
 17الحلقة  -[الثَّائر الحسيني الويف املختار الثقفي] 

 2015/  9/  2 املوافق - 1436 العقدة ذي 17 االربعاء

كان حديثي يف الحلقة املاضية يتناول ما وصل إىل أيدينا ِمن نصوص وُمعطيات متدح شخصيّة املختار، وكذلك متدح فيه وتنتقص  ✤

 منه.

ذكرُت أهّم النّصوص الَّتي متدح شخصيّة املُختار الثّقفي، وتُعيل ِمن شأنه (وهو كذلك). وقُلُت أنَّ النّصوص املادحة ال نستطيُع  ✤

 نها ِسوى املدح، لعدم وجود ُمربر ألن �دح األمئة املختار، وهو ال يستحّق املدح.أن نفهَم مِ 

أرشُت يف الجهة القادحة ِمن حديثي عن شخصيّة املُختار، وقلت أنّه ال شأن لنا مبا قالُه املُخالفون (وُ�كن أن أُش� لبعض أقوالهم  ✤

 يف الجزء التّأريخي ِمن الربنامج).

املُخالف� يف الكُتب التّأريخيّة .. ما قاله ابن حجر يف كتابه (اإلصابة يف متييز الّصحابة) وهو من أهّم كتبهم..  مثال ِمن أكاذيب ✤

 ما قاله يف ترجمة املُختار وأنّه كان خارجيّاً ثُمَّ صار زيديّاً ثّم صار رافضيّاً..! (والرّد عىل كالمه).

 .مّدة ثورة املختار الثقفي سنة ونصف بالّضبط ✤

عبد الله بن الّزب� استطاع أن يحكم الحجاز ح� رفع شعار (يالثارات الُحس�) وهو أبعد النّاس عن هذا الّشعار، وهو أخبُث  ✤

 ر.النّاس، وكان شيطاناً بكّل املعاي�.. شعار (يالثارات الُحس�) رفعُه كث�ون.. منهم العبّاسيّون .. ووصلوا للُحكم عْرب هذا الّشعا

أرادوا أن يُثبّطوا عزائم هذه املجموعات ِمن شيعتهم، الَّذيَن رفعوا ِشعار (يالثاراِت الحس�)، فتحّدثوا عن املختار بحديث  األمئة ✤

 املُخالف�.. وهو صورة من صور الكيد الّرح��.

 ح�� يف ُمواجهة الكيد اإلبلييس.رواية يف كتاب املُحترض ب� املُختار واإلمام الّسجاد .. مُتثّل ِمصداق ِمن مصاديق املكر الّر  ✤

عرض لروايت� (رمّبا ه� أهّم روايتان يف روايات القدح لشخصيّة املُختار) األوىل يف كتاب ُمستطرفات الّرسائر، واألخرى تحمل  ✤

 نفس املضمون يف كتاب التّهذيب. 

 ُحبّه لألّول والثّا�، وأّن سيّد الّشهداء يُخرجه ِمن النّار. والرّوايتان تُش�ان إىل هذه الحقيقة: أنَّ املُختار يكون يف النّار بسبب

الّشيخ الطّريحي يف كتابه (املُنتخب) يذكر نفس الرّواية القادحة املذكورة يف كتاب ُمستطرفات الّرسائر، وكتاب التّهذيب.. ولكن  ✤

 ينقلها باملعنى واملضمون.. ونْقُل الرّوايات باملعنى واملضمون أجازه األمئة.

لتّهذيب .. فيُمكن أن يُفهم منها أّن األمئة صلوات الله عليهم لو صّحت الرّوايتان املذكورتان يف كتاب مستطرفات الّرسائر وا ✤

الم فإنّه سيقود إىل جهنّم ولو صد ر ِمن أرادوا أن يقولوا بأّن أّي يشٍء يتعلّق مبحبّة أو اعتقاد أو ارتباط بأعداء أهل البيت عليهم السَّ

 املُختار.

 وسيأيت توضيح لهذه الرّوايات يف الحلقات القادمة.

 ظة ُمهّمة البُّد أن تُراعى للّذين يُتابعون هذا الربنامج، ويُريدون معرفة لحن حديث أهل البيت عليهم الّسالم، وهي:ُمالح ✤

أنَّ الرّوايات واألحاديث ال تُؤخذ كوحدة ُمنفصلة.. أخُذها كوحدات ُمنفصلة هو الَّذي يُسبّب الكث� ِمن األخطاء يف فهم ُمرادهم 

 ح أمامنا إشكاالت كث�ة وُمستعصية.صلوات الله عليهم، ويفت

 معنى معاريض الكالم أنَّ املُتكلّم يريد شيئاً غ� الَّذي يفهمه الُعرف. ✤

 ملعرفة معاريض كالم حديث أهل البيت البُّد أن تُؤخذ بع� االعتبار هذه املسألة، وهي: ✤

العام يف أحاديث األمئة ُخصوصاً يف تفس�هم للُقرآن، أّن أهل البيت يتكلّمون بحسب الظّهور الُعريف هذا صحيح .. ولكن الخط 

وتفس�هم للحديث، ويف زياراتهم الّرشيفة، وروايات املعارف، ويف كث� من األحاديث جاء كالمهم بطريقة الرّمز واإلشارة. وأهل 

 البيت يف كث� من األحيان ال يُريدون املعنى بالَفهم الُعريف.

 يف مستطرفات الّرسائر والتّهذيب، وفقاً لقانون الرّموز واإلشارات.سأرشح الّروايت� الواردت� 

 الّشطر الثّا� من الربنامج سأسلّط الّضوء عىل الجانب التأريخي لشخصية املختار، وثورة املختار. ✤



حيف والحذف. التّصحيف كُتب التأريخ يف أحسن أحوالها ال تنقل الحقائق كاملة، أضف أنَّها تعرّضت للكث� من التَّحريف والتّص ✤

 هو تحريف غ� مقصود.

 يف املسائل العلميّة والتأريخيّة ال يُوجد حياديّة، وال يُوجد إنصاف.. قد يُوجد يشء من اإلنصاف، ولكن ال يُوجد إنصاف. ✤

نبذة تأريخيّة عن املختار عن والدته، ومكان والدته ونشأته، وتأريخ وفاته .. وبعض املواقف الّتي حصلت معه يف زمان سيّد  ✤

الم، واملذكورة يف كُتب التأريخ . (مع التعليق عليها).  األوصياء، وزمان اإلمام الحسن عليه� السَّ

 


