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 :معي املُشاهد ذاكرة تتواصل يك إليها أُش� رسيع بشكلٍ  مالحظات املاضية، الحلقات يف تقّدم مّ�  ✤

 والعرتة الكتاب نُصوص ِمن املُستّل  القول لحن ملنهج ِوفقاً  املُختار وشخصيّة املُختار ثورة يدرس الربنامج هذا أنَّ  يف الكالم مرَّ :  أوالً ●

يفة  .الرشَّ

 ِمن..غ�ه يد عىل أو يده، عىل يجريَ  أن البُدَّ  الثّقفي املُختار يد عىل جرى ما بأنَّ  وقُلُت  املُختار شخصيّة وب�َ  املُختار ثورة ب� ميّزتُ  ●

 :جهت�

 .األصالب لقانون تطبيقاً :  األوىل الجهة □

. العامل هذا يف الحاكمة اإللهيّة الّسنن حيثُ  الُحسيني، املرشوع صفحات ِمن أُخرى صفحة هي املُختار ثورةَ أنَّ  الثّانية والجهة □

 .الّسنن تلك ِمن ُسنّةٌ  هو األصالب وقانون

 : ُهنـا يُطرح وُسؤاٌل  املضام�، هذهِ  أجواءِ  يف الحديث ويتواصل ✤

 ؟..خ�ها يُرجى ال صلبٍ  كُّل  تُقطَعُ  بحيث الحاالت، جميع يف يُطبّق أنّهُ  األصالب قانون ِمن املُراد هل
 بالِحكمة ُمتعلّق األمر فهذا..  نعلمهُ  ال فامليزان ؟..ذلك يف امليزان هو ما:  قيل وإن..  ُصلب كُّل  بقطْعِ  يُطبّق ال القانون هذا أنّ  الجواب

 ..نعلُمها ال ونحنُ  اإللهيّة،

 .األصالب قانون مضمون لنا تخترص واضحة آية..  نُوح ُسورة من 27 و 26 اآلية عند وقفة  ✤

الم عليه الّسجاد اإلمام رواية عند وقفة ✤  العقاب عن الّسالم عليه الّسجاد اإلمام فيها تحّدث الّذي العسكري اإلمام تفس� يف السَّ

 .الّسبت بأصحاب الله أنزله الّذي اإللهي
 وبعد ُمِسخوا، أنّهم( الهيئة وبهذه الّشكل بهذا عليهم طُبّق القانون هذا..  وُمِسخـوا الّسبت أصحاب عىل نزَل  الّذي العقوبة قانون

 ).َهلكوا ذلَك 

ا الم عليه الُحس� قَتَلةُ  أمَّ  فرتة بعد املُختار عليهم تسلّط ِح�(آخر بنحوٍ  طُبّق ولكنّه الهيئة، بهذهِ  القانون هذا عليهم يُطبّق فلم السَّ
 ).ُمبارش بشكلٍ  وليَس  الزّمان، ِمن

 الله أنَّ .. ( املرشوع هذا يف تكويني جانب ُهناك العمالق، الحسيني املرشوع ِمن التّرشيعي الجانب يف كان سبق في� الحديث ✤

 يف موجودة الُقدرة وهذه..  الفساد عليه طرأ ما إذا نفسه، إصالح عىل قُدرة الكو� النّظام هذا يف جعل ، العامل هذا خلق ِح� تعاىل

 ).الُحسيني للمرشوع التّكويني الجانب

 هو الربنامج وهذا الّذايت، اإلصالح برنامج يشتغل التّكويني، الفسادُ  حصل إذا) النّاس أيدي كسبْت  مبا والبحر الربّ  يف الفسادُ  ظهر(
 . الحسيني املرشوع

  التّرشيعي، بُعده يف املرشوع هذا صفحات ِمن صفحة هي املُختار وثورة والتّرشيعي، التّكويني البُعد يف إصالحٌ  الُحسيني اإلصالح ✤

 .التّكويني الجانب عن ينفك ال املرشوع هذا يف التّرشيعي والجانب

  ؟.. الُحسيني للمرشوع التّكويني البُعد من املُراد ما ✤

ً  سألتقط الم، عليهم العرتة وكل�ت ، الكريم الكتاب آيات من ُصورا  ِمن ُمرادي يتجّىل  أيديكم ب� أعرضها ِح� جهات إىل وسأش� السَّ
 .الُحسيني للمرشوع التّكويني البُعد

 هو وروايات آيات من عرضه تمَّ  وما التكوين، هذا كُّل  تفاصيل يف موجود الُحسيني الّدم أنّ  إىل تُش� والرّوايات األحاديث كُّل  ✤

 .بت�مها الحقيقة وليس الحقيقة ِمن نتف إّال  مُتثّل ال فهي عليهم، الله صلوات الكث�ة أحاديثهم مجاميع ِمن نتف مجرّد

 :القانون لهذا يخضع للُحس� ينتسب يش كُل ✤

الم عليه الُحس� أصحاب نُخاطب ولهذا طهارتُها، وارتفعْت  علتْ  الُحس� ِمن األشياء اقرتبْت  وكُلّ� "الُحسيني التّطه� قانون"  :السَّ

المُ (  فخضعْت  الطّهارة، مبصدر التصقْت  ذوات ألنّها الّدنس ِمن طاهرة ذواتٌ  الُحس� أصحاُب )الّدنس ِمن طاهرينَ  يا عليكم السَّ

 .التّطه� لقانون
 )؟..الُحس� مع ومشاعره وعقلهِ  وجدانهِ  بكّل  كانَ  الَّذي وهو! ؟.. التّطه� لقانون املُختار يخضع أال(



 :الّرشيفة الّزيارة يف املوجود القانون هو الُحسيني التّطه� قانون ✤

 ...."ُمطهّر طاهرٍ  طُهرٍ  ِمن ُمطهّر، طاهرٌ  طُهرٌ  أنّك أشهدُ "

 من املُتدافع الُحسيني الطّوفان هذا ِمن يُخرجنا أن يُريد فهو.. هذا الطّهارةِ  طُوفانِ  عن يتمكّن ما بقْدر يُبعدنا أن يُريد إبليس ✤

 ..التّطهر

 .. بقيّة وللحديث

 


