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 النّقائص كُّل  ومع وشخصيّته، املُختار لثورة التّأريخي الوجه عىل ضوء تسليط هناك كان حلقات، من قبلها وما املاضية الحلقة يف ✤

 بنتيجة يخرج ذُكرتْ  الَّتي املُعطيات كُّل  يف املُنصف النّاظر فإنّ  الحقائق، قانون بحسب التّأريخ كُتب يف بيان ِمن جاء في� املوجودة

 :واضحة

ته أنجز وأنّه.. ُحسيني هاجٌس  الوحيد هاجسه املختار أنَّ   .بالّشهادة حياته وختم وجه، أتمّ  عىل مهمَّ

 ثورة دراسة يف القول لحن ملنهج عميل تطبيق هو الربنامج ألنّ  الّصورة؛ تكتمل حتّى أتناولها أن أريد أخرى مطالب هناك ✤

 .املُختار وشخصيّة

 :وهو أكرث، بشكلٍ  وأُبيّنه أرشحه أن أريد عنده أطلت ما ولكنّي عنه الحديث مرّ  وإن الحلقة، هذه يف أطرحه جديد عنوان ✤

 )الحسيني التّطه� قانون(

  ؟..الُحسيني التّطه� قانون من املُراد ما ●

 ؟..القانون هذا جذر يبدأ أين ومن ●

  وكل�تهم وأدعيتهم البيت أهل زيارات يف يتّضح الّسؤال هذا عن الجواب

الم عليهم البيت أهل زيارات من مقتطفات عند وقفة(  )الُحسيني التّطه� عن تتحدث الّتي السَّ

 التّطه� عن الحديث فجاء الُحس�، لدماء انتقامٍ  وعن الُحس� عن الحديث ألنّ  ولكن الُحسيني، التّطهّر هو املهدوي التّطهّر ✤

 .الُحسيني

د بآل عالقتنا ✤  األصالب، قانون يف عنها الحديث تقّدم الَّتي الطّينة عىل أصلها يف ُمبتنية عليهم وسالمه الله صلوات ُمحمَّ

 ..لحزنهم والُحزنُ  لفرحهم، الفرح ويتفّعل عليهم، وسالمهُ  الله صلوات بهم العالقة تنشأ طينتهم، فاضل ِمن عندنا ما بقدر

ً  الُحس� زار من(املعرفة عن يتولّد الَّذي الحزن  ).بحّقه عارفاً  الُحس� عىل بىك من - بحّقه عارفا

 .املعرفة عن ُمتفّرعٌ  الُحس� عىل والُحزن والثّواب، األجر مراتب تختلف الُحس� عىل الحزن درجات باختالف

 .الحسيني التّطه� مصاديق ِمن مصداق الُحسينيّة الّشفاعة ✤

 .الّدنيا يف التّطه� عن األوىل بالّدرجة هنا والحديث.. اآلخرة يف وتطه�ٌ  الّدنيا، بعد في� وتطه� الّدنيا، يف تطه�ٌ  هناك

 الحسن بأم ارتباطنا لنُشّدد منها ندخُل  الَّتي البّوابة فهو.. عليها وسالمهُ  الله صلوات بالزّهراء لإلرتباط الُعظمى وسيلتنا الُحس� ✤

الم والُحس� عليه�  .السَّ

هور، أخرتني فلنئ( ✤  صباحاً  فألندبنك مناصباً، العداوة لك نصَب  وملن ُمحارباً، حاربك ملَن أكن ومل املقدور، نرصك عن وعاقني الدُّ

ً  الّدموع بدل لك وألبك� ومساء، فاً  عليك حرسةً  دما ة املصاب، بلوعة أموتَ  حتَّى وتلهُّفا، دهاك ما عىل وتأسُّ  ..)االكتئاب وُغصَّ

 ..والبكاء والحرسة التّأوه درجات وأعىل الجزع، درجات وأعىل التّأثّر، درجات وأعىل الُحّب، درجات أعىل عن تتحّدث عبارات

ً  وسيعة ألنّها عنها نبتعد الوقت نفس يف فإنّنا أرسارها من نقرتب أن حاولنا فه�..  ُمختلفة قّصة الُحس� قّصة ✤  جّداً، ومهولة جّدا

ً  وعظيمة  .. جّدا

 .. بعيد ِمن وإشارات إشارات هو الرّوايات عنه تتحّدث ما وكُل.. أرسار مُتاثلها ال وأرسار

 ..مهدوياً  ثأراً  الحسيني الثّأر كان هنا ومن عليه، الله صلوات الحسن بن الُحّجة إّال  يعرفها ال الُحس� قّصة

 ..الُحسيني املهدوي الزّهرايئ الُحزن عن تتحّدث العرتة رواية من جملة عرض ✤

 مات إمامه فيها يعرف ال ليلة بات من( معرفة عن ُمتفّرع الُحزن هذا يكون أن برشط به، تواصل من كل يُطهّر الَّذي الحزن هذا

 )جاهلية ميتة

 .املختار عىل طبّقوه القانون وهذا

 الثّقفي، املُختار به قامَ  الَّذي الكب� العمل بهذا بالَك  ف� فاطمة، تُسعد الّدار يف حجريت يف نفيس وب� بيني في� دمعة كانت إذا ✤

 !؟..عليها الله صلوات الزّهراء فاطمة هذا يُسعد أال..! الُحس� عىل سافحةٌ  ودموعه



 .الُحسيني التّطه� قانون فيها ويتجّىل  عليها ينطبق الَّتي املصاديق أعىل ِمن املختار ✤

 ليست وأنّها..  واإليصال والتّبليغ التّعليم أساليب عن تتحّدث الّتي اآليات من لجملة عرض) واملعاريض واإلشارات الرّموز قانون( ✤

 .الرّمز بلغة تكون فقد االعتيادي، باألسلوب تكون أن بالّرضورة

 عليهم البيت أهل أسلوب لنا تُقرّب الُقرآنيّة األمثلة وهذه الرّمز، هو األنبياء أساليب أحد أنّ  إىل تُش�ان مريم وقّصة زكريا قّصة ✤

الم،  .متطابقان والعرتة فالكتاب السَّ

الم، العصمة عليهم بيت أهل حديثُ  هو كذلك وحقيقة، ولطيفةٌ  وإشارة عبارةٌ  الكريم الكتاب أنّ  ك� ✤  لحن ُمصطلح وما السَّ

 .القضيّة لهذه إشارة إالَّ  القول

 .القرآن ك� ومنسوخ ناسخ فيه العرتة حديث أنّ  إىل تُش� الَّتي العرتة أحاديث لبعض عرض ✤

 .القرآن ك� املُحكم وفيها املُتشابه فيها العرتة أحاديث أنّ  يف الرّضا اإلمام حديث ✤

 ..  غ�ه عن الله، قبل من املنصوب اإلمام لتمييز عالمة هو الُقرآن يف واملنسوخ النّاسخ متييز ✤

 يف واملنسوخ النّاسخ ومتييز. غ�هم ِمن البيت أهل عند املرضيّ� الفقهاء لتمييز عالمة العرتة حديث يف واملنسوخ النّاسخ ومتييز

 .املُخالف� منهج هو األحاديث مع التّعامل يف الّشيعة منهج كان إذا يتحّقق أن ُ�كن ال العرتة حديث

 


