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 اءيا زهر

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيمْ 

 ِفّيالُمْخَتاُر الثََّق.. لثَّاِئُر الُحَسيِنيُّ الَوِفّي..ا

 م12/9/2015ْشُروْن  و الُعُة الَخاِمَسُةَقَلالَح

ا..ا اعي اجَماام اك اي الَاٌماعَاَسَلا

ااقمصَّةٌاالََنااَكانَاااإَذا ااحل َسنياقمصَّت  َناااحلََياةافم د ااَوَواضمح ااط ايسمابَاالمَسَبب ا.. اَدنَاعمنااألََقل ااَعَلىاا اجم اَقة ااحَلقمي  اااحل َسني ا..
ي َدة ا ااالَوحم نياَحاء..اَسرَاباك لُّه ا َوالَباقمياَحَياتمَناافم  ت وناَمت  ااونن اايَاءاسم

ادَاَوعمناَدنَانعمااَوَما..الََناواحَااَوَماان انَااوَك لُّنا..اامل
اا..بَاطملاأواَحق ااممن..اَغْي منَا يافم ياَحَواشم ا..احَلَواشم

 .. ُحَسين يَا.. 
ااخلامما اوالعشرون،سَااحللقة  ااحللقَااة  اهي اهذه ابرناجمحلقتنا امن ااألخْية اناة  ااا): االوف الثائر  ام ا االحلسيينُّ ختار 

َمةاوقداحاولت ا(الثقفي اال م تقد  افااحللقاتم اأ،اتقدََّمااحلديث  منكماعضابَارىاال،اقدايَالبااملطاختصرَااجهدياأن 
االربنامَجاكاَناطويل ، ااكاَناالربنامج اطويل ابال م قايسةماماأنَّ الكنااتيهاافاالفضائي اات عورمَفاعلامجااليتعاالربار ّب 

االكثَْياوالك ااختصرت  اإنَّينم االفااحلقيقيةم فااءااحللقاتلحظونيناأثنا،اقدات اسابقةثَْيامنااملطالبافااحللقاتم
ااألحياناأتوق فا اأ خاظة اقصْيةاوأواصلااحلديث،للحبعضم انفاْي افاهذهااللحظاتاكنت  ملطالباأتركااسياأيَّ

،اأخَذاالتأريخ اا اعقائدي ااا ارناجما افكري ابكاَنااانامج ا،االرباا األنَّاالربنامجامااكانابرناجما اتأرخيي اا،ثاملطالباأحتدَّااوعناأي ا
اشيئ ااأل اااا ايسْيا ،منه اف اكان ااحلديثم االفكريك لُّ االعقائديااأل افا،فق اوافق اوابع، ااحلبارة  اكاَن افااضحة  ديث 

اكلمهماصلوات اأ افهمم اكلمهمهاعليهماأجعنيامناخماوسلم اااللمااسلوبم اثَ ه مامناخللمافهم احدينيفا،اكللم
اثورَةاالا؟حديثهمم ااملم ا ةاالختاراوشخصيَّام ا وقداأخذت  اختارامثاال التطبيقم اعلذياعنواانهجم يضا انوانه اأنته اوأخذت 

ا.(منهج احلنماالقول)ا:مناكلماهتماومناحديثهم
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ة اأق،اعمدَّة انمقاطاأ اهذهااحللقة اوهيااخلاِتم ان يناأِتولابأشْياإليهاالكياأستطيعاأن  األقلافااالبحثاعلىمت 
ا:أهم اجهاتهما

 النقطة األولى: 

اطويل اعنَداهذهاالعباراتامناالزيارةااجلاتتم ا ِهُد فَ َنح  :ا)ملؤمننياةائمَّامعةاألةاوتوضيحاألن ينامااوقفت  ُن ُنش 
لَِياءَُكم َنا َأو  ااألئمَّاا-ااهلل أنَّا َقد  َشارَك  اطب  ،االكبْيةاهياغْياالزيارةااجلامعةانني،ةااملؤمألئمَّااجلامعةمااايارةماةافاالزاُن 
ااجلنان افامفاتيحم االزيارةماا،موجودٌة اذكر ابعدَّاااجلامعةماابعَد اصفحالكبْية الزيارةاا:اواضحا انوانا اتجدوناعاتاسة

األئمَّا ااملؤمننياجلامعة اة ااجلمنان امفاتيحم امن اأقرأها اأّن  اوها ُن  -، هِ نُ فَ َنح  لَِياءَُكم  أنَّا َقد  ُد اهللش  َنا َأو  اَشارَك 
ِمين ِفي ِإرَاَقِة ِدَماِء النَّاِكِثين ِل ب د اهلِل رِِقين َوقَ تَ َلِة أَِبي عَ يَن وال َماَقاِسطِ وال َوأَن َصارَُكم  ال ُمتَ َقدِّ َسيِِّد َشَباِب َأه 

ِت تِل َك ال َمَواِقف  ف َ سُِّف َعَلى الَتأَ و وِب الَجنَِّة َعَليِه السَّاَلم  َيوَم َكر َباَلء بِالن ِّيَّاِت والُقلُ  لَِّتي َحَضُروا او 
َرِتُكم   اا.(لُِنص 

افااحللقةااملاضية،الاأ عيدامااتقدَّا املديلكنابقيتابقي ٌةامنااحلامامناكلم  يناالعجلة الوقتاوملات عطاايسنحاثم
ااحللقةما ااحلديثافاهناية اإلِتام اواضحاالسابقةافرصة  االكلم َنا  -، لِ أَ َشارَك  ِمين ِفي َوأَن َصاَر امَياءَكُ و  ُكم  ال ُمتَ َقدِّ

ف ني،ااجلمل،ا– ِإرَاَقِة ِدَماِء النَّاِكِثين والَقاِسِطيَن وال َمارِِقين  أَِبي َوقَ تَ َلةِ  -سي دمااألوصياءااحتتارايةمااروان،هالن ااصم
ِل الَجنَّةِ َعب د اهلِل  اة اك لُّاأ مَّاااةا،حيفةاوهيامستمر اوماك تمبتاالصياهمامنبدأاقائمتقَ تَ َلة ااحل سنياتا-اَسيِِّد َشَباِب َأه 

االزيارةَااقائمة اقَ تَ َلةااحل سنياطويلة،ابه،مسعتابذلكافرضيتا  -ماكربلءايوااسنيماةمااحل اقَ تَ لَااثاعندَّاهنااتتحالكنَّ
ِل الَجنَّةِ َوقَ تَ َلِة أَِبي َعب د اهلِل  اا.َباَلء َيوَم َكر  اَلم   السَّ َعَليهِ  َسيِِّد َشَباِب َأه 

 وم كربالء على مجموعتينقَ تَ َلة الًحسين ي : 

اي قتَاااجملموعة يارةات شْياإىلاهذهاالزااوقطعا ااوناواألنصار،عليهاواليتاقاتلهاااهلامشي اااللماالاصلوات االيتاقاتلته اقبَلاأن 
،االذيناقاتلوااقَ تَ َلةااحل سنيااحل سنيامنااهلامشينياومناشيعتهماشاركنااأنصاراا،شاركنااأولياءَكماوأنصاركمااجملموعة،

ا االيتاباشرتاقتلااحل سنيماا،لابعدملاي قتَاوهوافااملعركة ابقيتاعلىاقَيدماااللمااصلوات االكنااجملموعة عليهاهذه
ماقتلواااحل سنياصلوات اا،ءاحلياةابعداعاشورا هماالذينااذيناسبوااالعيال،هماالاعليهاوهمابقوا،ااوسلم هاللماافإهنَّ
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اكاملاوهؤالءاه ماالذيَناينطبقاعليهماهذااالعنواناوه م...محلوااالرؤوسا احقيقي  ابشكل  ،اقاتل ااحل سنيابشكل 
االااحقيقي ا اليس اقَ تَ َله ،كامل ااملعامثل ااذي اأثناء اخ ضْي ابن  اصلوات ااركة،برير ااألكرب اعليٌّ اقَ تَ َله  االذي االلمااوال
احل سنياولكناالقاتلااحلقيقياالذيناباشروااعمليةاقتلاسي دااالذيناقتلوهماه ماقَ تَ َلة اا...والاالذيا،هاعليهوسلم ا

االشريفالش ا ارأسه اوقطعوا اكربا،هداء ايوم ااحل سنيم اقَ تَ َلة  اهم االلءهؤالء امن اإ، اه ناك اقَتَله م؟ اواذي ا،حدسٌم
االثقفيم ا ال االقضي اختار اوأعتقد ا، اواضحة لَِياءَُكم -ة َنا َأو  ِهُد اهلل أنَّا َقد  َشارَك  ُن ُنش  الذيَناا-َوأَن َصارَُكم  افَ َنح 

شوراءااوالذيناقاتلواايوماعاالنهرواناكانااألمْياموجودا امعهم،نياوافااجلملاوصف اا،قاتلواامناأولياءاأهلاالبيت
اموجودا ا جاد اهؤالءاملايكنااإلماماالسا،ختاراومنامعه ام ا ولكناالذيناقَ تَ َلوااقَ تَ َلةااحل سنياالامعهم،كانااحل سني 

امعهم امباشر  اهذاااألمرالمم َحمَّدا،انعماإمامنااالسبنحو  ااألمراةاوُم َمٌَّدابنااحلنفي اجاداوىل  بنااحلنفيةابدورهماوىل 
اعليناافاثورةماَزيد االشَااألمراذياقاَماهبذاختاراالثقفياهواالم ا ختاراالثقفياوالللم ا ااملضموناالذيامرَّ هيد،ا،انفس 

ايساراإىلاإمامنااالصادقاوكانااإلمامافااملدينةاوالف ضيل احنَياجاَءاالف ضيل ا ولكنااقدااشرتَكافاثورةمازيد ،ابن 
همدازيٌداصلوات ا ااست ش  اإلماماالصادقافااملدينةاالف ضيلاذهَبالزيارةاا،عليهاوتفر قاالذيناكانواامعهااللماابعَداأن 

اصلوات ااذياجرى،ثه اعنازيد اوعناالوحدَّا اقاَلاإمامنااالصادق  لكافاتمااأشركيناالل ا):اهاعليهوسلم اااللمااإىلاأن 
اسفحها(؛الدماء االيت االدماء اتلك اف االل ايقولأشركين االصادق  ااإلمام ااألموي، االطرف امن اوأنصاره  ازيٌد :اا

االل ا) اتملكَااأشرََكينم االدماءاف انفسه  ااملضمون اهو ااملضمون  لَِياءَُكم -(، َنا َأو  ِهُد اهلل أنَّا َقد  َشارَك  ُن ُنش  افَ َنح 
ااملضموناهواهوااملضموناالذيايتحدَّاا-َوأَن َصارَُكم   االعرتةااألطهرهذا اعنهاصادق  أشركينااللافاتلكا):اث 

اإمامنااالسجاد،واا(،الدماء تار،ثورةازيد اكانتاحتَتانظرمااإلماماالصكمااأنَّاااهذااهواهوانفسه احال  اادقاوراءاسم
اإمامنااالسجاداصلوات اااختارمام ا ثورة اال اابناوسلم اااللمااكانتاحتتانظرم اأمَرهااوأمراالثأراإىلاَعم هم اوىل  هاعليهاإذ 
االكلم،احلنفي ا اهذا االزيارةمااة،اومرَّ ااملضموناالا،ه ناافمضمون  تصره اكلمةاذياختمضموناهذهاالعبائراهوانفس 

االصادق اإمامنا ااأله ا(فاتلكاالدماءاأشركيناالل ا): افاغاية املحظٌة اه ناَك االعبائرامناالزيارة،  -ايةافاهذه
ِل الَجنَِّة َعَليِه السَّاَلم  َيوَم َكر َباَلء قالايوماعاشوراءافااألَعم ااألغلباي اا-اَوقَ تَ َلِة أَِبي َعب د اهلِل َسيِِّد َشَباِب َأه 

اكربلءاأ ريَدابهمااملكانوإذااقميلافامان،الزاافإذااقميلايوماعاشوراءاأ ريَدابهمااكربلء،ااي قالافاأرضأوا ،الكنااأرضم
االتعبْيايوَماكربلءاإشارةاإىلاالزا االوقت،ه نااورَد افانفسم اواملكانم االتعبْي،امانم ااهذهااونادرا اماايأيتاهذا بلارّب 
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املاختين امنابنياك ل االزياراتاإاالزيارة ا االتعابْياَترمداإم اات شْياإىلايومااحلسنيااالذاكرةاورداهذااالتعبْيافيها،ن  ا،ألنَّ
اوبلء،يَرمداالتعبْيايوم ااحل سنياأوايوماعاشوراءاأوافاأرا اكرب  اكربلءاأوافاأرضم ااملثالاضم مااجاءاا:علىاسبيلم

االرضَا اإمامنا اصلوات افاحديثم اعليهوسلم اااللمااا اإبراهيمابناأيباُمموداعناملعروفاالاحلديثااا،ه ذيايرويه
االثامن، إنَّ َيوَم :ا)،اموطناالشاهداهذهاالعبارةاحلديثاطويلا،هاعليهوسلم اااللمااإىلاأنايقولاصلوات ااإمامنا

َرَح ُجُفونَ َنا  اوفاالزاهذااالذيافاالغالبايرتد اا،يوماعاشوراءايومااحل سني،ا-الُحَسيِن َأق   ياراتادافااألحاديثم
َبَل ُدُموَعَنا َوَأَذلَّ َعزِي  َزنَا بَِأر ِض َكر ٍب وَباَلء - َرَح ُجُفونَ َنا َوَأس  ااألغلبافاا-(اإنَّ َيوَم الُحَسيِن َأق   فااألعم 

اكانافااألحاديثاالشريفةاأوافاالزا اوبلءاا،ياراتالتعابْياإن  اكرب  إم اايأيتايوماعاشوراءايومااحل سنيافاأرضم
اأواتشخيصاللمكان،إم ااف،االطفوافاأرضاكربلءاف يوم ااحل سنيااي قالايوم ااحل سني،اوحنياااتشخيصاللزمانم

اأيضا اهواعاشوراء امناجهة اايوَماكربلء،:اه نااقالتا،الكناالزيارة ا،اهواتشخيٌصاللزمانم وإىلاافأشارتاإىلاالزمانم
امناجهة اأخرىامل اماامرَّاكانم االزيارةاه نااتشْياإىلانفساهذااعاريض،واإلشاراتاواملامناقانوناالرموزماا،احبسبم

ان ناقشاهلاورَداهذاااملضمون ااآلناالانريداأن  ،اإنا،الكنااملضموناهذاامضموناصحيحملايرداأماالنص ا،انن 
ااآلناا(،ُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأر ٍض َكر َباَلء):الكتاباالناطقاسأتناولاهذاااحلديثشاءااللافابرنامجاا نن 

،اهذااالتعبْياي شْياهذاااملضموناواضحا-(اُكلُّ َيوٍم َعاُشورَاء وَُكلُّ َأر ٍض َكر َباَلء):اثاعناهذاااملضموننتحدَّا
امكان،ااملشاخصوصا اواحلديثاعنااملشاركةاإليه، اوفاكل  ازمان  ا؟وَناهذهاالزيارةيعة ايقرأالشهلا،اركةافاكل 

َعت، ااألزمنةاولكناالزيارةاهكذااو ضعتالت قرأافا،لكاشيٌءاآخروهنااذيقرأوهنااالايقرأاالشيعة ااهكذااو ضم اكل 
لَِياءَُكم -وفاكل ااألمكنة َنا َأو  ِهُد اهلل أنَّا َقد  َشارَك  ُن ُنش  اواملكاناولألشخاصا-َوأَن َصارَُكم  افَ َنح  اوترداداللزمانم

ني،اهلاازماٌناوهلااصف اا–والَقاِسِطيَن  -هلاامكانايعينااجلمل،ااجلملاهلاازماٌناواا-ِفي ِإرَاَقِة ِدَماِء النَّاِكِثين ا-
اأمْيااملؤمننيومر اا،اهلاازماٌناوهلاامكان،النهروانا–وال َمارِِقين  -مكانا َكرمنَاا): تاكلمات  اَعس  افم َلَقداَشهمَدنَا

َداد ا اآبَاؤ هماوالاَأج  اخ لمَق اما اأَق  َواٌم اَهذا اقمَتالمَنا افم اَشارَك ونَا اأو اأَق  َواٌم اَهَذا اوَأر َحامم االر َجالم اه مافاَأص لبم اأو ه م 
اهبممماالزََّمان   .َكَمااقَاَلاَسي د ااألوصياءاا(الن َساءاَسَْيَعف 

لَِياءَُكم َنا َأو  ِهُد اهلل أنَّا َقد  َشارَك  ُن ُنش  هذهامشاركةاا-اَيوَم َكر َباَلء -إىلاأنايصلاالكلماا-َوأَن َصارَُكم  افَ َنح 
اأك لُّهمام طالَاااالشيعة اا،علىاطولاالوقت ايقرأبوَن اهذهاالنصوصاوأن  اي رد دوا اهذهاالنصوصن  ثوَنافهمايتحدَّاا،وا
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ا امعنيَّ اوقَعافازمان  اعناَحَدث  امعنيَّ اوعناذلكااملكاناولكن َّااوهمايعيشوَنابعيدا اعناذلكاالزَّااوفامكان  ه مامانم
اي شارمك ون اَعاش ور اء اَيوم اك لُّ ااملراد اهو اهذا اوا، اَكربلءك لُّ ااالستنساخ،أَر ض انو اعلى اال االا، ت سَتنَسخاااألي ام

ات ستنَسخ، اال اخصوصي ااواألمكنة اهلا االيت ااألمكنة ات ستنسخ،وخصوصا  اال اخصوصي ااة اهلا االيت االاواألزمنة ة
اااذاااملضمون،لكنااملراداهواهات ستنسخ، ِة أَِبي َوقَ تَ لَ  -لزيارةاالشريفةاتقولايوماكربلءاولذاااإلشارةاواضحةاأنَّ

ِل الَجنَِّة َعَليِه السَّاَلم  َيوَم َكر َباَلء بِالن ِّيَّاِت والُقُلوِب  -بأي ام ستوى ؟اهبذاااملستوىاا-اَعب د اهلِل َسيِِّد َشَباِب َأه 
َرِتُكم   ِت تِل َك ال َمَواِقف  الَِّتي َحَضُروا لُِنص  اا-والَتَأسُِّف َعَلى فَ و  امعنيَّ اا،فازمان  امعنيَّ ةاولكناالقضي اا،فامكان 

لكنَّااحلرباا،معاكل اشيعتهما،مكانفاكل اا،ااتتكرر افاكل ازمن اإهنَّااماناوبذلكااملكان،ليساُمصورة ابذلكاالزَّا
، االني اتم االعقيدةمااه نااحرب  االعا،حرب  ،حرب  االواليةماوالرباءة،اواطفم اإالَّااحرب  اوالب غوهلاالدين  وهلااض؟ااحل بُّ

االواليةمااوالرباءة؟االيةمااالواالدين اإالَّا ِت تِل َك ال َمَواِقف  الَِّتي  -والرباءةااحرب  بِالن ِّيَّاِت والُقُلوِب والَتَأسُِّف َعَلى فَ و 
َرِتُكم   امواملضا-َحَضُروا لُِنص  اشيعي  ام عتَ َقد  اف اهو اه و ااحل سيينراعمون ااجلو  اف اكق بَّةاا:وف  ااحل سني جملس 

،اليسااملراداة؟اقطعا اهذااهوامركزاالقب ايتاعلىاقربهماالشريفةاالراداالقبَّام ا؟اهلااملرادامنهااةااحل سنياما،اق  بَّااحل سني
ب ةااحل سنيا،اقذهاالقب ة،اقب ة ااحل سنيايعيناكربلءهوامركزاهاقب ة ااحل سنيايعينااحلرمااحلسيين،اقطعا ااحلرمااحل سيين ا

ااحل سني،احلاين اليسااملكانااملبين،رمااحل سيثاعنااحلحنَياأحتدَّا،ايعينااحلرمااحل سيين يعيناارم ااحل سيين اهوامعسكر 
االواقعة اعليها اجرت االيت ااحل سنيا،األرض يام  اوالش اا،خم ااحل سني ابعبارة اا،هداءقبور  اكربلء ايعين ااملعركة ،اأرض

اليساالق ب ةاالق ب ةااحل سنيايعيناكربلءاقب ةااحلسني،،احنيانقولاق  ب ةاأخرى ذهاالقب ةاهيااملركزافاا،اقطعا اهوإال 
االش اوإالَّاا،كربلء نَياق تملاسي د  اجد ااحم اطويل  ابناءهداءاوبقيالزمان  ااملراا املاي نَباعليهاأي  مناالق ب ةاه نااهياااد،

اكربلء، اأرَضاكربلء،يعيناالسماءاالاماء،واملرادامناالق ب ةاحتديدا ايعيناالساأرض  اماءااليتات  َقب ب ها،السايتات  َقب ب 
االسماء، امساء اكربلء،اق  بَّة ااألرضم اهذهاالعقيدااملرادامناالق ب ةماه نااكربلء،ايعيناوق  بَّة ااحل سنيم ة اوالثقافة افااجلو 

اكقب ةااحلسنياصلوات اااحل سيين: ااحل سنيم ،امونااملوجوداه ناافاهذهاالعبائرهاعليهاهياهيااملضوسلم اااللمااجملس 
ان ا اُي كناأن  االصورة اعلىاالهذه ابثورهتمااحل سيني ام ا طب قها اثاروا احنَي اوأنصارهم ازمنا اح سيني اا،ةختارم مايعيشوَن ا اإهن 

اكانوا،اوإنويعيشوَناأرضا اكربلئي ا اقريبنَيامناكربلءااةاأّن  افاالكوفةاولكناليسااحلديث ام ا كاَناالاا،كانوا اختار 
احديٌثاعقائدي،اا ،حديثا اجغرافي ا االعقائااحلديث  االضمائرماوالوجداناوالزيارة اواحلديث  اتتحدَّاادياهواحديث  ث 
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َرِتُكم   -عناذلكا ِت تِل َك ال َمَواِقف  الَِّتي َحَضُروا لُِنص  أعتقداأنَّاا-بِالن ِّيَّاِت والُقُلوِب والَتَأسُِّف َعَلى فَ و 
اأكثرامناذلكاالعباراتاواضحةاجد ا اوالاحتتاج اأواتفصيل  ةاالنقاطاتأتيناابقي اا،،اهذهاهياالنقطةااألوىلإىلاشرح 

اعليها.االلمااعم اراالكمناّناوالسي دةارقيةاصلوات اا،تمباعا اولكنابعداالفاصل

 النقطة الثانية: 

امرَّا اابناقولويهارضوانااللاتعاىلاعليه ااملروي افاكاملاالزياراتالشيخنا االزيارة  االصتاعلينا ادقاة اعناإمامنا
اعليه،وسلم اااللمااصلوات ا اعباراهتااحل سانزور ااه اف اطبه  اوُن  ا)نَي َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعَك رِب ِّيُّوَن َكِثير  : اَأش  اا-( مرَّ

اعناهذاااملضمونالكنَّا اأشْياإليهااحلديث  اأن  اعلىاعجلة امناأمرياوبقَياشيٌءامناالتوضيحاالب دَّ يناأيضا اك نت 
اتكتملاالصورةا َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعكَ )ا-حّت  واضحالديكمافايوماعاشوراءاكاَناكلم ااإلماماا-ا(َكِثير  رِب ِّيُّوَن   َأش 

اأباااحلالاي شْي اإىلاقملَّةماالناصر،وواقع ا اعلمة افيهااهياقملَّة االناصر،بلاإنَّاواقعةاالطفوفم حبيثاأنَّاهذاااملطلباارز 
ااستدالل اإىل اوال اتوضيح اإىل احيتاج اَذلمكاال اعلى اأدل ة  ان ورد االقضي اأن  ااجل، ايعرفها اميزاميعة  اأهمُّ ا، ايومم اف ة 

عناصادقاالعرتةاا(االزيارة اَوا ِقلََّة نَاِصَراه:ا)هداءافاذلكااليوموعبارٌةاي رد دهااسي داالش اا،اصرالطفوفاهواقلَّة االن
اسي داالش ا اطب  َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعَك رِب ِّيُّوَن َكِثير  ):اهداءُن  اوكلمةارميب اا-(اَأش  ااهياأيضا اقدارب  يُّوَناجٌعالمرميب  ار ّب 

امنا اااع،النبتعداعناهذااالقول،ارمب يوَناجع،للجمواايوناستكوناجعا ارب اا،اولكناآلراءتكوناجعا اعلىارأي  ورميب 
ا،،األوفاوألوفاباعتباراأنَّاهذااالرقماهواأعلىارقماعنَداالعربحاديثاأهلاالبيتاتعيناألوفاوألوفكماافاأ

عنااإلماماا،افارواية اةاتتجاوزااملليني،امثَّارمب  يُّوَناكثْييعيناالقضي ااوألوف،ا،افألوفألفااأللفاهواأعلىارقم
،؛اوالربوةاالرمبَوة،:اادقالص َمعارميب  َمعارمب  ي وناُت  اُت  الربوةااعشرة اآالف،:اادقفاحديثااإلماماالصاالربوةا،والر يبم
اآالوا اعشرة االصادق ااإلمام احديث اف مَاحدة اُت  اوالربوة اعالف ارميب اع اوعشراتاا،لى ااآلالف اعشرات يعين

َمعاعلىاَرب  ي ونااآلالف، اُت  اعشراتاامللينيالقضي اا،ورميب  امناضرباعشرةاةاتتجاوزاامللينياوحّت  ،األنَّه االب دَّ
ااأنااحسبتهااعلىاا اهذهاأعداداكثْيةاجد اا،مث َّايأيتاوصفاكثْيالف،اآالفافاعشرةاآالفافاعشرةاآ ،اهذهارّب 

اتصلاإىلاعشراتاامللياراتلياراتالورقام اأعيداالكلماولكناالورق،اأنااحنياحسبتهااعلىا،احّت  ،االاأريداأن 
ابييناوبنيانفسياحسبت اهؤالءامعااحل سنيا،رمب  ي وناكثْياتكونابامللياراتافيما املضموناالسابقاا؟فأيناقَاَتَل
اأولياءكما؛اةااملؤمننياملوجودافاالزيارةااجلامعةاألئم ا اشيء ااوأنصاركم،شاركنا ؟ابالني اتاوالقلوباوالتأسُّفابأي 
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اال ااملواقف اتملك اَفوتم اشيء اعلى ابأي  اكانت ااملشاركة الن صَرتمكم، احضروا ايت ايعيناات،يَّابالن؟ العقائد،ااالني ات
ااَخَلداأاملعتقد،االني ة اهياال م عتقد لاالنْيانافاخلَداأهواابأي اشيء ؟اّبعتقدمهمم،اهل ااجلمنانافااجلمنانابني اهتم،،اإّن 

اعقيدةاالاألنَّااا،عقيدته اخٌْيامناعملهمااوني ة ااملؤمناخٌْيامناعملهم،اّبعتَ َقدمهمم،ا؟النْيانابأي اشيء ا لعمَلامنادونم
،امناملايكناعلىا،اإمامنااالصادق،الذااالناصبايتساوىاصل ىاأمازّناأماسرقاكماايقولاإمامنااالباقرمعىناله ا

االعربةاليستافاالعمل،صل ىاأمازّناأماسرقايتساوىاعنَده ااحلال،ااصبا اهذاااألمرايعيناكانان العربةافاا،األنَّ
اعقيدته اهياال،اعقيدته اال م عتَقداوني ة ااملؤمناخٌْيامناعملهما اعقيدته اهيااليتاتضعايتاتدفعه اللعمل،األنَّ ،اوألنَّ

االعملباعلىاذلكاالعملاالايرتت اال م رتت اوألنَّاالثواَباواألجرااالعملافاأي ار تبةامناالرَُّتب،ذلكا ا،باعلىانفسم
ايرتت ا ا اينالوناة،باعلىاالني اوإّن  االناسافامقداراما االعمل،اهومناهنااخيتلف  اوثواباعلىانفسم ملاذا؟اامناأجر 

االني ة ايأيتاشخصانانفَساالعملافااجلانبااجلواراالختلفم ا،يياواحلس ايعينافااجلانبااملاد اا،حي،اُي كناأن 
اأساس ا االنيَّاا،ة؟اعلىاأساساالنيَّالكنااألجراخيتلفاعلىاأي  ،اومناماتا،االني ة اهيااملضمونةاهياال م عتقدألنَّ

اا.ة؟اماَتاعلىاال م عتقدهذهاالني اماااملراداماتاعلىاا،ةعلىاهذهاالني ا

ا اوالتأسُّفال م شاركة اوالقلوب ابالني ات االني اتكون اات، ايسكنواملعتقااملعتقد،؛ اأساسا  االقلب،اد امث َّ االعقل
االروحاوال م عتقد اال م عتقدافأساسا ايسكن  االروحا، االكاملاهوايستوعب  اال م عتقدايستوعباالروحاومااب عدهم ،

االروح امن اوجزء امظهر اإال  اكذلكالعقل اوالقلب  االوجدان، ابالقلب اأ ريَد اإذا افااوإالَّاا،، االتعابْي امن اكثْي  اف
اي عرب ا االشريفة ااكلماهتم اعن افالقلب اون ابالقلب، ايكالعقلم اللعقل،قد اعنوانا  اللوجداناون  اعنوانا  ايكون ،اوقد

االروح،الاتاالعقيدةاالكاملةاالني ااات،بالني ااملشاركةا االوجدان،االعقل،ااتستوعباجيعااملدارك،اليتايتاتستوعب 
االقليلابصْية اقداالايناهلاوالا،حاوهواالبصْيةوكذلكاالب عداال م تفت اا،الب عداالعميقالإلدراكاالفطرة،ااحلواس، ،اإال 

ااشيعت نااأصحاب ا)ا،البصْية اتملَكاالعيونااليتات فَتح افاالقلوب االعرتةمااألربع(اإّن  ،اماااألربعا،اهكذاايقولاصادق 
ااملؤمناوعينانافاقلبه(عينا):اابَنارسولاالل؟اقالايا اي بص رهافاا،اإذااأرادَانافارأسم اخْيا اأن  ينهمادأمورااللابرجل 

واحظ اوذا،اوتلكاهياالبصْية،العيننيافاقلبهماألمورمادينهاويفتح اله ااألمورماد نياهاالعيننيافارأسهماايفتحاله اا،ودنياه
امنانالاتلكاالبصْية، ابالعقلاوالات نالابالقلباعظيم  احقيقةااالعتقادماالات نال  ابالبصْيةاوالبصْياا،ألنَّ اات نال  ة اإّن 

ابالعقلماءاالقلبشيٌءاوراءاالعقلاوورا االعقيدة افاصورهتاااألصلية،اوبالقلباهواشيٌءاي شابهاالعقيدة،ا،امااي دَرك 
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اتتجلَّا الن ااألصلي اتكوينها اإالَّاف اإالَّاى ات درك اولن  االبصْية االبصْيةاف اخلل اشيئا اي شابه اامن اي درمك  االعقل  ،
اَخياَلاالعقيدة،اهذهاهيااحلقيقة،العقيدة هذهاالقوىااااإلنسان،وحواسُّاااإلنسان،اوقلب ااان،عقل ااإلنسا،اي درمك 

االعقيدة اخيال ات درك  اهذه ااإلنسان اعند االعقيدة،اإلدراكية اظملَّ ات درمك  اظل امثلا، اوله اموجود ااإلنسان فااما
لكن ه االاااحلدوداالبدنيةاقدايشبه ااإلنسان،فاابنحو اماايشبه ااإلنسان،اايشبه ااإلنسانابدرجة اما،الظلُّاامس،الش

االظاهرا،يشبه ااإلنسانافاحقيقتهما افاأبعادهمااحلمسي ة،امااي درمكه اهذااالعقلاالظاهراوي درمكه اهذااالقلبم مااا،وحّت 
االعقيدة افاحقيقتهااهواظمللاالعقيدةاي دركه امنااملعتقداتما اموضوٌعاآخر،اأم ا االبصائراوهذا اتا،االني ات دركها

امااي دركابوالقلاهياالعقائداالراسخةافاالبصْية، االذياي درك  اللوجدانم هااإلنسانامناأمرمادينهماوباعنواٌناللعقولم
االتأسُّفافهياالنفساوالعواطف،وأمَّااود نياه، ااإلنساناا اف،؟انفسااإلنساناتتأسَّاف،امناالذيايتأسَّاعواطف 

ا اهياعواطف  اكانتافاااجلانبااإلجيايبا،ورغباتااإلنسانا،ميولااإلنسانا،اإلنسانوالنفس  أوافااجلانبااإن 
اتلكااملواقفاال،ااملشاركة ابالني االسليب اوالتأسُّفاعلىافوتم اوالقلوبم را،اوفقا اهلذااالتصو ايتاحضرواالن صَرتمكماتم

َهُد أنَُّه قَاَتَل َمَعَك رِب ِّيُّوَن َكِثير  )ا- اَأش  اجد اا-( اواسعة ااملساحة اهلذهااا ،يعين االواضحة ااإلشارات امن ا ولرّب 
اأمرااحل سنياألكيدامنااألئمَّاااحلثهذااااملساحةاالواسعة ،ااكانافازياراتهاأوافاذكرهماأو،اأوإن اا،ةماعلىاإحياءم

ااحلسيين ا اواسعااجلو  االلمااا امناقمَبلمهماصلوات ا،اهذاااحلثااألكيداوالشديداوالراسخاوالواسعاجد ابكل اأبعادهماجوٌّ
انَّااملساحةااحلسيينامساحةاواسعة،أ:انةاهلذاااملضمونبي اااحل سنيماهلواعلمةاواضحةاوإشارةاأمرمااعليهمافاإحياءما

اامل ادائما امناأنَّ اعنه  اأحتد ث  احاضنة ،ما الصناعةم اهو ااحل سيين اترتب ااشروع ااحلاضنة ااألجيال،هذه هذهااافيها
االقروناوالقرون،االقرونااملرادااألجيالاالبشري ااحلاضنةاترتب ا قاعلىاوت طلَااقاعلىاالزمان،اكلمةاالقرنات طلَاةافيها
ااألمراصلوات ااكر اافاهذهااحلاضنةاومنهااخيرج اعسةامناشيعتهماترتب ا،ااألجيالاالبشري ااجليلاالبشري اصاحبم

اهاعليهوسلم اااللما اأشْياإليهافاالنقطةاالثانية،اهذاامااأردت  ا.أن 

 أّما النقطُة الثالثة: 

امرَّتااإلشارة ا االقضايااالتأرخيي اإليهاحنيَااالنقطة االثالثةاهياتوضيٌحاملطلب  اةافابداياتاالربنامجاوق لتاقس مت 
االتأرخيي ا االقضايا ات قسَّابأنَّ االتأرخيي ام رااماعلىاأناء،ة االقضايا امن االقضايادي ااملؤر ااة ايذكرها االيت افاكتبم خون
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االتأرخيي اا،التأريخ االقضايا امن امرادي ااملؤر اا،األحداثا،املوضوعاتاة،هذا ايذكرها االيت اكتباخالوقائع اف ون
ا:اااافابدايةاالربنامجاإىلاجمموعاتالتأريخاَقداقس مت ه

رفة،ق لتاهناكاقضايااعقائدي ا اوقعتافاةٌاضي ا،االغديراق:االغديروذكرتاأمثلة اعلىاذلكاةاصم امعني  فااازمان 
امعاجمموا امعني  امكان  ام عني  اا،لحاظااهبذاااليذكروهناخون،افحنَيايذك رهاااملؤر اعة امعي نةابصورةماَحَدث  ا،زمانامعني 

ا اوقعاعلىااألرضانون،أشخاصامعي اا،مكانامعني  وماعلىادارا،ااهلجعالواقا،اعلىاأرضوَحَدٌثالهاترتيبامعني 
اا اجرىابنياالباباواجلدارالصديقة االطف،الكربىاوما اوأعاشوراءاومااجرىاعلىاأرضم ،اهذهاكمثالاذلوف،

االقضايااقضايااعقائدي ا امعني  رفةاليستاُمكومةابزمان  اةاصم امعني  ا افاا اومكاني ارا ازماني اصوُّاتتارَاوَّاماتص،انعاأوامكان 
امنامقاطعااحلياة اهذااالذياحدثاليساُمبمقطع  اوذ،الكنَّ ااألئمَّا،اككانلكااملوسا افاذلكاالزمانم اة اماايصف 

االق اارآنافيقولونالق ا رياجمرىاُتةاائدي ايااالعق،االقضارالقمواامسماجيرياجمرىاالشا،رآناجيرياجمرىاالليلاوالنهاربأنَّ
ا اوالنهاروالقمرالشمسم فاكل اا،انية اثفاكل اا،ظة اكل احلاافابلاليَسافاكل ايوم اا،الغديراهواالغديرا،،اجمرىاالليلم

االثانية، امناأجزاء احلظة ااجزء  اكل  اهياهياف افاطمة اثانية اا،وظ لمة اكل  اجاافا،ف اكل  امناأجزاء اانية،لثازء 
اا ايوماعاشوراءلتعبْيوعاشوراءاليستاهبذا اثبلاا،ا:اكل  احلظةاعاشوراءاوكل  اوااشوراءانيةاعاكل  اجزء  نامفاكل 

اهذهااألموراأجزاءاالثانية، ايسة افازايستاحبلاة،ني اوامكاأةاهذهاالعناويناليستازماني اا،هذهاالقضاياا،ألنَّ مان 
اما، امكان  اف اأو اما،اما امكان  اف اما ازمان  اف االقضااوقعت اهذه امضمون امضموايالكنَّ ااان، ا،لوقائعهذه

اواملكانمضم اا.ةادامناالقضايااالعقائدي ا،اهذااهوااملراوناليساُمكوما ابالزمانم

  ّ؟ ةقد تقول ما هو فهرست هذه القضايا العقائدي 

االعقائدي ا اارتباطا ام باشرا اباملعصومنيالقضايا اترتبط  االيت االقضايا اهي اعشااألة اّبربعة اأو ايريدواانر اأن  ن ا امم َن
اابهم.انتمسكَا

اجمموعة - اهناك اعشر: ااألربعة اواضحةا،املعصومون امقاما،خصوصيتهم ااملقام اللحليس اعنا  اديثم
اهبماأحدااملعصومونا،خصوصيتهم  ا.األربعةاعشراالاي قاس 
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اهنتم اهبم،ه مااملعصاه ناكاجمموعة - اااعلىام،نرتبَطاهباأن ااومونايريدوَنامن ااأن  أيتاإىلاملثالاحينماانسبيلم
االرتاايارات،والزااتيه ابقانونااألدعيةماماامس اا،تعامَلاالزيارا اعللىازياراعكيَزافنجداأنَّ يهاالسلماومناةااحل سنيم

اباحل سني ااألكربي لَحق  اإىلاينمااحنيَا،ابءهدا،ازيارةاالش ا،ازيارةاأيباالفضل،ازيارةاعلي  يارةاإمامناازاانذهب 
داوالاي وجَااصومة،دةااملعالسي ااراإالَّااآخلىازيارةاأحد اهاعليهافإن نااالاجند اتأكيدا اعوسلم اااللمااالرضااصلوات ا

 اوهكذا.ا،ضاامثل اأصحابااإلماماالرااتأكيداعلىازيارةما

افاتفاصيلها،هذااموضوعاطويل اأوض اافقطا،أنااالاأملكاوقتا اللدخولم ،اذياقسم تهيماالااالتقسَحاهذأريداأن 
رفةهناكاقضايااعقائدي ا رفةي ا،امااهياهذهاالقضايااالعقائدةاصم ربعةاعشرااملعصومنيااألرتبطةاباملا؟االقضاياةاالصم

انلتزَمابهامباشراأوابشكلما اكانّبنايريدوَنامن ااأن  وننااإىلاج ههم،احينماايو اناأشياعأوامامناالبيتااهلامشيا،اإن 
انااالاكنَّالاهبم،التزمَاأناناااأنانتفياهبم،،ايريدونامنَّاااذلكهداءاكربلءاهمايريدونامنَّازيارةاش ا وجيها امنهماتجند 

ااألئمَّا اأصحاب ابسائر اللحتفاء اخاص اا،ةبشكل  ايأتون االذين ابالعلماء ابالك اعنامتأخ ارتبة اّبفما اجد ا  ارة 
ااألئمَّا االإذا ااملرادامناالقضااهاعليهماأجعني،وسلم اااللمااةاصلوات اأصحابم االقعقائدي ايا رفة االصم ااملرتبطةاة ضايا

انلتامباشراباملعصومنيااألربعةابشكل ا ا.شياعهمأنياومناامشيزماهبمامنااهلعشراوّبنايريدونامن ااأن 

ا،االقضايااالعقائدي اعقائدي ٌةاوتأرخيي ةايتاهلااوجهان،القضايااال:االنوعاالثاّنامناالقضايا ةاوالتأرخييةاعلىاسبيلم
اال اثورة  اختارم ا املثال اقضي ا، ااملختار اعقائدي اثورة  اوتأرخيي اٌة اعقائدي،ا،ةٌة اوجٌه االوجه اافيها اهو االعقائدي الوجه

افاهذهاالثورةابالنيَّاتافاالزيارةااجلامعةاألئمَّااحلسيين افاهذهاالثورةاواملضامنيااليتامرَّا اتاةااملؤمننياأن ناان شارك 
االعقائدي،اوالقلوباوالتأسفاعلىافوتاتلك اهواالوجه ،ااحدثتالوجه االتأرخيياالتفاصيلااليتااملواقفاهذا

اجنعَلامناالختارم ا ةاالبشخصي االتفاصيلااملرتبطةا االان ريداأن  اجنعَلامناالم ا ،انن  اأن  ختارام ا ختارماصنما اوالانريد 
،اوه ناكاتقديٌساممنوٌحامنااملعصومنيااألربعةاعشرااتا اباملعصومنيااألربعةاعشرافقطذاالتقديساخاصٌّاا،قمد يسا ا

اطباش اعهمجملموعة امنااهلامشينياومناأشيا ساهوانَالءايااطاهريَنامناالَدَنس،االطهارةامناالدَاهداءاكرب،اكمااُن 
اا،َعَرضا ااالتقديساولكناهذااالتقديساممنوحانٌوامناأناءما اصلوات ابسببم هاعليهاوسلم اااللمااعلقتهماباحلسنيم

االتقديس االتقديساَعَرضيجاَءهماهذا االتقديساالكاملاواحلقيقياللمعصومنياا،اهذا ،امث َّاألربعةاعشرافقط،
اايأيتات اهذا ايناَل امنهمالممناهمايريدونه اأن  اأيضا االتقديسامنااهلامشينياومناأشياعهم،قديٌساممنوٌح وهؤالء
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امراتبهم، االا،لكنااجلوهراواألصلاواملركزاه ماختتلف  أوسطهماُم َمَّداوآخرهماُم َمَّد،اقداأو هل ماُم َمَّداوااذينه م 
اُم َمَّدا،؟اوفاطمةاُم َمَّدتقولاوفاطمة ،افاطمة ا،اأ مُّاأبيهاوهيام هَجت ه اوهياأ مَّه اا،روحه االيتابنياجنبيها،هيانفس 

فاطمة اهياأ مُّاال م َحمَّديناوهيااحل ج ة ااط ه ماُم َمَّداآخر ه ماُم َمَّد،،اَأوَّهل  ماُم َمَّداَأو سَاهيااحل جَّة اعلىاال م َحمَّدمين
االلما اصلوات  اُم َمَّدهاعليهاالوسلم ااعلىاك ل اال م َحمَّدينامنابَعدماعلي  ،اك لُّهماُم َمَّداوفاطمةاُم َمَّداذياهوانفس 

االل ا اوآلمااصل ى ااألطهرينعليهم ااألطيبني اهناهم االتقديس  افيضا اا،، االتقديس ايأيت اا،ومنهم اي قد املنايريدوَن اسوهأن 
ا اا،ولياءهممناأهلابيتهماأوامناأشياعهماوأا،ُينحوهاتقديسا ا ا.وأولئكاقليلاقليٌلاجد 

االعقائدي ا االقضايا اقلنا امناالقضايا االثانية االتأرخيي ااجملموعة اباملعصومنيااألربعةاة ايرتبط  اوجٌه اوهيااليتافيها ة
اثوا اف اكما االعشر ااحلسيينم ا رةم االوجه  اجا،ختار اعقائدي،هذا ابأشياعهماأم ااانٌب ااملرتبط ا،همبأوليائا،الوجه 

اب ابأوليائمهماوما،باهلامشيني اوجهنياعقائدياوتأرخيياالاعٌداتأرخييناشيعتهمافذلكافيهم ،االقضاياااليتاهياذات 
ايهماأجعنيامااوج هونااإىلاإحياءهاعلوسلم اااللمااةاصلوات اذاااألئمَّالمااةاالص رفة،تنالااالهتماماكالقضايااالعقائدي ا

اال اوج ااختارامثل ،م ا ثورة اإىلاذلك،ما اليستاعقائدي ااهونا اقضايا االقضايا اهذه اقضي االاة اصرفة،ألنَّ افيها ب عٌداة
اتأرخيي اب عٌد االشعقائدياوفيها اجيريافااجلو  اما االدينية،يعيافااملؤس ا،اومناه نا االدياسة نيةاجندافااملؤسسة
ييعقودامنااألزمنةاااملرجعاالفلّناُيوتاوِترُّااإحياءاألمراالعالم ماالفلّن، فاصرَااملؤِتراتاوت ااأمره اوت قاماله ااوحي 

الكتبعاااألموالاوت طبَا اشيٌء االاأقولاهذا اأنا اَحَسن،ءسي ا، اشيٌء اكانانفساتلكااملؤس اا،اهذا سةاولكناإذا
ايكوناأضعافاأضعافاذلكاملينيااملر ا ،الكنافاالواقعا،انعم،االابأساتتقومابإحياءماأمراإمامازماهناابشكل 

ا اال ازماننا اإمام اأمر  ييالعملي ااملؤس اا،حي  امستوى اعلى ابشكل اهذا االدينية ااملرجعي ااكامل اااسة امستوى اتاوعلى
االعلمي ااة،الدينيةاوعلىامستوىاالعوائلاالعلمي ا االفلني افتجداالعائلة يياأمراجد اة اكبْياةاحت  ابشكل  اأوازعيمها ها

امر تاعلياوعقودٌا امثل اامناالزمانم اخل فه اما افاالطهاراتاوالنجاساا:وغاية اعملية اوت صرَاتخل فارسالة  فا،
تصرا،داجمالساألهلاالبيتتاحينماات عقَاوفانفساالوقااألموالاالكثْية، ام صغ راُم  ،اإذااعقدوهاافت عقدابشكل 

يياالقضايااالعقائدي اأهلاالبيتاالايريدونامن ااإالَّااهذااخلفاذوقاأهلاالبيت، ان  ،االقضاياااليتاهلااةاالصرفةاأن 
اهنملهااولكناأاتأرخيي،وجٌهاعقائدياواا:وجهان ايكونافارقاكبْيافيماالايعيناأن  ةابينهااوبنياالقضايااالعقائدي اان 
االاالص رفة، اثورة يي ان  اأن  اُيكن اال امذموماوها،ختارم ا يعين ااملختار اأساسا  ااألمر اهذا احييي اأحد ه ايذم اا،ال
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يياثوراالكثْيون اأقولاهلان  اقضي ا الاة،الكناإذااأردتاأن  اعقائدي امختاراّبستوىاإحيائنااألي  رفةاأخرىاة اة  ؟اصم
اعلىاإحياءاالقضايااالعقائدي اناثقافةماأهلاالبيتااألصيلةيَسامهذااالكلمال ةا،اثقافةاأهلاالبيتااألصيلةات صرُّ

ا اوأمَّااالقضاياااليتاهلااوجٌهاعقائدياووجٌهااالص رَفة، اضعيفاجد  ا،نبحث هاا،،انعمانتدارسهاتأرخييافتأيتاّبستوى 
يياأمرهاابالشكلاال امنهااللعتبارن  فااكماامرَّاااتعاملامعاالوجهاالعقائديامنها،يان،ابالشكلاالذذياننتفع 

افيهاابالني ا:اةااملؤمننيالزيارةااجلامعةاألئمَّا اوالقلوبأنَّناان شارك  ا.آخرمامااجاءافاالزيارةاالشريفةاإىلا،اتم

االتأرخيي ا افاميزاناثقافةاأهلاالبيتاهذهاقضايااالاأهي ةَا:اةةاالص رفاجملموعةاالثالثةامناالقضايااوهياالقضايا
ةاتكوناهلااالقيمة،ا،اممكنافاالثقافةاالشخصي اهلااالقيمة،اممكنالدنيويةاتكوناا،اُيكنافاالثقافةاهلايمةَاقالاا،هلا

انتحدَّاذلكاشيٌءاآخر االزهرائي ا،انن  االعقائديةم ،اإذاامااانثاحتَتاهذااالعنوانتحدَّاا،املهدوي ةاةماثاهنااعناالثقافةم
اإىلا ااذهبنا اهذه اموسىاالكافاالشريفاونقرأ اعناإمامنا االرواية اعليهوسلم اااللماابناجعفراصلوات الرواية، :اه

ِجد فَإذا َجَماَعٌة َقد  َأطَاُفوا ِبَرُجل ) ابهماا-َدَخَل َرُسوُل اهلل َصلَّى اهلُل َعَليِه وآِله ال َمس  ايعيناأحاطوا أطافوا
افاالبيتاوااألمرهماواهتم ا ِجد  -تفاء ابهماطوافافاالبيتاهوااالح،االوأكرموه،اكالطوافم َدَخَل َرُسوُل اهلل ال َمس 
َمة َفِقيلَ  -الكثْياهبذااالرجلاملاذااهذاااالهتماماا-: َما َهَذا ؟ فَ َقالَ  َماَعٌة َقد  َأطَاُفوا ِبَرُجل،فَإذا جَ  ا-: َعالَّ

َمةاهلذااالسبباالناسااهتم ا َمة؟ فَ َقاُلوا َلهُ  -واابهاهذاارجٌلاعل  ع َلُم النَّاس  بِأَن َساِب الَعَرب  : أَ َفقاَل: وَما الَعالَّ
َعاِر الَعَربيَِّة  نن اا،رَفةيعيناالقسماالثالثامناالقضايا،االقضايااالتأرخييةاالصماا-َو وقَائِِعَها وأَيَّاِم الَجاِهِليَِّة واأَلش 

رفة،قس منااالقضايااالتأرخييةاإىلاقضايااعقائدي ا رفةاايااتأرخيي اوقضاوقضايااهلااوجهاناعقائدياوتأرخيي،اةاصم  -ةاصم
َمة ؟ فَ َقاُلوا َلهُ : ومَ َفقالَ  َعاِر الَعَربيَِّة، : َأع َلُم النَّاس  بِأَن َساِب الَعَرب  َو وقَائِِعَها وأَيَّاِم الَجاِهِليَِّة واألَ ا الَعالَّ ش 
َفُع َمن  َعِلَمه : َذاَك ِعل ٌم ال َيضرُّ َمن  َجهِ يُّ َصلَّى اهلُل َعَليِه وآِلهفَ َقاَل النَّبِ  قَاَل، اظ؟اا-َله َوال يَ ن   احلم فاأي 

ات االدنيوية االثقافة ابلحاظ اأم ا االعقائدي ة، االثقافة اقطعا ابلحاظ امنافع اوللتأريخ اللشعرم اعناكون الكنااحلديث ،
امناَجهمَلهافااآلخرةاا-َذلَك ِعل ٌم ال َيضرُّ َمن  َجِهَله  -الوجهاالعقائديا َفُع َمن   -الايضرُّ فاا-َعِلَمه َوال يَ ن  

َكَمة أو َفرِيَضٌة َعاِدَلة أو ُسنٌَّة ثُمَّ قَاَل النَِّبيُّ  -،ايعينافاالوجهاالعقائديااآلخرة : ِإنََّما الِعل ُم َثاَلثَة آيٌَة ُمح 
ه اخيلوااأنَّايعينااملرادامناالفضلاالايعينا-وَما َخاَلُهنَّ فَ ُهو َفض ل  -زيادةاا-قَاِئَمة وَما َخاَلُهنَّ فَ ُهو َفض ل 

اأصل ، ادنيويةامناالفائدةم افائدٌة افيهم ا االعنوإّن  اهيافاهذه االفائدةااحلقيقيةم ا،االاأريداأنيتاأشاراإليهااويناال،
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الكنَّا االرواية اطويل اعند اأنب اأقَف اكي االرواية اأوردت  االتقسيمين اهذا اأنَّ امن اي تابعين امن اإىلاا،ه االقضايا تقسيم
اعقائدي ا اذقضايا اوقضايا رفة اصم اعقائدي اة اوجهني اوتأرخيي اات اتأرخيي اة اوقضايا امناة اومشتٌق امأخوٌذ اهو رفة اصم ة

ادراسةماااالتقسيماليَسااقرتاحا امناعنديهذامناخللارواياهتماوأحاديثهمم،احديثهمم اامناخللم ،احديثهما،اوإّن 
امنهماعلىاإحياءاهذهاال قضايااوااللتزاماهباامااأجده افاالقضاياااملرتبطةاباملعصومنيااألربعةاعشراهناكاحثٌّ

ا ا اوكأهن  اواملكاّن االزماّن اب عدمها احلظةوإلغاءم اكل  اف اوهياا،حتصل  االقضايا اهلذه االعنوان اهذا اوضعت  فلذلك
االعقائدي ا االلمااةاالصرفة،القضايا اهبماصلوات  اع لقٌة اهلا اآخراوه ناكاقضايا اوجٌه طا،االوجهااملرتبعليهماولكناهلا

اأوليائما امن اشيعتهم، امن احتظَابغْيهم امل االقضايا اهذه اقمَبلمهمماهم، امن اإحيائها اف اكبْي  اعلىاباهتمام  ابقيت ،
ااالكافاالشريفاعناإمامنااموسىاوهناكاقضايااكهذااالذياجاءافااحلديثافااحلواشي، بناجعفراعنارسولم

ا.مااوالقضايااصارتاواضحةاإىلاحد ا،اأعتقدااألموراهااألطيبنيااألطهرينوآلمااعليهماااللاصل ىاالل ا

االرا اإليها:النقطة اأشَْي اأن  االيتاأردت  انفسه ،اابعة ايطرح  اك ل ااسؤاٌل ناثورةماعتايلااليتامرَّاالتفاصااهذهبعَد
اهو،االسؤاتهمارضوانااللاتعاىلختاراوشخصي ام ا ال ا؟َفَشلتااأممختارما :اهلاجنحتاثورة االال 

اعناقانونااألقطعا احبسباالبياناتااملتقد ا امناحديث  ائرالرمحاّناوعناسااملكرااانونصلباوعناقمةاوماامرَّ
اوأدعية اورواياتاعنهماصلوا امنازيارات  ختارماناجحٌةام ا ،اثورةاالهمعليااللماات االقواننياوالتفاصيلااألخرىاوماامرَّ

انا االن ََّفسناجحٌة اينقطع احّت  اناجحة اي طرَاجحٌة االسؤال اهذا الكن اما،ح، اطَاوه ناك اهحهرَان اطََرحه، امن اناك
ا؟اة ااملختارماكانتاناجحةاأمافاشلةفهلاثوراا،هثاعنوحتدَّا

ايبدأ امنانقطة امهم ة اء انكم اعلىاشيا؟اكيفَالواالفشذيانمَزن ابهماالنجاَحاأمااهواامليزاناال:ااجلواب  بالنجاحم
ابالفشل اأو انتحدَّا؟ اونن  اعقائدياحلقيقة  اب عد  اف انتحدَّاث  اال انن  ا، اف ااوضوع امث  اأسياسي احبث  اف و

ا:اة،اه ناكامنطقانعناثورة اعقائدي ااث انن انتحدَّا،ااجتماعي

 ا.هناَكااملنطق االعلوي -
االع َمري -  ا.وهناكااملنطق 
اا - االغالعلويُّااملنطق  اا.يبأل مَس همامنطق 
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اا - اا.أل مَس هامنطق االرتابالع َمريواملنطق 
االغيب -  .مىاعلىاالعاملاالدنيوياوشؤوناتهمامنطٌقايتسا:ام راديامنامنطقم
ام - االرتابوم رادي امنطقم ان ا: االدنيا اهذه اأحضانم اف اويعيش  ايتسافل  اتبمنطٌق اوإضافاهتااعلُّقاهتكل  ا

 ا.اهتاوخصوصي ا

اكمهااٌةامنفقضي ا ان  امنطق  االنوعابأي  اكمهاابهذا ان  اأردنااأن  انقايبقاالرتااملنط؟انعماإذا اثورَةااولُيكناأن  بأنَّ
ا؟ا،املاذاكانتاثورة افاشلة اااختارمام ا ال

ا.،امد ةاقصْيةاجد ا ام د ةااليتاهنَضافيهااهياجمر داسنةاونصف ال:اأوال ا

اوثانيا ا اوالنصفاحدثتاله ا: االسنة اواالضطراباتاوااخللاهذه االكل معااااألمورامنااملشاكلم ،اثْياوالكثْيكسة
ايرتاَحاولواألي ا اقليلةاخللاهذهاالسنحبيثاماااستطاعاأن  اا.ةاونصفام 

اا،معه اغدرواابهاذيناكانواالاالشيعة اا،مث َّابعداذلكاَغَدَرابهاأصحابه ا رأسهاوأمَرااجملرماالسفيهام صعباوق تملاواحت  زَّ
اَيدماال وبقيتاإىلاا،جبانبامسجداالكوفةا،ختارافقطعوااَيَدهاوعل قوهااجبانبااملسجداباملسامْيم ا بناالزبْيابقطعم

ااحلج ا ابعيداإىلازمنم ااحَلج اج اااج،زمان  اجاء اقطعا اتتفسَّايئا ام عل قا اإىلاالكوفةاورأىاشافلم ا تبقىاآثارااخااليد،،
امصعبا اقطَعايََداال،افلم ااسألاعناهذااالشيءااملعلَّامنها ختارام ا قاال م سم راباملسامْياَحك واالَه االقمص ةاوكيَفاأنَّ

اقتلوه،م ا ،افالفأمرهمابإنزاهلااَود فمَنت أموالهاوهياأموالاكثْيةاامث َّاقتلواازوجتهاوهنبوااقطعوااَيَده،اطعواارأسه،قاختار 
ا ا االاصادروااأموالهاوق تماا،جد  الاالعديدامناأقربائهاومناأهلابيتهامعه افااملعركةامث َّادفنوهافامكان  يستطيعاأحداأن 

اد فمنااليأيتاإىلازيارتهما نيايسألاسائلاملاذا اأيضا ام سلمابناعقيلامدفوناختاراجبانبامسجداالم ا ،احم كوفة؟
ااإلمارةا،هناكاوهانئابناعروة ااملنطقةاملصقةالقصرم اهذه ايأيتالاجيرؤفمناا،ألنَّ االقبور؟ادفنوااأن  زيارةاهذه

فحنَياق تملواااهؤالءاقادةاوقفواابوجهماالظاملني،اهؤالءاقادة،اعقيلافاهذاااملكاناودفنوااهانئابناعروة،بنامسلما
ايصَلاالناساإليهاست اُي كناأن  همدوااإذااكانتاقبورهماّبكان  ييكونارموزا اوقداواست ش  ييأمرهماوقدااحي  اثورهتم،احت 

اولوااعلىازيارهتماأواالدنوامناقبورهم؟اجيرؤفمناذااالذياافاأماكناقريبةاوحتتانظراالس لطة،نواالذلكاد فما حّت 
،اختاراثورةافاشلةم ا حبسابامنطقاالرتاباتكوناثورةاالاختار.م ا فهذااالذياكاناعليهماالامناأهاليهماأواأسرمهمم،
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امناالدنيااوالاناَلاح كما اطويل اوحق األنَّا اِتتعابشيء  االذيا،امااحص لاعلىاشيءقامراده االدنيويهاما ،اك لُّ
االدنيااخسارةافاخسارةحص ا اا.فاالعاملاالدنيوياّبنطقاالرتاب،امااربحاشيئا الهاحبسابم

احنَيا:اأمَّااّبنطقاالغيب اقداأجنَزاعمل اكاَنافاغايةااإلتقانم صفحة امناك ل اهذهااليتات شاموريتهماماّبأاقفاملختار 
اافحاٌتاينف ذ هصسييناوعااحل ا،افااملشرايتاينف ذهااأشياعااحل سنيهذهاالصفحاتاالاصفحاتااملشروعااحل سيين،

اعشر، ااألربعة اوأااملعصومون ااهلامشيون اينف ذ ها اصفحاٌت ااحلسيين ااملشروع االاولياء اوف اصلوات اأهل االلماابيت
اعليهماأوسلم ا االجعنيه االيتاأجنزها االصفحة  االصفحاتاهذه اهذه امناجلة اكبْي ااافاكتاب ااالثقفياتار اخم ا ،

اا.عليهاهوسلم اااللماامشروع ااحلسنيماصلوات اا)املشروعاالعاشورائياالعملق(،:اإمسه ا

اوالفشلفبأي ا االنجاحم انقيس  اصلوات اامقياس  ااحل سنيم اشاَءاالل)ليهاعهاوسلم اااللماا؟امنطق  هذااا(،تيل ايراّناقاأن 
االغيب، اسبايا)امنطق  ايراه نَّ اأن  االل اعائلتهماواا(اوشاَء اإىل ايشْي  اشاءَاهو ايراااالل، اقتيل ايشأن  انفسهمااّن اإىل ْي 

ايراه نَّاسبا ا.لغيبانطق امياايشْياإىلاعائلتهماالكرُية،اهذااال م قد سةاوشاَءااللاأن 

ا؟أمَّاامنطق االرتاباماذاايقول

افض                   ًة أو ذهب                   اام                     رك                   ابي 
ا

 ب                 االمحجّ إن                 ي قتل                 ت الس                 ّيد ا
ا  وخي                       رهم إذ ي                       ذكرون النس                       با

 
 قتل               ُت خي               ر الن               اس أُمَّ               اً وأب               اا

االرتاب،  اخْياالناساأ مَّا اوأبااهذااهوامنطق  ااذهبا،اة اأومألاركايبافضاما،اقتلت  وال  ايخم الذيااحييدااألصبزابن 
يوخ االعشائراوكمباراياداوحوله اشزماىاابنمااعلفلمَّاادخلَاا،زة امثينةمحَلارأَسااحل سنيماإىلاابنمازياداوكاناطامعا افاجائ

اهذهااألبياتالقومافاالكوفةا د  ملاذااا،لوصفرفهاهبذاااكنَتاتعااإذا:الىامنهاابنازياداكثْيا ،اقافتأذ اا،وهواي نشم
الن اقتلته ا االرتاب،اما؟اإّن  وااذااسأ عطميَكاشيئااوطردوهامنااجمللس،اهذااهوامنطق  ؟اصبحيالابنايزيدااألْيىاخم

ازااراهمديَ َنلااه امل،ايرىانفسه اخاسرا األنَّاالاألنَّه اشاركافاقتلااحل سنيايرىانفسه اخاسرا ا يادامثنا الرأسامناابنم
االاحلسني امنطق  اهذا افضة ا، اركايب اامأل اارتاب، االربح اعنوان اهذا اذهبا امنطأو االف اإقم االسرتاب، اقتلت  ي داّن 

اخْياال م حج باَ، نيلاالفوزايلاالربحاولهااسببا الناَنايعدُّاكاا،نا املايعدُّهااخ سراا،اهذهااجلرُية ااساأ مَّااوأباالناقتلت 
افاأي امنطق؟افامنطقاالرتاب ا.وللنجاحم
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اصلوات ا االعقيلةم اكلمات اف اجند  الوسلم اااللمااماذا ات وض ح  اوهي اعليها امنه االغنا امواجهةماطَق اف اايب منطقم
ايزيد،ايزيداماذاايقول،افامواجهةامنالرتاب  ؟اطقم

لشاعراا،ريششاعراق البياتاأهذهاا،هذهااألبياتافااألساساهياليستاليزيد: ليَت أشياخي ببدٍر َشِهدوا
اااملشركنياابن ا  .بعضا امنهاالزبعرااويزيدايأخذاهذهااألبياتاوي غْي 

 لي                 ت أش                 ياخي بب                 دٍر َش                 ِهدوا
 

َِ الَخ            ز رَِ  ِم            ن  َوق             ِع اأَلَس            ا  لَج            َز
االزبعراايوابانة،ملدياذينايقطنونا،ااخلزرجاأنصاراالنيباالطفوفامااكاناهناكاقتالامعااخلزرجلفاا  هذهااقولن 

ا.األبياتابعداواقعةاأ ح د

 لي                 ت أش                 ياخي بب                 دٍر َش                 ِهدوا
 

َِ الَخ            ز رَِ  ِم            ن  َوق             ِع اأَلَس            ا  لَج            َز
 أَلَهلُّ                            وا واس                            تَ َهلُّوا فَ َرَح                            ا 

 
 لثُ                مَّ قَ                اَلوا يَ                ا َيزِي                ُد ال ُتَش                ا

 ِم             ن َس             اَداِتِهم قَ             د قَ َتلنَ             ا الَق             رم ضق
 ضض

 َوَع                            َدل َناُه بِبَ                            دٍر فَاع تَ                            َدلا
 َلِعبَ                   ت َهاِش                   ُم بِالُمل                    ِك فَ                   ال 

 
 َخب                    ٌر َج                    اَء وال َوح                     ٌي نَ                     َزلا

 َلس           ُت ِم           ن ِخن           ِدَ  إن  لَ           م أَن             َتِقم 
 

َم            د َم            ا َك            اَن َفع            لَ ا  ِم            ن بَن            ي َأح 
اهذااهوااملنطقاالرتايب،امنطق ايزيد. 

االعقيلةماأ َنا نُ ار ض وآفَاَق َر األَ طَاا يَزِيد َحيُث أخذَت َعَلينا َأق  َأظََننَت يَ :ا)مَّاامنطق  َبح  َساُق َكَما لسََّماء فََأص 
اانةابنيامنطقاقاراما-ة َرامَ ًا َوِبَك َعَليِه كَ ى أنَّ بَِنا َعَلى اهلِل َهوانُتَساُق اأُلَسارَ  لغيباومنطقاالرتاب،اإىلاأن 

َعىَ ا-تقولاله ا َدك َفوا َفِكد  َكي َدك وَاس  حُ  هلِل الَسع َيك َونَاِصب  ُجه  َرنَا َتم  يَ َنا َواَل و و ِذك  يُ ر َحُض  ال تُِميُت َوح 
عُ  وَ َعن َك َعارَُها َوَهل  رَأُيَك إالَّ فَ َند  وأَيَّاُمَك إالَّ َعَدد   هلِل َعَلى اِدي َأاَل َلع َنُة اد  َيوَم يُ َناِدي ال ُمنَ َك إالَّ َبدَ َجم 

ا.(الظَّاِلِمين  

اكمماثورةاالاذااهوامنطق االرتاباومنطق االغيب،ه ان  اا؟ختارم ا فبأي امنطق 

االرتابافهياثورٌةافاشلةاختارم ا إذااَحاَكمنااثورةاال اا.ّبنطقم
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اال اثورة احاكمنا االم ا وإذا اّبنطقم اناجحةختار اناجَحٌة َحٌة اناجم افهي اثوراهفا،غيب اموف اي ابكل اٌة يْياااملعاقَة
اا.ْياالرتابية،االاباملعايةملعصوميييساا،ابكل ااملعايْياواملقاواملقاييسااألهلابَ ي تي ة،ابكل امعايْياأهلاالبيت

اله ا االرتايب اباملنطاجماله ،ااملعيار االسياسية ااألحداث ل َل ان  اأن اوهذقاالرتاُي كن اشأنايب اال اأمٌر ابهمااا نن اا،لنا
اوانتحدَّا االعقائدي االب عد اعن اأخرويةالب اث اهناياته  االعقائدي اندخل اعد احينما اسحتافا، اااياسي اليل  حلدثاهناية 

اتأرخيي ااالسياسيافاالدنيا، احبث  اف اندخل  اندخل اا،لدنيااالبحثاالتأرخييافااهنايةاحينما افاحينما احبث 
ااالجتماعيافاالدنياهنااجتماعي ا ان قايسهاايةاالبحثم اكا،،اُي كناأن  ان  انبحثها،مهاأن  نطقاالرتايبالمقا الفااواأن 

ا.اوذلكاشيٌءاآخر

االعقائدي،أ ااحلديثاعناالب عدم ااالب عداالامَّا اينتهيافاجو  ااإلنيحفاايبدأ ااوهالدنيا،عقائديالن  افااةم سانم
اينتهيافاهذهاالدنيااالدنيا، اإىلااآلخرةولكن ه الن  ااحلا،افحينمااِتتدُّا،اُيتدُّ اىلااآلخرةاحتتااإقائق  ،اآخرج اإىلامنطق 

االاُيتُّا امنااابصلة اإىلااملنطقاالرتايب،حتتاجاإىلامنطق  اآخرا،امنخرىأنخية اسحتتاج اإىلامنطق  اجاإىلا،احتتنوع 
االغيب ،اٌءاآخرطقاالع مرياشيهوااملنخراواواملنطقااآلااشيء،العلويُّاااملنطق اا،اماامس يته اباملنطقاالعلوي،منطقم

اا.منطق االغيباوذلكامنطق االرتاباهذا

اثوراتاالفكراضحات اضحتاالصورةاواقداوفقا اهلذهاالرؤيةاووفقا اهلذااالطرحاوهذااالبياناات اأعت ةااملختارااةامناأنَّ
ا.بكل ااملقاييساوبكل ااملعايْياكانتاثورة اناجحة اموفقة ا

اأشْياإليها،بقي االربنامجاشارفاعلىااالنتهاءاوااتاعنديانقطةاأريداأن  اكشحا اقداطويوقت  اعنامطالبات 
اأشْيَاكانابود ااا،أخرى االوقتاذهَباسريعا ،ياأن  اتلكااملطااإليهاالكنَّ اآخرالبالواأترك  اوف ااقت  الإن  ذلكاقت 

اإمامازماّناصلوات ا ا.هاعليهوسلم اااللماابتوفيقم

اهذهاالربامجاوملناجيدافائدة اومنفعة اااإليهاالنقطةااألخْيةااليتاأشْي ا فاهذااالطرحااعبارةاعناتنبيهاملنايتابع 
ا ابراجمي،أالذي اف امم ااتناوله اوبنايت اوأبنائي اوأخوايت اإلخواّن ابراجمي،أقول ايتابعون اعناان اعبارة االربامج هذه

االربامجااليتاست طرَا اشاءاا،اماالقادمةحافااألي امنظومةامتكاملةاومرتابطةاومناأهم  فاغضونااألشهراالقادمةاإن 
االكتاباوالعرتة(،االلاتعاىلااجلزء االربنامجابرنامجاقدااياعنوانه ا)الكتاباالناطق(،ذالاالثالثامنا)ملف  وهذا



 ( 52لحلقة ) ا                                             الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغّزي                         
 

- 18 - 
 

ايتابَعاالربامجاوامللف اا،با اوهوابرنامٌجاختصصييكوناطويل اومتشع ا اتامناأراداأناينتفعامناهذااالربنامجاعليهماأن 
لىابرنامجالعاعيطَّااعلىااألقلا،اتلَعاعلىاتلكاالربامجاوامللف املناملايكناقدااط ااون،املوجودةاعلىاموقعازهرائي ا

وناوموجوداأيضا اعلىافامناثلثنياحلقةاموجوداعلىاموقعازهرائي ا،اوهوابرنامجايتألَّااجلامعة االكبْية(االزيارة ا)
اسن عيدابثابرنامجاناملاجيداوقتا اأوابسببامشاكلااإلوما،اليوتيوب فاا(يااعلي ا)نرتنتافابعضاالبلدانانن 

وبعده اأيضا ان عيداا(يااعلي ا)برنامجااهذاااألسبوعان عيدابث اا،خللاامفاغضوناهذهااألي اا،بةاالقادمةاماالقرياألي ا
اتتشك لامنهماامقد اابرنامجا)الثائرااحل سييناالوف(بث ا ااحلسيينُّاالوف اُي كناأن  اوبرنامجاالثائر  مةا،ابرنامجايااعلي 

اينتفعامنابرنامجاالكمامهمةاجد ا االناطقا املنايريداأن  ،افاتاالسابقةلَعاعلىاالربامجاواملل اإناملاَيك ناقدااط اا،تاب 
اي شاهدوااهذهاالربامجاذيناملايتسنَّاالااهذيناالربناجمني،لذلكاسن عيدابث ا إذااكاناهلمارغبةافاا،هلماالوقتاأن 

اي تابعوااوبدق ةااملطالبااليتايَرمداذكرهاافابرنامجا االناطقاعليهماأن  التواصلامعابراجمياوخصوصا ابرنامجاالكتاب 
ااحل سييناالوف،اوبيااعلي ا اشاءااللاأتعر ض اارنامجاالثائر  اآخرافامناسبة اابقيتاالكثْيامنااملطالباإن  هلاافاوقت 
ا.أخرى

ااألخْي االفاصل اإىل ااخلضيبا،نذهب اوالشيب االسليب االبدَن ااحل اَخدَاواااباسممل اا،نزور  اوأنتماَمة سني
ا.وخادمكم

اشاءاالل ا ااَلتقيكماإن  ااونارعايةمام هجةمااحل سنيعكمافتعاىلاأود ااحّت  ااحل اعورم بنااحلسناإمامااسنيااحل جَّةمانيم
ا.اهاعليهوسلم اااللماازماننااصلوات ا

ا..أسألكماالدعاءاجيعا ا

 ...ى َنْحِرَك الدَّاِمي َيا ُحَسينَلالٌم َعَس

االل ا..فاأَمانم
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