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عرض لجملة من آيات القرآن الكريم الَّتي تتحّدث وتُش� بشكٍل واضح إىل قانون املكر الّذي تقّدم الحديث عنه يف الحلقات  ✤

 .املُتقّدمة.. وقد ذكرُت يف الحلقة املاضية عناوين ومصاديق ومعطيات هي مصاديق للمكر الّرح��

 .ن مصاديق املكرمصطلح (االستدراج) يف القرآن الكريم هو مصداق آخر م ✤

الم ✤ ادق عليه السَّ صىلَّ اللُه عليِه وآله وكادوا  كادوا رسوَل اللهِ : يف سورة الطَّارق (إنهم يكيدون كيدا) .. يف تفس� الُقمّي .. عن الصَّ

الم فقال الله الم، وكادوا فاطمة عليها السَّ د إنَّهم يكيدون كيدا وأكيد   :عليَّـاً عليه السَّ د أمهلهم يا ُمحمَّ كيدا فمهّل الكافرين يا ُمحمَّ

الم فينتقم يل ِمن الجبَّارين والطَّواغيت ِمن قُريش وبني أُميَّة وسائِر النَّاس املكر هو القانون الَّذي  ،ُرويداً لوقت بْعث القائم عليه السَّ

 .الربنامج الَّذي يكون يف طريق التَّمهيد للمرشوع املهدوي

الم تحت عنوان التّقية أو املُدارة .. وما التَّقيّة أو املُدارة إالَّ مصداق ِمن مصاديق ما يكرث ترديدُه يف كل ✤ �ِت أهل البيت عليهم السَّ

 .واملُدارة لتعليم األولياء -املكر.. التّقية لدفع رضر األعداء 

راء، رضورٌة ألنَّها تطبيق لقانون األصالب بغّض مرَّ الكالم عن ثورة املُختار الثّقفي وأنَّها رضورة البُدَّ أن تقع بعد واقعة عاشو  ✤

فثورة املختار صفحة ناصعة من صفحات  .. النّظر أّن من يقوم بها املُختار أو غ�ه.. هي رضورة ألّن قتلة الُحس� البُّد أن يُقتلوا

 .املرشوع الُحسيني، وُجزء تكمييل للمرشوع الُحسيني

ار يف نصوص العرتة، ورمّبا أتحّدث عن شخصيّة املختار يف النّصوص التّأريخيّة يف حلقة الحلقة حديٌث عن شخصيّة املخت هذهيف  ✤

 .يوم غد

أّن  :حَ� قُلنا بأن ثورة املختار رضورة البُدَّ أن تقع، وأنها صفحة من صفحات املرشوع الُحسيني .. فالنتيجة الَّتي نصل إليها هي ✤

 .كشف عن عظمة هذه الّشخصيّة.. لكونها تحققت عىل يديهتحّقق هذا األمر عىل يد املُختار .. هذا ي

وسيصيُب [أكرث] الَّذين ظلموا رِْجزاً يف الّدنيا بسيوِف [بعض] َمن يسلّط اللُه تعاىل   :قول أم� املؤمن� يف تفس� االمام العسكري ✤

  ..ال: غالُم من ثقيف، يقاُل له  املختار بن أيب عبيدعليهم لالنتقام مبا كانوا يفسقون، ك� أصاب بني ارسائيل الرجز. قيل: وَمن هو؟ ق

ك تتحّدث الّرواية تتحّدث عن أّن األمر البُّد أن يقع.. وتصف فعل املختار بالّرجز، ك� الّرجز الَّذي حّل ببني إرسائيل .. والّرواية بعد ذل

 .أريخ لهاعن اإلمام الّسجاد، وهو يُخرب أصحابُه أّن هذه الواقعة ستقع، ويُحّدد التّ 

ك� صدر الّرجز يف قضيّة (باب حطّة) ِمن جهة ممدوحة هي جهة األنبياء، كذلك يف شخصيّة املُختار.. فهو مدح لشخصيّة  ✤

 .املختار

�ء، وابعْث عليهم سن� كسنّي يوسف وسلط عليهم   :يف دعاء سيّد الّشهداء يف ُخطبته يوم عاشوراء ✤ الَّلهم احبْس عنهم قطْر السَّ

بونا وخذلونا وأنَت ربّنا عليَك توكَّلنا وإليَك املص�. والله ال يدُع أحداً منْهم إالَّ غال   انتقَم يل َم ثقيف يسقيهم كأساً ُمصّربًة فإنَّهم كذَّ

 ..منُه قتلًة بقتلة، ورضبًة برضبة، وإنَُّه لينتُرص يل وألهِل بيتي وأشياعي

�، ولكن هنا يف هذه الرّواية تعب� (لينتَرص يل) واالنتصار ال يتحقق بالظّامل�.. وهذه قد يقول قائل أّن االنتقام قد يتحقق بالظّامل 

 .الكلمة لوحدها تكفي

د بن الحنفيّة يسألونه ِمن أمر املُختار، فقــال ✤ ب   :حديث اإلمام الّسجاد ح� جاء وفٌد إىل ُمحمَّ يا عّم، لو أنَّ عبداً زنجيّاً تعصَّ

  ..لنا أهَل البيت، لَوَجَب عىل النَّاس موازرتُه

هل ُ�كن أن يُوجب اإلمام عىل الشيعة أن يُؤازروا شخصاً ليَس مرضيّـاً عنده..؟ هل ِمن املنطقي أنَّ اإلمام يطلب ِمن الشيعة أن 

واملُختار ِمن شيعتهم وخواّصهم.. وبداية نشاط ُمسلم بن عقيل كانت من  يُؤازروا وينرصوا شخصاً عىل ضالل وعىل باطل..؟ فكيف

 !دار املُختار..؟

 عرض لجملة من كل�ت أهل البيت (ما قالوه .. وما فعلوه) تجاه شخصيّة املختار  ✤

 : النّصوص املادحة لشخصيّة املختار



م فينا املاَل عىل الُعرسةحديث اإلمام الباقر(ال تسبُّوا املُختار فإنَّه قتَل قتلتنا، و  ✤ هذه الرّواية ) طلَب بثأرنا، وزوَّج أراملنا، وقسَّ

 .فيها تحريم رصيح لسّب املختار.. وهي كافية لوحدها

الم مع أبو الحكم ابن املختار الثّقفي✤ أصلحك الله إنَّ النَّاس قد أكرثوا يف أيب وقالوا والقول والله   :رواية اإلمام الباقر عليه السَّ

قبلتهقو  اب، وال تأمر� بيشٍء إالَّ  ..لك، قــال: وأيُّ يشٍء يقولون؟ قــال: يقولون كذَّ

ثقافة املخالف� هي الَّتي تقول عن املُختار كّذاب، والشيعة يكرعون ِمن الِفكْر املُخالف، لهذا شاع هذا القدح يف املُختار يف  ✤

 .الوسط الشيعي

اليدُع أحداً إالَّ قتلُه قتلًة : عض قتلة الُحس� .. بين� دعاء اإلمام الُحس� يوم العارش يقولكتب التأريخ تذكر أّن املُختار قتل ب ✤

 بقتلة، أو رضبًة برضبة..

 .وجود يف كُتب التأريخ هو ُصورة ُمجتزءة ال ينقل الّصورة الكاملة.. ولهذا قلت أنَّ هذا الربنامج ليَس تأريخيّـاً امل

ار ح� أرسل له املختار برؤوس قتلة الُحس�: فلَّ� رآها خرَّ ساجداً، ودعا للُمختار، وقال: جزاُه الله دعاء اإلمام الّسجاد للمخت ✤

 ..خ� الجزاء، فقد أدرَك لنا ثأرنا

ا ما يُستنتج ِمن ِس�ة املُخ ✤ تار ُكتب التأريخ وكتب األخبار وكُتب الحديث مشحونة بكث� من هذه املضام�، إمَّا بشكٍل رصيح، وإمَّ

وأفعاله .. ف�ذا تريد الشيعة أكرث ِمن هذه البيانات وهذه التّرصيحات الَّتي تكشف عن املنزلة الخصيصة للُمختار عند أهل البيت 

الم  .عليهم السَّ

ما اكتحلْت  :عرض ملجموعة من أحاديث أهل البيت الَّتي تتحّدث عن الحزن الّدائم يف بيوت بني هاشم بعد مقتل الُحس� ✤

 .يٌَّة وال اختضبْت وال ُرؤي يف داِر هاشمّي ُدخاٌن خمس سن� حتَّى قُتَِل عُبَيُد اللِه بن زيادهاشم

الم بالتّقيّة، فيمدحونَُه تقيًّة .. فهو ِمن شيعتهم ✤   .املُختار مل يكن جهة يتعامل معها أهُل البيُت عليهم السَّ

ً للمختار، والتّقيّة تقتيض أن ينتقص منه أهل البيت ال أن ومل تكن لُه ُسلطة عىل أرض الحجاز، بل إّن  الواقع املُحيط كاَن ُمضادا

 .�دحونه

ا الرّواياُت  ✤ ما صدر ِمن أهل البيت ِمن نصوص مادحة للُمختار ِمن قوٍل أو فعٍل فهو يُش�ُ إىل ُخصوصيّة املُختار ومكانته. أمَّ

 .البيت يف سياق قانون املكر الّرح��الّذامة للُمختار فقد صدرْت من أهل 

 ما قالُه املُخالفون يف املُختار ال شأَن لنا به، فهم كّذابون ُمدلّسون يُحرّفون الحقائق.. وهم ُمهتّمون كث�اً بقضيّة نسبة الكذب ✤

 .يّة هذا األمر عند األمويّ�إىل املُختار، وهذا األمر انترش آنذاك يف الوسط الّشيعي، وأخذ مساحة واسعة .. وهذا يكشف عن أهم

يجد  ..لِمن أراد أن يُدقّق يف هذه الرّوايات، ويُدقّق يف تفاصيل الظّروف املوضوعيّة الَّتي كانْت تُحيط باألمئة، وتحيط بالّشيعة ✤

ويحذون حذَو املختار أنه كان هناك العديد ِمن الشيعة نُفوسهم تنزُع إىل رفع شعار (يالثارات الُحس�) ويثورون يف وجه الّسلطة، 

 .وهذا األمر دفع األمئة إىل أن يتكلّموا بنفس الكالم الَّذي يتكلّم بِه املُخالفون لتثبيط عزائم هؤالء الج�عات .. يف الثورة

) األمئة عندهم برنامج ، الخط العام يف هذا الربنامج هو التّقيّة.. وكانْت هناك فسحة يحظى بها البعض (أمثال زيد بن عيلّ  ✤

 .بتأييد من األمئة من وراء الّستار

 


