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 األخ�ة 25 الحلقة -]  الثّقفي املُختار الويف الُحسيني الثَّائر[ 

 2015/  9/  12 املوافق : - 1436 القعدة ذي 27 السبت

 ِمثاالً  املُختار وشخصيّة املُختار ثورة أخذتُ  وقد كالمهم، خالل من عليهم وسالمه الله صلوات كالمهم فهم أسلوب يف الحديث كان ✤

 .القول لحن مبنهج وعنونتهُ  ذكرتهُ  الَّذي للمنهج

 :البحث إلمتام نقاط عّدة إىل سأش� الحلقة هذه يف ✤

 : األوىل النقطة ◇

 :املؤمن� ألمئة الجامعة الّزيارة يف العبارة لهذه وتوضيح تتّمة ●

 شبابِ  سيّد الله عبد أيب وقَتَلَةِ  ، واملارق� والقاسط� النَّاكث� دماءِ  إراقةِ  يف ، املُتقّدم� وأنْصاركم أولياءكم شاركنا قد أنَّا الله نُشِهد فنحنُ (

ف ، والُقلوِب  بالنّيات ، كربالء يومَ  الجنَّة أْهل  )لنُرصتكم حرضوا الَّتي املَواقف، تلَك  فوِت  عىل والتَّأسُّ

 الّزيارة لكن). الُحس� قُتل الكتاب كُتب يوم( الّصحيفة، كُتبت يوم ِمن تبدأ القامئة وهذه طويلة، قامئتهم عليه الله صلوات الحس� قَتَلة

 .كربالء يوم الُحس� قتلة عن تتحّدث هنا

 :مجموعت� عىل الُحس� قتلة ●

 .وأصحابه بيته أهل قاتلهم كالَّذين..  يُقتل أن قبل الُحس� قاتلت مجموعة -1

 ..) وغ�هم الله وعبيد سعد بن وعمر كالّشمر،.. (قتله بعد وبقوا الُحس� قتل بارشوا ومجموعة -2

 !؟..قتلهم الّذين من الّرشيف رأسه وقطعوا الّشهداء سيّد قتل بارشوا الَّذين هؤالء

ادق اإلمام نظر تحت كانت زيد ثورة أنّ  ك� ●  اإلمام نظر تحَت  كانْت  املُختار ثورة ِستار،أيضاً  وراء ِمن ولكن عليه الله صلوات الصَّ

 .. الحنفيّة بن ُمحّمد املُختار وأمر أمرها وّىل  إذْ عليه الله صلوات الّسجاد

ادق اإلمام كلمة يف معناها يُختَرصُ ..) املُتقّدم� وأنْصاركم أولياءكم شاركنا قد أنَّا الله نُشِهد( املؤمن� ألمئة الّزيارة وعبارة الم عليه الصَّ  السَّ

 )الدماء تلك يف الله أرشكني( عيلّ  بن زيد ثورة عن يتحّدث وهو للُفضيل

 أْهل شباِب  سيّد الله عبد أيب وقَتَلَةِ  ، واملارق� والقاسط� النَّاكث� دماءِ  إراقةِ  يف( املؤمن� ألمئة الجامعة الّزيارة عبارة..  هاّمة مالحظة ●

 ) كربالء يومَ  الجنَّة

 واملكان، الزّمان إىل الّزيارة فيه أشارت والَّذي) كربالء يوم الجنّة أهل شبابِ  سيّد الله عبد أيب وقَتَلَةِ ( الّزيارة يف الوارد التّعب� هذا داللة ما

 ؟..التّعب� هذا يأيت ما ونادراً 

 : الثّانية النّقطة ◇

 ..! للمليارات وتصل األلوف تتجاوز أرقام كث� ربيّون معنى) كث� ربّيونَ  معَك  قاتَل  أنَّهُ  أشهدُ ( الّشهداء سيّد زيارة يف نقرأ الّزيارات كامل يف

 الله صلوات الّشهداء لسيّد النّارص قلّة هو عاشوراء يوم يف الواضح والّيشء ؟..كث� ربيّون عليه الله صلوات الّشهداء سيّد مع قاتَل  فكيف

 !؟..عليه

 البيت أهل قبل ِمن والواسع والرّاسخ الحثيث الحثّ  نفهم هنا وِمن.. جّداً  واسعة مساحة إىل يُش�) كث� ربيّون معه قاتل( تعب� ●

الم عليه الُحس� أمر إحياء يف عليهم الله صلوات  .. جّداً  واسعة الُحس� ُمعسكر مساحة أنّ  بيّنة وعالمة واضحة إشارة فهو.. السَّ

الم عليه زماننا إمامِ  أنصارُ  ِمنها يخرج.. قرون ِعرب وأجيال أجيال فيها ترتىّب  الَّتي) الُحسينيّة الحاضنة(بـ دامئاً  لهُ  أُش� ما وهذا  .السَّ

 :أنحاء عىل تُقّسم بأنّها وقُلت الربنامج، بداية يف التّأريخيّة القضايا قّسمُت  ح� إليه اإلشارة متّْت  ملطلب توضيح: الثّالثة النّقطة ◇

 . ِرصفة عقائديّة قضايا -1

 )تأريخي ووجه - عقائدي وجه( وجهان لها قضايا -2

 .رصفة تأريخيّة وقضايا -3

 تبقى بل..  ُمعّ�  مكان وال ُمعّ�  بزمان محكومة ليسْت  والنّهار، الَّليل ومجرى والقمر، الّشمس مجرى تجري الِرصفة العقائديّة القضايا ●

 هي لحظةٍ  كُّل  أنّ : لها األدق التّعب�) عاشوراء يوم كُّل ( عبارة وحتّى.الثّانية أجزاء ِمن جزء كّل  ويف ثانية، وُكّل  لحظة كُّل  يف هي هي

 .عاشوراء هي الثّانية من جزء وكُّل  ثانيةٍ  وكُّل ..  عاشوراء
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الم، عليهم عرش األربعة باملعصوم� ُمبارش بشكل ترتبط الَّتي هي العقائديّة القضايا ●  عليهم الله صلوات املعصوم� ِمنّا يُريد مِبن أو السَّ

 .شيعتهم من أو الهاشمي البيت من كان إن بهم ونلتزم بهم، نتمّسك أن

 بأصحاب لالحتفاء يُوّجهوننا نجدهم ال لكنّننا. بهم ونلتزمَ  بهم، نحتفي أن يُريدوننا كربالء ُشهداء زيارة إىل البيت أهل يُوّجهنا حين� ●

 !!؟..بالُعل�ء بالَك  ف�..  األمئة

 .املُختار ثورة مثل) تأريخي ووجهٌ  عقائدي، وجهٌ  وجهان لها والَّتي( القضايا ِمن الثّا� النّوع ●

 فنحنُ ( املؤمن� ألمئة الجامعة الّزيارة يف املوجود املضمون وهو.. الثّورة هذه يف الُحسيني الوجه وهو عقائدي وجه لها املُختار فثورة

 ....)املُتقّدم� وأنْصاركم أولياءكم شاركنا قد أنَّا الله نُشِهد

ا  .أحداث ِمن فيها جرى وما الثّورة تفاصيل فهو التّأريخي الوجه أمَّ

 ِمن أرادوا لِمن عليهم الله صلوات املعصوم� منحهُ  آخر تقديٌس  يأيت ثُمَّ .. عرش األربعة للمعصوم� والحقيقي الكامل التّقديس ●

 .عرش األربعة للمعصوم� هو واألصل الحقيقي التّقديس ولكن أشياعهم، ِمن أو الهاشميّ�

 الُحّجة اإلمام أمرُ  يُحيى وال.. الزّمان من قرن رحيله عىل مىض الَّذي الفال� العامل ألمر إحياء تجد أنّك: الّدينيّة املؤّسسة يف يجري ما ●

 .املُستوى هذا بنفس حتّى

 ).للعل�ء يُقام مبا يُقاس وال له مثيل ال إحياء يكون أن البدّ  الُحّجة اإلمام أمر إحياء أنّ  مع(

 .الّرصفة العقائديّة القضايا إحياء إّال  ِمنّا يُريدون ال البيت وأهل

 وهذا. لها قيمة ال املهدويّة الزهرائيّة الثّقافة ويف البيت أهل ميزان يف القضايا هذه: الّرصفة التّأريخيّة القضايا وهي الثَّالثة املجموعة ●

 ج�عة ودخل املسجد يف كان ح�( الّرشيف الكايف يف األعظم النّبي وحديث عليهم الله صلوات حديثهم من مأخوذٌ هو للقضايا التّقسيم

 .ذلك يُبّ� ) برجل أطافوا

 ثورة نُحاكم كيف.. املُختار وشخصيّة املُختار، ثورة عن مرّتْ  الَّتي التّفاصيل هذه كُّل  بعد: نفسه يطرح ُسؤاٌل : الرّابعة النّقطة ◇

 ؟..الَغيبي باملنطق نُحاكمها أم ؟.. الّرتايب باملنطق نُحاكمها املختار،هل

 )الَغيبي واملنطق الّرتايب املنطق عند وقفة(

 ؟..املختار ثورة يف الغيبي واملنطق الّرتايب املنطق يقول ماذا •

 ؟..كربالء واقعة يف الَغيبي واملنطق الّرتايب املنطق يقول ماذا •

 ؟..الله لعنه يزيد زمانها لطاغية الّرتآيب املنطق مواجهة يف عليها الله صلوات العقيلة حديث يف الغيبي املنطق يقول ماذا •

 كيف).. الناطق الكتاب( برنامج السيّ� القادمة الربامج من اإلنتفاع ويُريد..  الغزّي الشيخ برامج يتابع لِمن تنبيه: األخ�ة النقطة ◇

 ؟..الفائدة ليجني يصنع أن عليه الّذي وما ؟..منها ينتفع

 


