
 الحلقة الخامسة –[الثَّائر الُحسيني الويف .. املختار الثّقفي] 

 2015/  8/  19املوافق   - 1436 ذي العقدة 3 االربعاء
 ** من جملة ما تّم الحديث عنه يف الحلقة املاضية من أهم مفردات منهج لحن القول ما سميّته أو اصطلحُت عليه (شجرة القوان�)

 القوان�) القانون األكرب واألعظم وأُسُّ القوان� فيها هو: قانون (البَداء)** (شجرة 

والبَداء قوانينُه تكوينيّة وترشيعيّة، وال يوجد انفكاك يف أي مرحلة من املراحل ب� التّكوين والتّرشيع، هناك تعانق عىل طول الخط 
 ب� التّكوين والتّرشيع.

ج عن اإلنسان وعن شخصيّة املختار، فيلزمنا اآلن الحديث عن قانون األصالب، وكذلك بقيّة القوان� ** مبا أنَّ الحديث يف هذا الربنام

 الَّتي هي يف جو هذا القانون.

الم ما ب� قواعد التكوين وقواعد  ** من دون معرفة هذه القوان� ال ُ�كن أن تُفهم الحقائق يف ضوء معرفة أهل البيت عليهم السَّ
 الترشيع

يف:** حدي الم يف الكايف الرشَّ ادق عليه السَّ  ث اإلمام الصَّ

 ) ما معنى هذه العبارة ..؟هل البداء طقس من الطّقوس..؟ما عبد الله بيشء مثل البداء(
ه). معرفة هذه القوان� تقودنا إىل ن األجر ما فرتوا عن الكالم فياء مِ دَ ول بالبَ ما يف القَ  اُس النَّ  مَ لِ لو عَ ) (اءدَ مبثل البَ  م اللهُ ظّ ما عُ ** (

 معرفة الحكمة اإللهية، ومعرفة الحكمة اإللهية تقودنا إىل معرفتهم صلوات الله وسالمه عليهم، ألنَّ هذه القوان� مُتثّل أساساً ُمهّ�ً 

 جّداً ومتيناً يف غاية املتانة للولوج إىل ساحة معرفة اإلمام. 
 قوان� أحدها (قانون األصالب).** البداء أساس شجرة مجموعة من ال

** ذكرت أنّني سأتعرّض لترشيح هذا القانون، ولكن ُهناك ُمقّدمة أرشنا إىل بعٍض منها ح� تحّدثت عن التأريخ وعن كيفية كتابة 

 ىل ثالثة أقسام:التأريخ، وما هو موجود ب� أيدينا من كتب تأريخية.. ووصلنا إىل تقسيم القضايا املوجودة يف كتب التأريخ، وأنها ع

 قضايا عقائديّة ِرصفة. -1
 قضايا تأريخيّة ِرصفة. -2

 قضايا عقائديّة تأريخيّة. -3

عاشوراء) هي �اذج لقضايا وأحداث عقائديّة ِرصفة، وليست أحداث تأريخيّة، ألنها قضايا  –الظُّالمة الفاطميّة  –** (بيعة الغدير 
 يت�هى فيها الزّمان واملكان.

 عقائديّة الِرصفة هي الَّتي متّس الجانب املعريف.والقضايا ال

لالعتقاد  ** القرآن الكريم ح� يذكر القصص القرآ� ال يذكر لنا زماناً أو مكاناً؛ ألنَّه يوردها عىل سبيل االعتبار، واالعتبار بوابة تقودنا
حيح.  الصَّ

 ذكره للَقصص القرآ� ال يعبأ باألزمنة واألمكنة، وال يُوليها كث� اهت�م. ** استعراض جملة من اآليات القرآنية الَّتي تُبّ� أنَّ القرآن يف

 ** هناك قضايا تأريخيّة ِرصفة مثل (حياة الّشعراء، وشعرهم، وأحداثه) وكذلك 

كان ُمعّ�، وأحداث (حياة الفالسفة والعل�ء، والعرفاء، واملراجع ....) هذه كُلّها أحداث تأريخيّة ِرصفة ألنها محكومة بزمان ُمعّ� وم
 ُمعيّنة.

الم..[أساساً هو ال يوجد أي وجه  ** ومن هنا يظهر الفرق ب� الشعراء والفالسفة واملراجع والعل�ء وب� أهل البيت عليهم السَّ

 للمقايسة، ولكن هذا القول رّداً عىل الواقع الّسخيف الّذي نعيشه].
الم بحسب ثقاف -** الجهل بظالمة الّصّديقة الكُربى  يشكّل خلل عقائدي كب�، وخلل يف الّدين يخرق الّدين  -ة أهل البيت عليهم السَّ

ا الجهل بحياة (الّشيخ  الطويس) َخرْقاً، و�حُق الّدين َمْحقاً، وكذلك الجهل ببيعة الغدير وبقضيّة عاشوراء ال يبقي للّدين من باقية.. أمَّ

 مثالً، فال يُؤثّر شيئاً يف املوضوع.
 وجنبة تأريخيّة) .. مثالً: -** هناك حوادث برزخيّة (فيها جنبة عقائديّة 

غرى) ما يرتبط منها بحياة إمامنا صلوات الله عليه، هذه هي الَجنبة العقائديّة، وما يرتبط بحياة النّواب األربع ة (تأريخ الغيبة الصُّ

 التأريخيّة.وحياتهم الخاّصة وما جرى فيها من أحداث، فهذا ُ�ثّل الَجنبة 
 ** ثورة املُختار بحسب منهج لحن القول تقع يف هذا الِقسم: (األحداث التأريخيّة العقائديّة)، جوهر الثَّورة وهو (القضاء عىل قَتَلة

ا تفاصيل ثورة املُختار وُمجريات أحداثها .. فهذه أحداث تأريخيّة).  الُحس�) هذا حدث عقائدي، وأمَّ

ابقة يف حديثي: أّ� أُميّز ب� ثورة املختار، وشخصيّة املختار(وقفة إج�لية أُبّ� فيها ملاذا أفِْصُل  ** أكرث من مرّة ذكرت يف الحلقات السَّ

 ب� ثورة املختار، وشخصيّة املختار).



الم  ** ثورة املُختار (الَحَدث) بغّض النّظر عن شخصيّة املختار هذا الحدث البُدَّ أن يقع، يعني بعد عاشوراء قَتَلة الُحس� عليه السَّ

 البّد أن يجري عليهم ما يجري ألنّه تطبيق للّسنة والقانون اإللهي، وستتضح الّصورة أكرث بعد ترشيح قانون األصالب.
ادق صلوات الله عليه ينقلها سدير الّص�يف، مُتثّل هذه الرّواية ُمقّدمة مهّمة لفهم  قانون ** وقفة عند رواية طويلة عن اإلمام الصَّ

 األصالب..

 إك�ل الرّواية سيكون يف الحلقة القادمة.
 


