَق  ت  ل ةَاحل سني
َي ضعمف ونَوماَاستطاعَ-ا رجل  من مكانِه زول منَّ ا يَ فمَ ملتين ربعي حَ  َمنَقادةَ-َنس بُن أَيزيُد  فقالَ  -اَاَأن 

 لُ كم وُتسمَ م وأرجلُ ُع أيديكق َّ ون وتُ قتَ لُ تُ يعة قد كنتم : يا َمعشَر الش  فقال يزيُد ابُن أََنس لَنا -ختارَمَ  ال
كم عدوّ  يوتكم وطاعةِ بون في قيمكم وأنتم مُ خل في ُحب  أهِل بيت نبي  عون على جذو  النرفَ أعيُنكم وتُ 

لَيقتُ َلنَُّكم َصبراً ًا َت  ِرف وَ كم عين منفما ظَنُّكم بهؤالء القو  إن  ظهروا عليكم اليو  إذًا واهلل ال يدعونَ 
 الصدق يكم منها إاّل  يُن  الواهللِ  أموالكم ما الموُت خير  منه،ن منهم في أوالدكم وأزواجكم و ولتروُّ 

فإذا  لةئوا للحمَ يّ وته  شدَّ روا للعلى هامهم فتيسَّ  والصبر وال عن الصائب في أعينهم وال رب الدارك
َالكالمَ-تين فاحملوا حرّكُت رايتي مرَّ  َالعباراتَألَخذتَهذهَمأ،َأناَإىلَآخرم َكانََاخلبني  دورَيطابَالذي
َج ندمَال َ.ختارمَ  فَوسطم

َ َالطربي َيذكرها َأيضًا َأخرى َالنَ-اس وخرَج أشراُف النَّ  -ولقطة َالقذاأشراف  َهم؟ َمن ق  ت  ل ةََرة،اس
م ىَالقذاراتَهيَاليتَت سَ َهذهَمَأبناء َالزواينَاملأبونون،َ-وخرَج أشراُف الّناس  -يعينَأجناسَالناسََاحل سني،

َالن َالزَ َ-اس فَ َلِحقوا بالَبصَر  وخرَج أشراُف النَّ  -اسَبأشرافم َاحلكمم َكانتَحتت   -بييَباعتبارَالبصرة
َعند ه َشيءَإالَََّ- ختار ِلَقتَ َلِة الُحسينمُ  وت رَّد ال َكان  َما َتعبيَيعينَاملختار  َق  ت  ل ةَاحل سني،َهذا َأنَّه َيقتل 
َكانَعندهَشيءَ-ُمختار  وَت رََّد ال -ي تهمَيعةمَمنَي شك كَفَنوالغريبَجتدَفَالشَ َالطربي، ك لَََُّ،املختارَما

ت ل َق  ت  ل ةَاحل س نيََُه  ه َي  ق  : َما ِمن  ِديِنَنا َترُك َقوٍ  قَتلوا الُحسين فَ َقالَ   الُحسين،ختار ِلَقتَ َلةِ مُ  وت رَّد ال -أن 
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 ،اب كما سّموني، أنا إذًا الكذّ في الدنيا أنا إذاً  ُمَحمَّد ي الدنيا آمنين بئس ناصُر آلِ يمشون أحياء ف
َب وترِهم الِ ذي جعلني سيفًا ضربَ ُهم به ورُمحًا طعنَ ُهم به وطفَإّني باهلِل استعيُن عليِهم الحمُد هلل الَّ 

ُتَل َمن  قَ تَ َلُهم  ائَم بحق ِهم  إنَُّه كاَن َحقّ والق القانونََتالحظونَهذاَفهٌمَلقانونَاألصالب،َ-اً على اهلِل أن  يَ ق 
َعنهَال َاحلديث  ُتَل َمن  قَ تَ َلُهم  وأن  يُِذلَّ َمن  َجِهَل َحقَُّهم َفَسمُّ إنَُّه كاَن َحقّ  -ذيَمرَّ وُهم ًا على اهلِل أن  يَ ق 

َخرجوامس  واَيلَهؤالءَالَ-ِلي  َاألمساءَاملشهورةَيعرفهاَلكنَّذين  َاملشهورةََهَ ،َقطعًا  -يبحثَعنَاألمساءَغيم
ُنوُهم -َامتب عوهمَ-أَتِبُعوُهم َفَسمُّوُهم ِلي ثُمَّ  ، اطلبوا ِلي قَ تَ َلة الُحسين فإنَُّه ال َيسوُغ ِلي ال عاُ  َحتَّى تُ ف 

َوعنَرؤية َواضحةََثهذهَالكلماتَتتحدَََّ- األرَض ِمنُهم ُأَطِهرَ ى والشراب حتَّ  َثابت  اطلبوا  -عنَعزم 
ارةَيبدوَحصلَفيهاَعمبَ-ى ُأَطِهَر األرَض ِمنُهم ِلي قَ تَ َلة الُحسين فإنَُّه ال َيسوُغ ِلي ال عاُ  والشراب حتَّ 

َ ََ-َوأن  َفى ال ِمصَر منهمَ-حتريفَأوَخطأ َأصلَالعبارة أ ن  ق يََ- ال ِمصَر منهم ق يوأن َ َ-يَأ ن  قَ َويبدوَأنَّ
َ.البالدَمنهم

َالعلويَُّيبسط َنفوذه َعل َحم  مَّد َبالفمرارَىَالكوفةانتصرتَالثورةَوهاَهوَالصقر  ،َوالذَالكثيون َمنَأعداءمَآلم

َوالبقيَ  َبيوهتم،َوااختبأة َحَ َف َقد َاألشرت َابنم َسيوف  َو ح ص دتصدَ وكانت َوح ص د ت َاألمرَ ت َاستتبَّ ،َ

َكانَالللمَ  َس لطًةَوحكومًة،مَ  ختارمَوما َيطلب  َإبراهيمََختار  َكذلكَل م اَاست  ع ج ل َفَإرسالم َكان  بنَاألشرتَلو
َاهللَ َع بيدم َعليهمملالقاة َللقضاءم َفَالشام َاحل سني َوق  ت  ل ة َزياد َجيََّ،بنم َاألشرتَبنَمشَاجليشَإلبراهيمَوفعاًل

َالشام َجهةم َإىل َوالَزوتوج ه  َاألمويون َعل همَ، َالكوفة َمن َإبراهيم َخروج َينتظرون  َكانوا َاحل سني َق  ت  ل ة  بييون
َعلىَال َي ثوروا َالمَ  يستطيعونَأن  َالختارمَ  ختارَويقتلوا َم شيَ  ،َخرج  َإلبراهيمَمود عاًَمختار  َالَ،عًا َ وش يَّع  م ختار 

َراكباًَ َإبراهيم َكان َبينما َماشيًا َيتحرَََّ،إبراهيم َزمياكَباجتَ كان َابنم َالداهم َمَ  ، َملاذا؟ َماشيًا َشيََّع وَ  -ختارَخرج 
ي ألحتسُب األجر في ُخ اي معك إنّ  -ختار؟َمَ  ماذاَقالَالَ- ارَكب َيرَحُمَك اهلل: إبراهيَم ماشيًا فَ َقالَ 

َأمشيَأ ََ،أناَأطلبَاألجرَ- َهذاَ-ي ألحتسُب األجر في ُخ اي معك إنّ  -ريدَأن  َمشي  خطواتََ؟أيُّ
َكربالءَل ي ألحتسُب األجر في ُخ اي إنّ  -َ؟!اخلطواتَاَولاَمنَاألجرَولكنَهلَت قاسَهبذهَمالزائرَإىل

عُه وان َصَرف وباَت معك وُأِحَب أن  تتغّبر قدماي في نصِر آِل ُمَحمَّد وال لِب بَدِ  الُحسين ثُمَّ ودَّ 
ََ-ى وافى ساباط المدائن إبراهيم بموضٍع يُقال لَُه َحّما  َأع َين ثُمَّ رََحل حتَّ  َك سرى فحينئٍذ  -مدائن
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َأكَ-ختار الِقّلة وال عف مُ  وفة في الم أهُل الكُ توسَّ  َألن  َإبراهيم َمع َخرجت َالقو ة فخرج أهُل  -ثر
هر وظَ  ُمختفيًا إالَّ أحد  ِمّمن َشَرك في قتِل الُحسين وكان   عليه وجاهروه بالعداو  ولم يبقَ الكوفةِ 

ئُل عليه من ب يلة واألزد واجتمعت القبا لُّوا َعَليِه سيفًا واحداً وسَ  -نقضواَبيعةَاملختارََ-ونق وا بيعَته 
ختار من ساعتِه رسواًل إلى إبراهيم وهو بساباط ال ت ع كتابي مُ  بن ذي ال وشن فبعَث ال وشمر وِكنَد 
وا فوصل -نادىَإبراهيمَبالرجوعََ-هم كتابُه نادى بالرجو  ا جاءَ ى تعوَد ب ميِع من معَك إلّي فلمَّ حتَّ 

 -َالنهارَوالسرىَفَالليلَالسيَفَ-رى فوصلوا السير بالسُ  -يعينَليلَوهنارَبسرعةََ-رى السير بالسُ 
َكانواََ-رى وأرخوا األِعنَّة وال ُمختار يشغُل أهَل الكوفة بالتسويِف والمالطفة فوصلوا السير بالسُ  ما

َإبراهيمَسيجعَهبذهَالسرعةَعونَيتوقَّ ى يرجع وفة بالتسويِف والمالطفة حتَّ أهَل الكُ  وال ُمختار يشغلُ َ-أنَّ
شوكَتهم وكاَن مع المختار أربعة آالف فبغى ُهم ويحُصد ترَّ إبراهيم بعسكرِه فيكّف عاديتَ ُهم ويَقَمع شِ 

وباتوا على ذلك يومًا كاماًل فوافاهم  -حاربَاملختارََ-وه بالحرب فحاربهم عليِه أهُل الكوفة وبدأ
َالكَ لواَمنَأينَجاء َإبراهيمَوقدَذ هَمَ-اني فحصدهم حصدًا إبراهيم في اليو  الث وفةَبأنََّوالكالم َفَوسطم

َالَ،ختارَيد عيَالنبوةمَ  ال واحلالََاألرضَوكالٌمَطويٌلَعريض،َط ويتَلهَ َ،ختارَصاحبَم عجزةَوإبراهيممَ  بأنَّ
نكَ،القضي ةَملَتكنَهكذا َوحم ،َهكذاَجرتَوذكاءَوحكمةَةَ جرتَاألمورَبأسباهباَالطبيعيةَولكنَبتخطيط 

َكاملَ ،َاألمور َاألمرَبشكل  َاستتبَّ َأن  بن َمالكَاألشرتَللغايةَختارَالثقفيَرجع َإبراهيمَللمَ َُث ََّبعدَذلكَبعد 

َكانَقدَقصدهاَوتوجَ  َاجلزيرةاليت اجليشَالشاميَابونَملالقاةَإىلَنفسَاجلهةَاليتَتوجهَإليهاَالتوَ َ،هَإىلَجهةم
َ.زيادَبقيادةَع بيدَاهللَبن

َتتبَ مَ  أمَّاَال َمنَشأنهمَأن  َرضوانَاهللَتعاىلَعليهَفكان  دفَالرئيسَلذاَع َق  ت  ل ةَاحل سنيَوكانَهذاَهوَالختار 
َالالثائرَاحل سيين َهناكَشيءَيشغل َذهن  َكان  َإنَّه َيبحثَعنَالعشرةَالَ،ختارمَ  ،َأو لَماَبدأ َداسواَجسد  ذين 

َسعدفيهمَذينَنادىَ،َهؤالءَالعشرةَالاحل سني َاحلَ َ:بن  ،َسنيياَخيل َاهللَاركيبَوابشريَباجلن ةَودوسيَصدر 
َال َالشرطةَعند  َأعوان ه َيقودهمَأبوَع مرةَرئيس  َق  ت  ل ةَاحل سنيَفرداًَختارَفَالكَ مَ  فأرسل  َكانَيعرف  وفةَوالذي

َال َأعوانم َأماكنهمَوهوَمنَأكثرم َويعرف  َاحل سنيمَ  فردًا َداسواَصدرَ،َفجاختارَقتاًلَلقت  ل ةم ءوهَبالعشرةَالذين 
َاخليول،َاحل سنيَم َاألمرَمنَع بيدمَاهللَوكَحبوافرم َي داسَاحل سنيَحبوافرَاخليولَحىتََّرَبنَزيادَلعمَ ان  َبنَسعدَأن 
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َكتبَالسيََّأثرَالَيبقىَلهَ  َف َماَورد  َكل  ،ََوالتأريخَوال م ق اتل،َولكنَهناكَتفاصيلَالَأستطيعَالدخولَف
َالتأريخََءفجاءواَهبؤال َكتبم َك لُّهمَأبناء َزناَالعشرةَوف َهؤالء َنظرناَفَأصلم هكذاَيذكرَاملؤر خونَبأن ناَحني 

َقالَاملؤرَ  َيكونونَهؤالءسواء َماذا َملَيقولوا، َهلَيكونونَخونَأم َاحلال؟؟ َأحسنَمنَهذا َيعينَفَحال 

َالذينَدفجيءَللمَ  َاحل سنيَحبوافرَاخليختارَهبؤالءَالعشرة َصدر  أنيموهمَعلىَظهورهمَعلىَ:َقالَول،اسوا
َجال َُث َّ َواألوتاد َاحلديدم َبسالسل َوأرج ل ه م َأيديهم َواربطوا َفعلوا،األرض َكما َداستهم َاخليول، َعليهم َت

َالشيعةمَحبوافرها بعدَذلكَأ حرمقوا،َركضتَعليهمَخيول  َ.الناسَأحرقتهمَفداستهمَُث ََّ

َاحل ج اجَالع مروَ َكانَعلىَالشريعة،بنم َاملاءَعنَأطفالَمالَرَذي َفرَََّيالَاحلسني،عوعنََنيسَاحلمزَفَمنعم
َمنَال،َتنقََّه َماتَعطشاًَولكنَّ َالقبائلَخائفًا َبني  َمنَختارَفارَ مَ  ل  ََرختامَ  لاطوةَسًا َماَحبوماتَعطشًا سبم

َالَهوَاملشهور، َوخوف  َ.ختارمَ  ق  ت  ل ه َالعطش 

 َبنَيزيدَاألصبحي،خَم َهوَاَار،أمساءَاجملرمنيَالكمبَهذهَمَوال  وال  همَبجاءََ،سَالشريفل َالرألذيَمحخم
َكربالءَإىلَالكَ  شريفَفَلوضعَالرأسَاَ،ذكورةاملعروفةَاملالقص ةََ،الذيَوضعه َفَالتنورَ،وفةمن

َأرسلَالالتنور وال  رَويبدوَمنَواتَزوجته َالنىلَالبيواَإمَّاَوصلل ََ،ختارَإليهمَمنَأعوانهمَوج ندهمَ  ،َخم
َكانخاللَالقرائنَالتأَر ا َعخييةَاملذكورةَأهن  َوآلم ب ًةَلعلي  ألوهاَأين َسحتَالبابَلمَلم اَفتفَلي ،تَحم 

وال َ َخم َبيدهَقالت؟ َاخلالء َهوَوهيَت شيَإىلَبيتم َالَندريَأين  َألنََّنن  َكانَا َفَبيتَممه  َتبئًا

َعليه،عَقضَماخلالءَوقدَوَ  َالقوصرةَوأخرجوهفدَوصرًة َأكثرَاللعناءَهذاَمنَوال َخَم،َخلواَعليهَرفعوا
َ.ذلكَئلةَاحل سنيَوآذواَأطفالَاحل سني،َقتلوهَوأحرقوهَبعدَ عاذينَآذواَال
 ،َالعبََّحكيمَبنَالطفيل َأيبَالفضلم َالعبَ َ،اسقاتمل  َميني  الَالعباسَحكيمَالذيَقطع  َِشم اسَوقطع 

َالطفيل َأنََّبن  َالغريب ،َ َع دي َهو َكبيًا َشيعيًا َاملؤرَ َزعيمًا َيذكر َالطائي َحامت َبأن ه َجاءَخبن ون
َالليتشفََّ َالتأريخَفيماََ،بنَحامتَمنَز عماءَالشيعةختار،َع ديَمَ  عَفيهَعند  َكتبم اورةَمعروفةَف حم 

همَأوالدَعديََالطرفاتَ؟:َأينَالطرفاتمعاويةَبعدَشهادةَأميَاملؤمننيَحنيَقالَلهَ َبينه َوبنيَ 
َقالَ  َوط رفة، َوطريف َطارف ف نيق تَم: َصم َف َعلي  َمع َمعالوا َذلكَو، َيعرف  َق تَمية َفَ، َعلي  َمع لوا

ف ني،َفقالَ  َلقدَقتلَأوالدكَوبقيَو لده،َقالماَأنص ف كَ:َصم َ:َعليٌّ َلقدَق تملَع ليَ أناَماَأنص فت  ًا
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َبعده،َحماورةَفيهاَتفصيل َيأيتَللمختارَيتشفََّوبقيت  كيمَبنَالطفيلَألنَّهَعَفَحَ ،َالغريبَأنَّه َأن 
َاهللََة،فسَالقبيلألنَّه َمنَنَطائي، َكاملَالولكنَعبد  ذيَألقىَالقبضَعلىَحكيمَبنَالطفيلَبن

َ َعدي َبأنَّ َليتشفََّعرف َطريقهم َف َحامت  َفقالبن َع َال: َيوافقه  ا َللجندَمَ  ر مب  َفقال َما َلوقت  ختار
َسلبته َثيابه:َ،َفقالواَلهَ اقتلوه َقمرَبينَهاشمَبنَعلي  َس لبت  َوقع َالعبَ أنت  َصلواتَ ،َبعدَأن  َاهللَمَاس 

َثيابكوسالمَ  َنسلب  َالس هامَهَعليهَعلىَاألرض،ََنن  َإليهم َ،َسلبوهَثيابهَُث ََّوج هوا وق تملَفَذلك 
َ.املكان

 َ َالنمالك  َالذَسر،بن  َمفر قهم،هذا َعلى َاحل سني َرأس  َضرب  َََي َمن َالضأكانت َقسى يتَالربات
َفامهداءدَالشَ وقعتَعلىَرأسَسيَ  َعلىَرأسهم َف،َوكانَالربنس  ،َعلىَاألرضَالربنسَقىألتألَدمًا

نسَامللطخَبا َيغسل ه َاللعنيَأخذَالرب  َبهَإىلَبيتهم لُحسين على اي ضرَب ذلَّ اوهَو  -لدمَوذهب 
َوضشَ َ- َتَمهُ رأسِه َيو  عاشوراء عندما وقَع على األرض بعد أن  دنى منُه وشَ  َاإلمام ربَت م

اَن على رأِس لظّاِلمين وكا مع  اهللُ َركَ فَ َقاَل َلُه الُحسين ال أكلَت بها وال َشرِبت وَحشَ  -اإلمامَ
ِه إلى بيته ب النسر وجاء بنُ الك مأخذُه فًا فَ َرماُه ِمن  َعَلى رَأِسه فامتأل َدماإلما  بُرُنُس َخّز 
َت  اهلل وَسلبَرسولِ  ت ابنَ قتل تّبًا لك،: الدماء فرأتُه زوجته فبكت وقالت وأخذ يغسُل عنهُ 

 ال عشُت معكَ و جة زو  نا لكألي حلياًل وال  قبَرك نارًا فلست ِابعد عّني حشا اهللُ  ،ِسالحه
اٍر فدخل في لى مسمبُة ع، رفَع َيَدُه لي رِبَها على وجِهَها فوقعت ال ر تحَت سقٍف واحد

مرُه ذليالً عُ رَفق وعاَش َن المِ ُه مِ ى ُقِ عت َيديده َفَ َهدوا أن  ُيخرجوه منها فما است اعوا حتَّ 
َ.ىلَأنَقتل ه َاملختارإَ-إلى أن  قُِتل 

 ،َكاهل َالسابقةمرََّحرملةَبن  َجاءَ،تَقمص ة َقتلهمَفَاحللقاتم رَالن ارَجلز ارَاجلز ااونادىََواَبهفحني 
َقمص ة َاألمل َعمدََّت ذكَ َ،الن ارَوحرملة َقصته  َبسهام  ََة،رنا َرضيَبمحَ ذَ سهٌم قه َحرملة،َعَاحل سنيَأطلبه
َاحل سني، َقلبم َف َوقع َاَوسهٌم َاهذا َسي د َظهرهم َمن َأخرجه  َالذي َفانبهدلشَ لسهم َااء لدم ََعث
َيصفَاملؤر خون َكما َأيبَالفضلَالعباس،َوسهمٌَ،َكامليزاب َفَعنيم بنَاهللََبهَعبدََذبحَ وسهٌم

جرَسي دَالشَ  َاإلمامَاحلسنَفَحم َهداء.احلسنَمنَأطفالم
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 ،هَ َرَ،بن َم سلمذيَقتلَعبدَاهللَالَز يدَبنَورقاء َأنََبعللعنيَحىتََّا،َبينهَمإىلَجَماهَبسهمَفسمرَي د  د 
ماَفيستخرجَالسهمَلَجاء َملؤمننياربىَبنتَأميَبن َرقي ةَالكَ ق تملَعبدَاهللَبن َم سلمَبنَعقيلَوهوَ

َيستخرجَالنصلَفأخرجَاخلشبة َاخلَ،استطاعَأن  َجيءفقطَأخذ  َالق ت َ ََ،بهَمَشبة،َأيضًا َك لَََُّ،ل ةك لُّ
َ.ختارمَ  لاجملرمنيَلقواَجزاء ه مَعلىَي دمَا

 ،َبمَ  الَهذاَالذيَقطع َخ نصرَاحل سنيَأيضاًَجاءواَبهمَوأمرَ َجبدلَبن َسليم َأناملهَمختار  َ.قطعم
  َص بيحَوَابنبنَص بيحَأوَ،َع مَرَبن َاألشعثقيس.َ
 نا َأ ن سسم َبن  َنقَرَسني،نانَللحَ به َسَمذيَسبَ واقعةَعاشوراءَيعرفَمدىَاألملَالَّمنَيعرفَ،َن  أََنن 

َكتبَال م قاتَم نان؟َلَماَالف د وق جلنتظرون بالر وما ت ُكم  : ما وقوفُ فصاُح الش مرُ  -ذيَفعله َسم
َسقطَاإلمامَعلىَاألرضَبَ-؟ أثَخنتُه الس هاُ  والر َماح مِ  -عدَأن  بُن ُه َزرَعُة َليه َوضَربَ ُلوا عَ اح 

يَالس كَواَ-ُشريٍك على َكِتِفه األيسر ورماُه الُحصين  َُن  معَع بيدمََل ه َإبراهيميقت،َسينحل صنيَبن 
َالذَيعينَ-ورماُه الُحصين في حلِقه  -اهللَبنَزيادَ ربَُه آخر وضَ  -سهمَ،َرماه َببحفَمكانم
َالرقبةَوال م نك بَالعاتقَيَ-على عاتِِقه  ناَ-نان وطَعَنُه سِ  -عينَماَبني  حتد ثَذيَأالَنهذاَهوَسم

لطعنةَاهذهََ-درِه بواني صَ  ثُمَّ في -انَذاَاملكفَهَ-بُن أََنس في ترقوتِه وطَعَنُه ِسناُن  -عنهَ

ه ثُمَّ في س في ترقوتِ ُن أَنَ بناُن وطَعَنُه سِ  -،َفَأضالعهمَفَبواينَصدرهَمَ،هداءدَالشَ القاتلةَلسيَ 
نانََ- بواني َصدرِه ثُمَّ رماُه بسهٍم في َنحرِه َسم َوجلأَونَالكَ مبنَأنسَفرَّ ََفة كنَلإىلَالبصرة

َكانَعلىمَ  ال َالفارَ َختار َهبمَوقينَرجيقنيَحىت  َع مرَم،َل مََّتل هَ عواَبأرجلهمَوأمسك  نَسعدَباَفرَّ
،َماذاَقاهَعدَوهابنَسَختارَملاذاَتركتَع مرمَ  ومَاللمنَيَمنَبيتهمَوكانَه ناكَفَالشيعةَم لَوَفر 

َاحل سنياملختار َسلسلةَدمم جعه َإىلَالكوفةَوفعالًََ؟َقالَأينَيفر  َفانَّه َأل،َرجعَعَرجسرت  ر اًَمنَخرج 
َفأينَيفَداره،َتَببابَمَوقفبهَالف رسَحىت ََت عمبَفَالطريقَفنام َوهوَعلىَفرسهمَفرجعتَ،وفةالكَ  ر 

َالنهارَوقتله َبعدَذلكَال نانَبنَأنسمَ  فَوض حم نختار،َفجيءَبسم َإىلَالبصرةفنسَبنَأانَا،َسم َر 
َالزبييني َإىل َذلك َبعد َولكن َالقادس، َإىل َخرج َشؤونه َمن َأَومَ  الَعيونَية،لشأن  صلتَختار

َالقبضَعليهمَوجيءَ َ،ختارمَ  األخبارَإىلَال َمنانتقمَاَوَبهَرأساًَأرسلَق  و ةَوأ لقي  َ.َانتقامهَشرََّملختار 
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 ٌرَماذاَفعل َبشمر؟َو ِشم ثَ َ؟وِشٌرَوماذاَفعل َاملختار  د  ٌرَحت  َكتِشم َاملنا َفتقول،َمقب  َكتبَاتلم اذاَتقول
َللح سنياَأيَ َ- أريُحوهاس ِانزِلوا إليِه و ُن َسعٍد بالنَّ بثُمَّ َصاَح  -ال م قاتمل؟َ فَبَدَر إليِه  -َنزلوا

سيف اثنتي َضَربُه بالّدسة وَ  المقَفرَفَسُه ِبرجِله وَجَلَس عَلى َصدرِه وقَبَض على شيبتهِ ِشمر  
رٌََ-عشر  ضربة واحتزَّ رَأَسُه ال ُمقّدس  ملختارَاَإىلَوجيءَبهَمَع مرة،َهَأبوَهذاَألقىَالقبضَعليِشم

َبقدر َتارَالثقفيَأمخمَ  الَرَبأنََّولكنَعندناَأخباَبأنَّه َأبوَع مرةَقت  ل ه،َالثقفي،َفَرواياتَتقول ر 
َيدَشيئًاَي عاقبَبهَالشمَ،م ليءَبالزيتَوأخذَالزيتَيغلي شمرََلاَ؟ماذاَيصنعَ،َهذارَإالََّإن ه َمل 

َغكيفَي عاق ب َومألهَزيتًاَحىت  َأنََّلزيت،اىَالشمرَفَذلكَلىَوألق؟َأخذَقمدرًا َذلكعبه َحىت  َد 
َإىلَشيء َالَي عرفَماَهو، ََحتو ل  َغ ل ىَفَوسطم َ.الزيتبعدَأن 

 ،َلهَ ََع مرَبنَسعد َكتب  َاملختارَقد َعلَ،وفةفَالكَ َمهم ةَةبنَس عدَشخصيَ أماناًَوع مرََكان  يناَومرَّ
َفيه َمبا َالكوفيني َأنَّ َكيف َأمس َي نَميوم َأن  َأرادوا َوالصَ الشيعة َبوا َبععيًا َبليهم َيزيد َموتم نَد

َالكالمَيومَأمسَوالذيَقرأته َعليكمَمنَمرَومعاوية َحالَ ،َعلىَأعوديجَالذهبَللمس،َمرَّ ،َي 

َلهَ  َكتب  ََاملختار ذ ؤاخَ ِولِدك ال تُ ِلَك وَ هلك وماإنَّك آمن  بأماِن اهلل على نفسِك وأَ-أمانًا
َتَ-ًا ِبَحَدٍث َكاَن ِمن َك َقديم َال َؤاخَ يعين َللح سني َبقتلك َت أطَعت وَلَزمعَت و ا َسمِ م -ذ

ِدَث َحَدثإالَّ  -يعينَالَخترجَمنَالكوفةََ-َمن زَِلك  َاإلماذاَأحدثتَحَ إَ-ًا  أن  ُتح  ثاً، مَالباقرَد 
َامَ  كانَمقصودَال:ََيقول َيدخ لَبيت  ثًاَهوَأن  د ثَح د  َحي  نََع مرَبلَ وكمَمر ةَدخَ،خلالءختارَأن 

َاخلال ِدثَ  -ء،َمقصودَاملختارَفَهذاَاألمانَس عدَبيت  َأَالَيقصدَيعينَ-ًا ث َحدَ إاّل أن  ُتح  ن 
َعاصيًاَحلكوميت، ر ج  َإلَيهَبعدَ هَعلوسالمَ َاهللَمَكماَيقولَإمامناَالباقرَصلواتَ ََخت  يهَأباَذلكَأرسل 

َس عدلَع مرَع مرةَفق تَم َكَمفصَوكاق  ت  ل ه َأبوَع مرةَوق تملَول د ه َحَ َ،بن  َبارَنَمن يضًاَفَيومَأاجملرمني 
َالَ،عاشوراء َح فصَأخذ َس عدَوولدهم َبرأسَابنم َجيء َيبكمَ  ول مَّا َالقَي،ختار ََيعين: َبرأسم هذا

َاألكرب َ؟َهلَمي كن َذلك؟احل سنيَوهذاَبرأسَعلي 

َماَاليتَخطبَ ،َوكانتَاملعركةَه َإىلَجهةمَع بيدمَاهللَبنَزميادأم اَإبراهيمَفقدَاجتَ  َلكَاألشرت،فيهاَإبراهيمَبن 
َ.عليهمَوعليهاَاهللَمََباسمَي نشدناَعنَفاطمةَبنتَاحل سنيَصلواتَ مال ََ،بعدَالفاصلَأكممل َاحلديث
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َكانتَاملعركةَمعَذلكَاجليشَاجلرَ وصل َإبراهيمَ َار،بن َمالكَاألشرتَإىلَهنرَاخلازرَقريباًَمنَاملوصلَوهناك
َكانَجيشه َالَيتجاوزَالعشرةَآالف،إبرا َولَهيم َكانَفَمثاننيَألفَكنَابن  فخ َب ابُن األشتر في َ-زياد

 -َمرجانةَمعروفةَ-َبن مرجانةأمير المؤمنين وهذا ُعبيُد اهلل اس أنتم أنصاُر الدين وشيعُة أيُّها النَّ  :ُجندهِ 
فاطمة ظمآن منعُه من شرِب الماء وعياَلُه وأطفاله  بنِ وهذا ُعبيُد اهلل بُن مرجانة قاتُل الُحسين بن عليٍّ 

ري ة وأحاط بِه ه إلى بالد اهلل العَ وهم ينادون الع ش الع ش وسدَّ عليِه المساِلك وح ر عليه التوجّ 
كما   جرى الخيَل على جسِده وسبى عيالهّلُه ِشَفة  بماِء الُفرات وأ  شاناً لم تب ُ ى قَ تَ َلُه عمن كل  جانب حتَّ 

 ِفرعوَن لم يفعل ببني إسرائيل ما فعلُه ابُن زياد بآل وفِة إلى الشا  وأُق ِسُم باهلل إنَّ ُتسبى اإلماء من الكُ 
ُل ابُن زياد بأيديكم وُيشفي ُصدور قوٍ  مؤمنين ألنَّ اهلل يعلم الرسول وأنا واثق  بنصِر اهلل عليهم وسُيقتَ 

اياتَيعينَمنََرَ-هذا ونحوه عنَد ُكل  رايٍة يصُلها من راياتِه بوكان يخ ب  ،هنا غ بنا ألهل بيت نبي  بأنَّ 
َإبراهيمَوجيشه َوقتل َإبراهيمَبن َفهجمَ َ-اس على الِقتاِل ويُرّغُبهم فيه وُيشّ عُهم َعَليه ويحثُّ النَّ  -جيشهمَ

َزيادَبسيفهمَوبيده َانتهتَاملعركةَوحطَّمالكَاألشرتَع بيدَاهللَبن  َأن  َأوَز،َبعد  ارهاَفَذلكَاليومَقالَتَاحلرب 
َ ََ-َانوقد َشَممُت منُه رائحة الِمسك ساطعًة من المكَ   رايٍة وحدهي قَتلُت رَجاًل تحتَ إنّ َ-ألصحابهم

َزياد،كانَي ك َاهللَبن  َكتبَالتأريخَبأنَّهناكَحادثةَمذكورةَذ كَمَثرَاستعمالَال ممسكَع بيد  َجيءََهَ رتَف حني 

َعَبنيَيديهَرف عه َوشدََّالرأسَمنَشَ هداءَووضَمبرأسَسي دَالشَ  منَالرأسَالشريفَعرهمَمستهزئاًَفسقطتَقطرة َدم 
َفَفخذهمَوخترجَمنهَرائحةََ علىَفخذهمَفثقبتَالفخذَفكانَيؤمله َويصرخَليلَهنارَمنَهذاَاألثرَالذيَبقي 

َجَم َالَت طاق،كريهة َومكثََّدًا َكثي  َاملسكَبشكل  َقوارير َعلىَنفسهم َيصبُّ َذ كَمففكان  َهكذا َكتبَ، رَف
َطوياًلَعندَهذهَمَ،التأريخ َأ قمف  وقد َشَممُت منُه  ايٍة وحدهاًل تحَت ر إّني قَتلُت رَجُ َ-ةَضيَّالقَالَأريدَأن 

، فلّما ذهبوا طئ نهر الخازر وأحسبُه ابَن زيادوقد رميُت به على شا رائحة الِمسك ساطعًة من المكان
َكانَ-َيتحّسسوَن عن أمرِه وجدوُه ابَن زِياد نفَسُه فس َد إبراهيم هلِل ُشكراً  َكانَفَاليومَأتدرونَمىت ؟

َبننيَقتلَإبراهيم َالسابعةَوالستَ َمَفَالسنةَمفَيومَالعاشرَمنَاحملرََّ،نير مَفَالسنةَالسابعةمَوالستَ العاشرَمنَحمَ 
َاهللَ َزميادَاألشرتَع بيد  يَامنَق تل ةمَاحل سنيَمثلَاحل صنيَومنَمعه َبن  ،َلس كوينَوغيهمَمنَهؤالءَالط غامبنَُن 

َكفرحهَمختارَفمَ  وملَيفرحَال َع بيدمَاهللَرحًا َبالرَؤبنَزيادََمبقتلم ما :َ)إمامناَالصادقَيقولَوسَإىلَاحلجاز،وب عمث 
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َتَحَلت َهاشِ  َتَ َبت وال ُرإاك  َس سِ ِميَّة  وال َاخ  بن نِين إلى أن  قُِتل ُعبيُد اهلل َي في َداِر َهاِشِميٍّ ُدخان َخم 
َإمامناَالسوجيءَبرؤوسََ(،زِياد اَماَجاءَفَالروايةَذكرَورمبَََّ،هَعليهوسالمَ َاهللَمَواتَ جادَصلق  ت  ل ةَاحل سنيَعند 

َمنَناقلَالروايةمخسَ َسي دَالشَ َسننيَهوَاشتباٌه َسنةَمهداءَق تَمألنَّ نيَوهؤالءَاللعناءَإحدىَوستَ َلَفَبدايةم
َفيهاَاملختارَالثقفيَحبسبَ َني،نيَوالسابعةمَوالستَ لواَماَبنيَالسادسةمَوالستَ ق تَم اَهوَم ثب ٌتَفَََمالفرتةَاليتَهنض 

َالتأريخ، َكتبَالتأريخ،لكنَاحلسابَحبسَالتواريخَليستَدقيقة،ََهذهَماَحىتََّورمبَََّكتبم َماَهوَم ثب ٌتَف َبم
َكاملةًَ َالتأريخَالَتنقلَاحلقائق َكتب  َبأنَّ َمرارًا َه ناكَحتريٌفَمقصود،احلقائقََ،وكماَق لت  َجمزوءةَوفوقَهذا

َكتبَالوهناكَحت ف َهذهَمتأريخريٌفَليسَمقصوداًَ هذهَالتفاصيلَالَيعينَأنَّ التفاصيلَهيََ،َفنحن َحنيَنقرأَ 
َالدقيقة مرَطويالًَ،َملَي د مَاألةَبنيَأيدينا،َهذهَهيَاملعطياتَاملتوفرَّ،َأبداًَاليتَوقعتَبكاملَاحلقيقةَوبكاملم

َقام َباألمرَالمَ  ،َالتبعدَذلكَفاملأموريةَت َّ َيقوم َبه،ختار  َكل َمكانتتبََّذيَالب دََّأن  أبادهمََ،عَق  ت  ل ةَاحل سنيَف
َمنَق  ت  ل ةَسي دَالشَ وأفناهمَوق  ت  ل همَوحتقََّ َوالقريب  َالقَاالنتقام َاإلليَاملباشر  ختارَرضوانَاهللَمَ  هداءَعلىَي دم

َهنضتهمَوثورتهمَاحل سينيةوفَأيَ َتعاىلَعليه، َمنَهنايةَاحلكايةَ،َشيئاًَامم َ.فشيئاًَنقرتب 

َلمَفَاحلجازَحتر كَالزبيي َاألمر  َاستتبَّ َالكوفةَوجاء َم صعبَونَبعدَأن  والناسَالذين َبنَالزبيَقاصدًا
َحرٌبَوقتاٌلَبنيَمصعبَبنَالزبيَوالختارَخفََّمَ  حولَال بن َختارَالثقفيَوملَيكنَإبراهيمَمَ  تَمحاستهمَودار 

َاملعركة َف َحاضرًا َِشمََ،األشرت َف َفتحها َاليت َالبالد َف َاستقرَّ َالعراق،فقد َقو اتََالم َوكانت َاملعركة دارت
َ َمتفوَ مصعب َالزبي َِمَ بن َاملختار َقوات َعلى َالقة َاضطرَّ َوحوصَممَ  ا َالكوفة َإىل َيرجع  َأن  َالكَ ختار وفةَرت

َالوحوصَم َة،ختارَولكنَبقيتَمعه َبقيَّمَ  قَالكثيَمنَجندمَالتفرََّ،َأعينَقصرَاإلمارة،ختارمَ  رتَبعدَذلكَدار 
َ لكنَهذاَاألمرََواألمرَقدَيكونَم ستبعداً،ةَآالفَالذينَبقواَداخلَالقصرَيصلَعددهمَإىلَستَ ي قالَبأنَّ

َبالنتيجةَمرَفَالكتبذ كَم َمعَاملختارَوح وصَمَ، َواألعوانَبقوا َمنَاجل ندم َمنهمَاملاءَهناكَأعداٌد َحبيثَن  ف ذ  روا
َ َشيء،والشرابوالطعام َك لُّ َنفذ  ََوَ، َاإلمارة َقصر َداخل َبئرًا َامللوحةحفروا َشديد َماؤها َكانواََ،كان ما

َيشربوه َأن  َالَ،يستطيعون  َمبزجهمَبشيء َمنَالعسلَحىتََّمَ  فأمر  َيشربواَذلكَاملاءَاملاحل،َيستطيعَالنختار  َاسَأن 
صارٌَ،َتنفدفقدَأم اَاألطعمة َ َلشهور َطوالَحم َاإلمارةَإالََّشديدَاستمرَّ لَحتمله ََطعاٌمَقلي،َالَيصلَإىلَقصرم
ََوبعضَالنسَو َخفيةَألزواجهن  َالطعامَاليدخلنَإىلَالقصرَبشكل  َذيَحتمله َإ،َفكمَهوَمقدار  مرأةَوبشكل 
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َثياهباخفيَ  َدفعًةَواحدةَفإمََّمَ  ،َالَحتت  َخنرجَللقتالم َعلىَأصحابهمَوعلىَج ندهمَأن  رُّ َي صم َكان  َنصل َختار  اَأن 
َن قتلَبكرامةَ  َبذلك،إىلَم رادناَأوَأن  َكانواَيرغبون  َحتدثَاتَ كََ،َفما مواَفاقيةَأوَم عاهدةَويسلَ انواَيطمعونَأن 

َمعَجمموعة َقليلةَِمَ مَ  ل مَّاَرأىَالَهمَويذهبونَإىلَبيوهتمَونسائمهمم،أنفس نَختارَبأنَّه َالَأمل َفَأنصارهمَفخرج 

َلهَ  َمعهدَالَّدَواست شهَمَاست شهَموقاتلَالزبيينيَحىتَََّأخلصوا َذينَخرجوا اَ،َق تملَومعه،َتسعةَعشرَرجاًلَخرجوا
َذلكَهؤالءَسلَّمجيعاًَ َوالَيرتكواَواحداًَملََ،واَأنفس همَللزبيينيَفذحبوهمَعنَآخرهم،َبعد  منهمَالَمنَالعربم

َالمنَالف رس َكانَيتألَ مَ  ،َفجيش  َمنَجمموعتنيختار كانَأعدادَََ،ومنَالف رسَيعية،منَالقبائلَالعربيةَالش:َف 
َالََ،عليهمالف رسَالذينَنصرواَاملختارَواعتمد َ َكثيةَفَجيشم َ.ختارمَ  كانتَأعدادهم

َقالَال َألصحابهَممَ  ماذا َال؟َختار  َاليتَقالا َوالتحقتَكَاست شدَذلختارَوبعمَ  الكلماتَاألخية وحهَ َرهمد 

َح سني،َاملختارَهكذاَقالَلمهممبنَأحبَ  َوآلم مََألهنََّ َ-ًا  َضع ف إالَّ  يَزِيدُُكم  اَر اللِحصَ اَوي  َلُكم  إنَّ  :،َحب سني 
َللقتالَ َللحصارَوالَخيرجون  َفَالبقاءم بِنا  ًا فَان زِلوا َضع فإالَّ  يَزِيدُُكم   اَر اللِحصَ َوي  َلُكم  إنَّ ا -كانواَيرغبون 

َتَل ِكرامًا إن  َنحُن قُِتلَنا فواهلِل ما أنفَ ُنقاِتل َحتَّ    ينصركم اهلل َفَ عفوا ولمصدقتموهم أن   يٍس إنا بآى نُ ق 
َالذليل(َمَبيديَإعطاءَ الَأعطيك):َوَالكالم َاحلسيينَُّهَ-: أمَّا أنا واهلِل ال ُأع ي بيدي فقال لهموا، يفعل

لَلذليامَبيديَإعطاءََأعطيكالَ،لكالمنفسَاَ-واهلِل ال ُأع ي بيدي وال ُأَحك ُمُهم في نفسي فأمَّا أنا  -
َلكمَإقرارَالعبيدَ َبت إن نزلُتم على ُحكِمِهم وث َ  ف َوُذالًَّ َضعفاً  الَّ َداُدوا إوإذا َخَرجت فَ ُقِتلت َلم تَ ز   -والَأ قمرُّ

تَ ُقولون يا ف َ َ-َعدَذلكبذيَحصلَفيهمَوفعاًلَهوَهذاَالَ-أعداؤكم فقتلوكم وبع كم ينظُر إلى بعض 
ُتم َمِعي ُكن ُتم إن   ُمختار لَيتنا أطَع نا ال ستمعواَييسمعواَوملََملَ- م ِكراماً لظََّفر ُمتّ أُتم اأخ  َوَلو أنَُّكم َخَرج 

َال َقال ه  َالثقفيَرضوانَاهللَتعاىلَعليهختامَ  لمم ا َقلر  َ،َخرجَمعَجمموعة َذلكَلَ َ،است شهمدَويلة َف تمحتَبعد  مَّا
َالزبيَفذحبهمَعنَآخرهماأل َم صع بَبنم َكماَقالَلبوابَأخذوهمَجيعاًَعند  بعضكمَونََوت ذحبَ :َرختامَ  لمَا،

َتدفعواَعنَأنفسكمَشيئاًََيعونيرىَالبعضَاآلخرَالَتستط َ.أن 
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َال َحكاية َتنتهي َه نا َالتأرخييةمَ  إىل َبشكلَ َ،ختار َعرضتها َأنَ َأسالَ،قتضبمَ َقطعًا َك لََّتطيع ََأتناول 
َكتبَالتأريخذ كَمتفاصيلهاَاليتَ َالَةًَرتَجمزوءذ كَماَمعَأهنَ َ،رتَف َكتبم ََ،تأريخف َاجَإىلَحتهذاَحيألنَّ لقات 

َ.أكثرَوأكثر

َوقدَئرَاحلسيينَالوفَاملختارَالثقفي(،الثا):َانَو،َاحلديثَيتواصل َحتتَهذاَالعنةالتَلهَبقيَّالربنامجَالََز

َاَبي نتَ  َقضيَ قضيَ َليسَبرناجماًَتأرخيياً،َلبدايةَبأنََّهذاَالربنامجمنذ  َكماَذكرت  اَفيهٌَةَعقائديٌةَتأرخيية،ة َاملختار
َحلنمَالقولَالذيَََفَهذاَالربنامجَهيَ بأنََّدراسيتَ،َوق لتَ وجٌهَعقائديَوفيهاَوجٌهَتأرخيي تطبيٌقَعملٌيَملنهجم

َالكَم َفَجو  َوالتحقيقم َوالبحثم َفَالدرسم َمنهج  َهذاَاملنهجَهوَأقرب  َوالعرتة،أزعم َبأنَّ َإىلََتابم َمنهج  أقرب 

َحم  مَّد َصلواتَ  َالعرتةََهَعليهمَأجعنيَالذيَت شيَإليهمَالروايةَ وسالمَ َاهللَمَآلم ِاع رِفوا َمَناِزَل ):َاألطهرعنَصادقم
ِمِهم  ِمنَّا ِسُنوَن ِمن ِرَوايَِتِهم َعنَّا وفَ ه  ِر َما ُيح  َالروايةَمَ(،الر َجال ِعن َدنَا ِبَقد  َيتفر ع ََفإحسان  َفهم  َإىل حيتاج 

َكيفَيتفر ع َهذاَالفهم َحديثهمم،؟َيتفمنهم، َوالعرتةمنَخَر ع َهذاَالفهمَمنَخاللم َثقافةمَالكتابم ،َفهناكَاللم
َوالعرتةَمنهمَصلواتَ َتأصوٌلَوقواعدَوقواننيَث  ب ت دَمَ األصولَهيَاليتَت عتَ َ،َهذهَمعليهمَاهللَمَفَثقافةَالكتابم

ل َإىلَالنتائجَالصحيحةَم َن صم َنستنتج َأوَأن  كنناَأن  تَوقدَمرََّالقواعدَوالقوانني،َباعتمادمَهذهَمَوعلىَأساسهاَمي 
َاملوضوعَوقلتَ َقانونَاألصالبَوحتدََّاإلشارة َفَاحللقاتَالسابقةَإىل َعنَهذا َالقانونَفإنََّ:َثت  َلذا وفقًا

َتكون،مَ  ثورةَال َأن  َضرورٌةَالب دَّ َالَختارم َالنظرَأنَّ َيقوم َهباَأوَشخصَآخرمَ  بغض  َختار  َاألصالبم ،َفقانون 
َهذهَم َالبَ َاألصالبَاليتَاشرتكتَبقتلَمَ،َهذهَماألصالبَت قط عَيقتضيَأنَّ َأنَت قطَ احل سنيم َالرواياتتَعَومرَّدَّ

ََواآليات َكانَاملطلب  َاألصالبَواضحًاَفَطواياَاحللقاتَالسابقةواألحاديثَوأعتقد َعلىَقانونم ،َاعتمادًا
َال َتتحقَ مَ  فثورة َأن  َالب دَّ َتشخََّقختارم َاملكر َقانون َعلى َواعتمادًا َجت، َاألمور َأنَّ َكيف َلنا َالسيةَص َف ري

َوالكلماتَمَوفَاجلانبَالفعلي،َقويل،فَاجلانبَالَاملعصومة، َالكثي َمنَالوقائعَومنَالنصوصم َوقدَحشدت 
َهذهَم َهذاَالقانونَتتَ َاحلقيقة،َواألقوالَاليتَت بني   َن طب ق  َفيهَجليَ َضحَلناَالصورةَ وحني  ًةَبأن ه َماَجاءَمنَحديث 

َفَشخصيَ  َقانَوختارَإُنََّمَ  ةَالشيٌءَمنَق دح  َعنه،نَاملكرَالرمحاينَالاَهوَتطبيقَمنَتطبيقاتم َاحلديث  َذيَمرَّ
َمنَاحللقاتَاملاضية َسلف  َفيما َإليها َمر تَاإلشارة  ا َرمب  َعنها َأخرىَسيأيتَاحلديث  ينَلكنََّ،وهناكَقوانني 

َعنَجمموعة َمنَالقواننيَاليتَلاَع لقٌةَباملوضوعَالذيَبنيَيدَ سأحتدََّ ،َختارمَ  ة َالاملختارمَوشخصيَ َثورةَ،يَ ث 
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َحلنمَالقولَثتَعنَهذاَاملطلبَحنيَذكرتَ القواننيَقانونَاحلقائقَوقدَحتدَََّمنَهذهَم َمنهجم منَ:َأهمََّمفرداتم
َ َحتمل َقيمتهاَفَنفسها،اأنَّ َاحلاجةمََحلقائق  َإىلَتلكَاحلقائقَحتمل َقيمتهاَفَنفسهاَدون  َي ضاف  إىلَشيء 

َاالنتماءَإىلَاحلقيقةَاحل سينيةَيؤدَ َسيين،َعنهَمنَقانونَالتطهيَاحلَ مَاحلديثَ ،َوكذلكَماَتقدََّاحلقائق يَوأنَّ
َماَجاءَفَزيارةمَأنصارَسيَ  َمبثال  هَوسالمَ َاهللَمَهداءَصلواتَ دَالشَ إىلَتطهيمَمنَينتميَإىلَتلكَاحلقيقةَوجئت 

َخناطبهم َوَنن  َعليه َاخلطابَي وجَََّ(،سنَ الدَّ  نَ مِ  ينَ رِ اهِ ا طَ م يَ يكُ لَ ُ  عَ اَل السَّ ): َألنصارَمهذا مََ،َاحل سنيه أهن 
َهذهَمنال َوالتطهََُّوا َالطهارة َمن َألهنََّالدرجة َاملطهََّر َالطاهرة َالذات َهذه َمن َشديد  َق رب  َحالةم َف َأعينَرةم ،

َاملرادَواملقصودَمنََ،هناكَقانوٌنَآخرَسأحتد ثَعنهَوهوَقانونَالرموزَواإلشاراتَالذاتَاحل سينية، وستعرفون 
َشاءَاهللَ هذاَالقانونَفَاحللقاتَالقادمةَإ سندرسََخرَوهوَقانونَاألدعيةمَوالزيارات،وهناكَقانوٌنَآَتعاىل،َن 

َعنهمَصلواتَ ثورةَاملختارَوشخصيَ  َاهللَمَةَاملختارَوفقاًَللمفاهيمَاليتَب نيتَعليهاَاألدعية َوالزياراتَاليتَوردت 

ََ.عنيهَعليهمَأجوسالمَ 

َفيهاَاآلنَألنَّه َملَيبقَ َالَأريدَأنَ َ،القادمةَهناكَجمموعةَمنَاملطالبَاملهم ةَسأتناولاَفَاحللقات َأشرع 
َكثٌيَمنَالوق َواحدة،فقطَأشيَإىلَقضيَ َ،تشيٌء َقبلَقليلَمنَأنََّكماَأََة  َقيمتهاَفََشرت  َحتمل  احلقائق 

َالضوءَعلىَاجلانبَالتأرخييَلثورةَالَنفسها، َسل طنا َحني  املعلوماتََهذهَمَ،ختارمَ  ةَالختارَوشخصيَ مَ  فنحن 
اََاملعطياتَمعَ َهذهَمَو اَتعرََّ،ةجمزوءأن ناَنعلمَبأهن  َكلََّشيءَومعَأهن  ضتَتعرَ َضتَللتحريف،ملَيذكرَالتأريخ

ر فمنيََ،منَقمب لَنفسَاملؤر خنيَ،للتحريفَاملقصودَمنَقمب لَنفسَالناقلني َك تمب تَالك ت بََ،أ خ رمنَقمب لَحم  َأن  بعد 
َكتبهاَمَؤَوتعر ضتَالكتب َوهناكَحتريٌفَملَيكنَمقصوداً،َل فوها،َفهناكَحتريٌفَمقصود،للتحريفَبعدَأن 
َالن س خىَبالتصحيفسمَ ماَيَ َ،بالنتيجةَهوَحتريفَلكن ه َوقع َفعالً، َكل َذلكَلكنَ،َاالختالفَفيماَبني  ،َرغم

َنتلَّمَ،ختلوَمنَاحلقائقاملعطياتَالََهذهَم َكل َهذهَمنستطيعَأن  عتموهَ،َماَمساملعطياتَسَاحلقيقةَالواضحةَف
َتأ َليستَشيعيةأنتمَمنَنصوص  َكتب  موقفهاَسليٌبَمنََختار،مَ  ،َوكتبَموقفهاَسليٌبَمنَالرخييةَنقلتهاَمن

فَاحللقاتََ،تبَنقلتَحقائقَومعطياتَوضعتهاَبنيَأيديكمَفَهذهَاحللقةالكَ َ،َهذهَمختارمَ  ةَالشخصيَ 
َال؟َالذيَنستنتاملعطياتَماذاَنستنتجَإىلَهذهَمَحنيَننظرَة،املاضي ََتهم،ختارَلقضيَ مَ  جه َهوَإخالص  إخالص 

َالختارَلدفهَممَ  ال َيسكن  َكان  َاحل سيينَه وَالذي س  َالاجم َمنَق  ت  ل ةمََختار،مَ  ،َالذيَنستنتجهَأنَّ َاالنتقام  وأنَّ
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َالشَ  َمعَشخصيَ سي دم َأمرًاَيأكل َويشرب  َكان  َاحلقائقَملَتَ ختارمَ  ةَالهداء َكانَواضحًاَمعَأنَّ َك لَُّذلك لَنقَ ،

َدقيقَملَت ذكَ  َم قتضب،ذ كَمَر،والكلماتَبشكل  َبنحو  رََّرتَاألشياء َحم  َم بدَََّف،وبنحو  َوبنحو  لَولكنَبقي 
َبنيَطي اهتاالكثيَ َموجودًا َإليهَوهناكَأشياءَملَأ شرَإليهاَألمنَاحلقيقةم َكافياًَ،َفماَأشرت  َالوقتَملَيكن نَّ

َكل َصغَيألنَأحتدََّ َالتأريخة َوكبية َجاءتَفََثَعن َكتبَالتأريخَكتبم َكثيةَمنهاَماَورد َف ،َهناكَتفاصيل
َاحلديثَعندناَوهناكَتفاصيلَأيضًاَوردتَفَرواياتنا َكتبم َاملفاصل،َطتَ اَسلَّ،َإُنََّف علىََالنظرَعلىَأهم 

َاَأهم َاألحداث، َحركةَاللعناوينعلىَأهم  ختارَهوَمَ  الَختارَوثورةمَ  ،َاملالحظاتَاليتَت شك ل َأ سسًاَفَفهمم
َأ شي َإليه َكل َالتفاصيلَ،الذيَحاولتَأن  َتتجلَ َ،منَدونَالدخولَف َكل َذلك  ختارَمَ  ةَالىَلناَشخصيَ ومن

َاحلاجةَم َواضحَمنَدونم َأوَإىلَمدحَ َبشكل  هَوسالمَ َاهللَمََلوَملَت ردَعنَاملعصومنيَصلواتَ ،َحىتََّإىلَتوثيق 
َال َمَ  عليهمَأجعنيَأحاديثَفَمدحم َإىلَهذهَمالنختار َيتلمَََّاظر َالالتفاصيلَيستطيعَأن  ختارَمَ  سَإخالص 

َالبيت، َيتلَألهلم َالمَ يستطيعَأن  َهذاَالدفمَ  سَإصرار  عنَالرواياتَالكثيةَاليتَمرَّختارَفَحتقيقم َت،َفضالًَ
َكلُّ َاليت َوالعرتة َالكتابم َثقافة َمنَع مقم ََووفضاًلَعنَالقواعدَوالقواننيَال م ستقاة َتصرخ  َثورةَها َعال  بصوت 

َتكون،مَ  ال َاحلسيينَُّالوف .رَ واملختاَختارمَالب دََّأن  ََهوَالثائر 

َشاء َاهللَ  َغ دَواحللقَت تممَّة َاحلديثَإن  َيومم ختارَمَ  الَبَّةَمحمَ نلتقيَعلىََها،يتَبعدلاتَاتعاىلَتأتيناَفَحلقةم
َ.أنتمَوخادمكمَوحل سنيَام ةَوخ دَ ََباسممال ََ،دَالشهداءالثقفيَونذهبَإىلَالفاصلَاألخيَإىلَزيارةَسيَ 

َشاءَاهللَ  َإن  َاَألقاكمَغدًا َوحمبَّةَمَودَّةَممألقاكمَعلىََ،ينَالوفحلسيتعاىلَفَحلقة َجديدة َمنَبرناجمناَالثائر 
َ.يههَعلوسالمَ َاهللَمَاتَ اَصلَونبنَاحلسنَإمامَزمانَمنورَعنيمَاحل سنيَاحل جَّةمَم هج ةَاحل سنيََوَوواليةَم

 ..ى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسين.عل الٌمَس

َاهلل َ..فَأم انم
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