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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّي

 النَّاِطق الِكَتابُ  :الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م11/6/2016ون قُة السَّابعة والست  لَ الحَ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .بَِقيَّة اهلل ..اءيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِيَ  ِإليْ الَّذِ  َسََلٌم َعَليك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ ُكم ِإخْ َسََلٌم َعليْ 

 

 يف احللقِة املاضيِة سل طتُ  (،شرقواننُي الطيِّ والن  ) :نوان املتقدِّمالعُ  فست نَ وال زاَل احلديُث يتواصُل تَ 
يني ةتنا مؤس سوء على موقف الض   أصولية  ،هاٍت خمتلفةالمائنا ومن اّتِّ مناذج من مراجعنا ومن عُ  أخذتُ  ،الدِّ

أهل البيت  لغاِء فرحةِ على إِ  ِمعّتُ  ورهذه الص  و وراً خمتلفة صُ  أخذتُ  ،رينخبارية وعرفانية ومن خطباء ومفكِّ وإ
 رتبطُ تَ ال يت وبعد ذلك إنكاُر األحاديث  ،ربي على إمامنا اهلادي  الط   قولِ  اسِع من ربيٍع األو ل وتقديِ يف الت  

  !لواقعةا قداراً من هذهِ قراضِه مِ كلٌّ منهم قرَض بِ و  ،وراءعاشُ  بواقعةِ  وخصوصاً فيما يرتبطُ آل ُُمَم د المة ظُ بِ 
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ي تلقِّ مُ ـلا واضحاً لدى الكالمُ  يكونتواصل البحث و يَ  ين فقط ألجل أن  م ولكن  عيد ما تقد  أُ  ريد أن  ال أُ 
 .سٍ لِ سَ  لكالُم بشكلٍ اتواصَل يكي   ُه فيهاا ذكرتُ أذكر شيئاً ِم   أمس وأن   أرجع إىل حلقِة يومِ  أن   د  البُ 

  :ُه في الحلقة الماضيةا ذكرتُ مَّ مِ  

 قرأهُ أ ريد أن  لقة أُ هذه احل يف ،باحالطوسي يف كتابِه املصالش يخ اله سيِّدنا ابن طاووس ما قَ قاًل عن نَ 
بعة لط  ا ، بالواسطةملصدر الا فسِ نمن  مُ كي يكون الكال  (داملتعبِّ  د وسالحُ صباح املتهجِّ مِ )عليكم من كتابِه 

روفة لكتاب ية املعة احلجر الطبعهذه بع بعد ذلك طبعة حروفية ولكن طُ  ،وحيدة ةاحلجرية املعروفة هي طبع
هي  على ما أتذك ر ه الطبعةوهذ ،730 صفحة يف ،ائفة الطوسيلط  ا د لشيخد وسالح املتعبِّ مصباح املتهجِّ 
 ،باتلكا بعت هذاطَ  ال يت اجلهة نا إىلاحلقيقة ال توجد إشارة هُ  ،سةقد  املرعشي قم املالسيِّد طبعة مكتبة 

يف  ،اينجنألنصاري الز  اعيل اقيق إمسلطبعة بتحا هذه ،اهلل عليه املرعشي رمحةُ السيِّد ا طبعة مكتبة أعتقد أّن  
إقباُل )ابِه س يف كتبن طاوو د اسيِّ ال نقلهُ  ال ذيالكالم  ماذا يقول شيخنا الطوسي وهو نفسُ , 730صفحة 

َسين بِد اهلل الحُ عا أبي يِّدن سحرمِ  رجوعُ  كانَ -من صفريف العشرين -شرين منهالعِ  يومِ الوفي -:(لااألعم
ففي العشرين -عليه وآله ى اهللُ ل صلَّ ام إلى مدينة الرسو من الشَّ   ابن أبي طالب عليهما السََّلمابِن عليِّ 

 ليومُ ا وهو-نةىل املديإ يةنالعائلة احلسيووصلت  ،احلرم احلسيينوصل وسي من صفر كما يقول شيخنا الط
آله ورضي عنه و ى اهلل عليه  صلَّ اهلل رسول عبد اهلل ابن حزام األنصاري صاحبُ  ابر ابنُ جَ  فيهِ  دَ رَ وَ  الَّذي

اً حبسب شيخنا إذ-اسن النَّ م ارهُ ن ز مل سين فكان أوَّ أبي عبد اهلل الحُ  برِ من المدينة إلى كربَلء لزيارة قَ 
يف  ي ةعينمسهم األربن مراع  خربوال يوجد أي   وصلت إىل املدينة ةيني  سسي يف العشرين من صفر العائلة احلو الط

 .نااجعنا وعلمائِ مر  ةِ بقي   مُ ر  كالوم ،ياألنصار  يارة يف األربعني هو جابرُ إىل الزِّ  هبَ ذَ  ال ذيا وإمن   ،العراق

يف  فهُ ل  وهذا الكتاب أ ،د ابن طاووسللسيِّ  (لاإقبال األعم)أذهب إىل  :وعلى سبيل املثال أيضاً 
 يخيف مصباح الش   ينيع-المصباح في دتُ ووج)-قال ؟ابن طاووس ماذا قالالسيِّد ف ،مرهِ خريات عُ أُ 

سين يوم العشرين من حُ ابن ال مع موالنا عليِّ -يبمدينة الن  -سين وصلوا المدينةم الحُ رَ حَ  أنَّ -سيو الط
وم العشرين من صفر وكَلهما يام الشَّ يضًا في عودهم من كربَلء أ  وصلوا مهصفر وفي غير المصباح أنَّ 

م وصلوا املدينةبال القول -دستبعَ مُ  من خرياآلوال قول  ،كما قال الشِّيخ الطوسي يف املصباح  أّن  وصلوا   بأّن 
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-ابن طاووس يف قضية حساب الوقتالسيِّد فهنا يدخل -وكَلهما مستبعد-العشرين من صفر ربالء يفك
حتَّى في حملهم ولم يحملهم  ما جرى ويستأذنهُ  فهُ رِّ ع اهلل كتب إلى يزيد يعنهُ بيد اهلل ابن زياد لَ عُ  ألنَّ 
م روي اشَّ الملهم إلى ا حَ مَّ ه لَ رين يومًا أو أكثر منها وألنَّ شعالجواب إليه وهذا يحتاج إلى نحو عاد 
روا أكثر من هم تأخّ يقتضي أنَّ  من حرٍّ وال برد وصورة الحال همكن  ال يُ  شهرًا في موضع  فيها هم أقاموا أنَّ 

ا جوازهم في عودهم على  وأمَّ  ،َلم إلى أن وصلوا العراق أو المدينةلسَّ ا ل عليهتِ وم قُ ي أربعين يومًا من
السيِّد إذًا  ،إىل آخر الكالم-صفرن وصولهم إليها يوم العشرين من يكو  ما هُ لكنَّ و  كربَلء فيمكن ذلك

 دمرتدِّ  هُ مع أن   ،وصلت إىل كربالء يف العشرين من صفر ةاحلسيني   ر أن تكون العائلةنكِ يُ ستبعد و ابن طاووس يَ 
ا  هو د بل رتدِّ العائلة وصلت إىل كربالء فهو مُ  لكن على فرض أن   ،أم مل تصل وصلت إىل كربالءأصاًل يف أّن 

 .لماء الطائفةأكثِر عُ  وهذا رأيُ  ،ا وصلت إىل كربالء يف العشرين من صفرد وال يعتقد أّن  بعِ ستَ نكر ومُ مُ 

ا  ا عد هال يت يب كاذاأل ن مجلةم (امللحمة احلسينية)ري رمحة اهلل عليه يف املطه  الش يخ  ،نفس األمرو  أّن 
وم يي كربَلء في فسين حُ ال سراء لقبرزيارة األُ  ةُ كاذيب قصّ من جملة األ-:ت على واقعة عاشوراءبَ ُكذِ 

وا يف وصلما  االسباياملها فة بكص  فهو أنكر هذه القِ  ،الكالم إىل آخر-جاد لجابرَلقاة السَّ األربعين ومُ 
 زارَ  ل ذياجابر هو ف ،طابر فقجلكانت   نيزيارة األربعبأن   ويقول ،وال زاروا كربالء ،لتقوا جبابرا وال ،ربعنياأل
 ،املطهري الش يخند ع لهُ  أصلَ  الو وب فذلك خرٌب مكذ ةارة العائلة احلسيني  يز ا أم   ،ني يف يوم األربعنيسَ احلُ 

 .ةالث من امللحمة احلسيني  من اجلزء الث   239صفحة 

ني س احلُ يف أن   (ة للدربنديأسرار الشهاد) رباً من كتابل خقَ نَـ  بعد أن ،21ل صفحة ويف اجلزء األو  
ان ك  فهُ يسَ  وأنَّ -:ب هباسَ حَ يت ال  الطريقة وب ،بغضِّ الن ظر عن األرقام ،ة ألف شخص بيدِه فقطل ثالمثئتَ قَـ 

اعة سَلث وثمانين ثج إلى تا يحكان س  رهذا العدد الكبي لَ تْ األشخاص فإنَّ ق َ أحد  ثانية   يحصد في كلِّ 
 بتُ ا حسمَّ ألفاً ولَ  ني وعشر مسةً خقتل  هُ بأنَّ   العبَّاسبي الفضلِ ك قالوا عن ألوكذ-وأيضاً -وعشرين دقيقة

ن وخمسي اتت ساعب سلَّ تطي ثانية لكان األمر و كان يقتل شخصًا في كلِّ ل مقدرا الوقت الَلزم فيما
 !!ةا منطقي  يبدو أّن  و قضية حساب  هذه-دقيقة وبضعاً من الثواني
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ث عن وهو يتحد   107 و 106يف صفحة  (املنرب ّتاريب مع)كذاك هو شيخنا الوائلي يف كتابه 
و ل :له تُ لقُ -فهو يقول ،شر ألفعسني قد قتل يوم الطف اثين حلُ  ان  ذكر بأ ال ذيالتقى به و ي ال ذاملؤلف 

نفترض ول-ل يقو ىل أن  إ-وسهاع رؤ قط وتُعلَّق للذبح ويتولى ذابٌح ماهرأ هيَّ جة تُ اج اثني عشر ألف دأنَّ 
قة ثة أالف دقيتلها ثَلق قهيستغر  الَّذيالوقت  فمعنى ذلك أنَّ -لذبح الدجاجة ينيع-ها ربع دقيقةأنَّ 
أمَّا  لفرض المذكورا على اهذ ،ةمسين ساعق خَ غرِ ستَ مُ  ق أو الغرَ تَ سمُ  الالوقت م على ستين يكون قسَّ تُ 

طف ة واقعة الدَّ مُ  نَّ أال الحو  للو كان القتيل رجًَل ومن الفرسان فيحتاج كل  واحد  إلى وقت طوي
أعطى فهنا -؟ساين النَّ ب هزلةً متركنا تالَّتي  تاالرِّوايها بضع ساعات فلماذا هذه ل  الية ال تتجاوز كُ تقال

 اً ي وقتسيعط ،أكثر اً عطي وقتسي هُ أيضًا فإن   ستمع إليهِ نَ  ،ربع دقيقة فكان الوقت مخسني ساعة دجاجةٍ  لكلِّ 
 .نستمع إىل شيخنا الوائلي رمحة اهلل عليه ،نصف دقيقة

 (:ره)للدكتور الشيخ الوائلي مقطع صوتي  

 يوم احلسني :يقول فرد مؤلِّفأكو  ،ذكرت لك أنا ضربت لك قبل سنتني أنا ،واحد يسأل ين] يع
 :يل الق ؟دبيةأبيه شيخنا فد  :هقلت ل ،لقيته رمحُه اهلل مات هو توىف ،طيب ،ألف 12العاشر من احملر م قتل 

بس متر معلكة ا كو شي مكل دجاجة كلها أنظفها وأعلكها  الف  12أرجوك أرد أجيب لك  :لت لهق ،نعم
ت أالف سيعين  ،قيقةدنص  ول للوحدةنق ؟د اشكد تاخذ مسافةا واحد واحاعليها واملوس بيدك تكطع بيه

 ؟ة تطلعكم ساع  قة هاهست أالف دقي ؟كم ساعة تطلع باهلل  ،ست أالف دقيقة وزعها ،زين :ايلق ،دقيقة
ة الست ،رة عن قريب التسعنيستة أالف يعين ستة عبا ،ساعة 15 ،14اهلا حوايل  قيقة تقريبًا تطلعاأللف د

مار على  ذا وأنتعم إن ،لدقائق تشوف الوقت اللي فيه ثالث أربعة أيام يريد لكها مها علىأالف قس  
 .. [.مو عيب عليك شيخنا تكتب هالكتابة هذي ،الدجاج تقطع بيه

الفكرة هي  ،ًا االختالف يف نقل احلادثةليس مهم   ،ماّنا ستكون مئة ساعةقيقة إذا قس  دستة أالف 
ق ئاالوائلي َحَسب القضية بالدق يخالش   ،ما شئت رياضي سمِّ حساب أو ي هناك حساب منطق ،هذه
نفس  ،حلساب بالثواين ااملطهري افرتض أن  الش يخ و  ،هذا العدد سيكون من الدجاج افرتض أن  و  ،واينوالث  
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ري األمور قضية حساب كما ّتهي جمر د إذًا القضي ة  ،هكذا ةد  مُ ـب السَ ابن طاووس حَ  دسي  الشيء ال
 .ٌد هذاجيِّ  ،ديةالعا

بن ادنا يِّ سف مع وال أختل ،وال أختلف مع شيخنا املطهري ،أنا ال أختلف مع شيخنا الوائلي
بار كِ ،ءفر إىل كربالين من صَ العشر  عادت يوم العائلة ن أنكروا أن  ال ذية علمائنا وال أختلف مع بقي   ،طاووس
نفس أنكروا ذلك ب لشِّيعةاطباء كبار خُ   ،وهذه مناذج ،وناملتوف   ،املعاصرون منهم ،لطائفة أنكروا ذلكا مراجع

ء ألجل إبكابل  ،اهب ونؤمني مأّن   ينم يذكرون ذلك يف املصيبة فذلك ال يعوإذا مسعتم أّن   ،هذا احلساب
ائلي الو الش يخ ن اآل ،ضيالريا بحلساا ة هبذالقضي  ا تعاملون مع هذهي همف وإال   ،رقضية ُتذكَ هي  ،اسالن  
 جلميعلنتيجة أن  ااو  ،ووسبن طااوكذا السيِّد  ،ملطهريا يخالش   كلكذ،لطريقةا ب قضية عدد القتلى هبذهسَ حَ 
 .وأنا ال أختلُف معهم ،هذا املنطقفقون على يت  

 .؟! .ن أشير إليهاهناك قضية أريد أ 

ث عن أتد   ،يل باآلخرين شأنَ ال و ث عن ّتربيت د  أنا أت ،ا البعض يقبلها مينِّ ا البعض يرفضها ورب  رب  
م وجدتُ الشِّيعة لماء ومن ُكت اب ومن مفكري لكثري والكثري من مراجع ومن عُ افقد وجدت  ،ّتربيت العلمية

ونات أهل البيت رض شئيساعد يف قَ  سإذا كان هذا املقيا ،قياسًا للتعامل مع أهل البيتحني يضعون مِ 
م  عمل بِه نَ  هذا املقياس لو أردنا أن  نفس ولكن  ،العقلهو املنطق وهذا هو عملون به ويقولون هذا يَ فإّن 

م ات صوصي  عطي ألهل البيت خُ ولكن ُه يُ  م أو  !عرضون عنهرون ذلك ويُ نكِ يُ فإّن   هذهو  !شريون إليهال يُ أّن 
م  ،لاجعلم الر   )قواعد(يف قضية قذاراتحَّت   ،اً د  اهرة واضحة جِ لظ  ا ض ما يرتبط بأهل نون هبا لقر يستعيفإّن 

ث عن تتحد  ال يت ت اوايلرِّ ا ة بعضح  جال وإثبات صِ علم الر   )قواعد(ا باستعمال قذاراتلكن لو متك ن ،تيالب
م  ،ةي  مقاماتم الغيب  ها إىل أي  ة مرد  قطعًا هذه القضي  و  ،يعربون عليهاو  ،مثل هذه الرواياتضون عن عرِ يُ فإّن 

احملسودون فهم جيعلون هلم  وحني يقولون حننُ  ،احملسودون يقولون حننُ  تيالب أهلُ ف ،احلسد ها إىلمرد   ؟شيء
م ُمَ   ،شيعتهموهناك من  ،سدوّنمأعداؤهم يَ ف ،جلميعا تلُف عنبطريقٍة تَ و سودون خصوصيًة يف أّن 

 ألن ه ،على األلسنة بشكل واضح ظهرُ ال يَ هذا احَلَسد  أن  صحيٌح  ،أيضاً  َمن يسدوّنم ،لماءخصوصًا العُ 
 الشِّيعيم ِـ العال وأن   فكري والعقائدي جند أن  املرجعليف البحث او لمي ولكن يف البحث العِ حسٌد خفي، 
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وهو يف  !عنهم ة الدفاعِ ت حبج  يمن شئونات أهل الب يقرضهُ  ض ما يستطيع أن  قرِ ياول قدر اإلمكان أن  يَ 
 وصافَ يسرقون أ. فنجد العلماء واملراجع افيف من األلقاب واألوصضضيف إىل نفسِه ما يُ الوقت نفسِه يُ 

ن سرقوا ال ذيئك لو ما هو الفارق بني أتـَُرى  !!ناً لَ اب أهل البيت عَ بون بألقويتلق   ،ا إليهمّنضيفو يُ و البيت  أهلِ 
 هذه اسرقو ن ال ذيما هو الفارق بني أولئك  ؟لقب ذي النورينوسرقوا  ،ا لقب الفاروقو قسر و  ،ديقلقب الصِّ 

 تيسرقون ألقاب أهل البن يَ ال ذي ة ومراجعهام  بوها إىل أنفسهم وبني علماء األُ نسو لقاب من عليٍّ ألا
إذا كانت أقول  ،ضيفون إليهم هذه األلقابيُ هم الذين اس الن   بأن  قائل  وقد يقول ،ضيفوّنا إىل أنفسهمويُ 

ب هؤالء برسالة اطَ خَ   أحداً لو أن   ،يهأمٌر واضح أشري إلولكن هناك  ؟بذلك يقبلونهم القضية هكذا فلماذا 
م أللقاب ا هذه  بعضفَ حبديث أو عرب وسائل اإلعالم وحذ أو يف مؤمتر أو  وسيحل   ،منوّنُ جُ  ن  جَ سيُ فإّن 

راعات وهناك صِ  ،وهذه القضية هلا تطبيقات كثرية وواسعة ،الذي قام بذلك خصُب على ذلك الش  الغضَ 
شخصاً  أو أن   ،ة اإلسالمج   آخر حِبُ  شخصٌ بهُ لقِّ يُ و  ،ب بآية اهلللق  يُ  ريد أن  مثاًل هو يُ  ،دثت على شخصٍ حَ 

 ،دون العظمىمن ولكن ال ذي خاطَبُه خاطَبُه بآية اهلل فقط  ية اهلل العظمىلقب بآأن يُ  د  من املراجع البُ 
 .ةالنفسي  وساخ ألا هذه ألمراض وبكلِّ ا واألجواء املرجعية واحلوزوية مشحونة بكلِّ هذه

ا صادقني من إذا كن  و  فسيةهة العلمية وإذا كن ا صادقني من اجلهة الن  ن ا صادقني من اجلِ ذا أقول إذا كُ لِ 
يوافقون الش يخ الوائلي والش يخ  نال ذيأولئك خاطب أُ  ،وإذا كنا صادقني من اجلهة العقائدية اجلهة األخالقية

الوا معي تع ،اعاتيف منطق احلساب بالدقائق والثواين والس   ،ملنطقابن طاووس يف هذا االسيِّد و  املطه ري
ينك يقولون على عَ  اموكالرياضي املنطقي، ان ز حبسب هذا امليب ما جرى من أحداث ووقائع يف كربالء سحن

أنتم  ،أمامكم وبنفس املنطقو  أحسب ما جرى من حوادث يف كربالء وأضبط الوقت ريد أن  أُ  ،يا تاجر
د ابن لسيِّ ا ذكره ال ذيواملنطق  ييخ املطهر لش  ا ذكره ال ذيواملنطق يخ الوائلي لش  ا ذكره ال ذيطق نتقبلون امل

 ،ة املقتلص  سأعتمد على قِ  ،هو ،هو ،أكثر مراجعنا وعلمائنا ك بهِ يتمس   ال ذيووس وهو نفس املنطق اط
 ،عبد الرزاق املقر مالسيِّد بُه تَ كَ   ال ذية املقتل ص  ى قِ لعسأعتمد  ؟حنسب الوقت سأعتمد حَّت   ةقص   يِّ على أ

يني ةة ؤس سقبول يف املألن  هذا املقتل مَ  ؟وملاذا أعتمد على هذا املقتل لوا سَ  ،لواقوا كالمي سَ صدِّ وإذا مل تُ  ،الدِّ
يني ة ة ؤس سامل ذا هبم يقبلون إّن   ،مد املقر  سني أو حديث كربالء للسيِّ مقتل احلُ  ،املقر مالسيِّد قتل بفهي تقبُل الدِّ
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عبد الرزاق السيِّد  لكن ألن   ،أبداً  ،املؤلِّف رمحة اهلل عليه مد عبد الرزاق املقر  سيِّ الالكتاب ليس ألجل عيين 
يني ة تقبل وتعتممن هنا  ،عتمادًا كبريًا عليهعتمد اِ ل وااألو   لطربي املصدرَ ا ل تأريخعَ م جَ املقر    داملؤس سة الدِّ

االسيِّد ب ليس ثقةً  ،من هذه اجلهة ،ماملقر  السيِّد مقتل  وحبيب املراجع  ي ةنية الد  ؤس سقة حببيب املثِ  املقر م وإمن 
ن الم على مَ الس   ،ربيالط   على أيب جعفرٍ  المُ الس  )زيارة ال تفوتكم:  !عليه اهلل وسالمهُ  صلواتُ ربي الط  وهو 

ورمحة اهلل  ،نا الكرام أعلى اهلل هلم مجيعاً املقامنا ومراجعِ علمائِ  على حبيِب  المُ الس   ،راألخبا نأخذ منه أفضلَ 
 .!! (.الفاتة قبلها صلوات ..وبركاته

  :ريُخ الطبريهذا هو تأ 

تم نوأ ،الثجلزء الث  ذا هو اوه ،حا مة نواف اجلر  لطبعة طبعة دار صادر بقدِّ ا هذه ،كو تأريخ األمم واملل
ا فهذ تند عليه!واس نا اهلاديإمامِ  ى كالمِ الطربي عل اه كالمَ و د م يف فتااخلوئي قَ السيِّد  أمس كيف أن   رأيتم يومَ 

 حبيبُ  ،ئفةشيخ الطا بيبُ ح هُ ن  إ ،وبلبيب القُ ح الَطرَبي   هُ إن   ؟!بيباً لنانا فكيف ال يكون حمراجعِ  هو حبيبُ 
عض اخلطباء بو  ءاعض العلم بأن    حبيثاً د  يف تفسري التبيان اعتماداً كبرياً جِ  فقد اعتمد عليهِ  !الطوسيالش يخ 

هو بل  رو جعفر الباقا هو أبهلل مواو  ،يب جعفٍر الباقربيان روى عن أحني ينقلون عن التبيان فيقولون يف التِّ 
ن مشحون تبيافسري الت ن  ن ألايتفسري التبلون عن ولكن هؤالء مع األسف ثوالن فينق ،أبو جعفر الطربي  

مكانه ق كالمي بإد  صال ي ال ذيو  ،الطربي   هُ ما هو الباقر إن  هذا وأبو جعفر املذكور  ،يب جعفربالنقول عن أ
 تفسريوجود يف ما هو معفر و جقارن با هو موجود يف تفسري التبيان عن أيب فسري الطربي ويُ ت أن يرجع إىل

 جعفر ربي أليبتاريخ الط)اآلن مكتوب على الكتاب  ،ابن جرير ُُمم دأبو جعفر  هو فالطربي   ،،يرب طال
م  د  ه قَ  تعاىل عليضوان اهللر ي ئو خلاد سيِّ لا م كيف أن  الحظتُ و  ،نامراجعِ  يبُ بفهو ح (،بن جرير الطربيد اُمم  

وهو  هلكم كالمَ  تُ أقر  وقد أيضاً لسي اجملالش يخ  ،اخلوئيالسيِّد وليس فقط  ،اهلادي   اإلمامِ  على كالمِ  هُ كالمَ 
لذلك ف !نا اهلاديمِ عن إما ما جاء وتركوا ،ما ذهب إليِه الطربي املشهور بني فقهاء وعلماء اإلماميةبأن  يقول 

 ،الً ك أو  رب  ك من باب التلذل !يهعل وسالمهُ  اهللِ  سني صلواتُ ة احلُ ص  دنا وموالنا ومصدرنا يف قِ الطربي هو سيِّ 
نبدأ  :انياً وث ،عليه مهُ وسال اهللِ  تُ ا على اإلمام اهلادي صلو ميهِ دقلمائنا يف تلرأي عُ ل الكتاب احرتامًا قبِّ أُ 

 ؟من أين نبدأ !د الشهداءل سيِّ تقالسطور األوىل من م
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 .؟! .واللزَّ ا سنبدأ من وقت 

فيه  قتل يال ذىل الوقت إن حنسب أيد ر نا نُ ألن   ًا أن حنسبهُ هم  وال ليس مُ ما قبل وقت الز   باعتبار أن  
 ملرحلةلنا بتلك ا أنَ ال ش ،لواز  جر إىل الاألحداث بدأت من الفَ  ،ساعة إىل ّناية اليوم كم ،هداءالش  سيِّد 

هو وهذا اريخ الطربي، تال زلنا يف  ،من طبعة دار صادر ،1046يف صفحة  ،نبدأ من الز والأن يكفينا و 
 نفسي ا أبا عبد اهللي :سينحُ للل فلمَّا رأى ذلك أبو ثمامة عمر ابن عبد اهلل الصائدي قا-ثلااجلزء الث  

ُأِحب  أن و ْن شاء اهلل إل دونك قتَ أُ  حتَّىل قتَ تُ  ال ال واهللِ و تربوا منك قي أرى هؤالء قد اء إنِّ االفد لك
َلة الصَّ  كرتَ ذ  :قال مَّ ثُ  هُن رأسسيفرفع الحُ  :قال ،ألقى ربِّي وقد صّليُت هذه الصََّلة الَّتي دنا وقُتها

 مقتل نتم تسمعونه يفأي وهذا لطرب أنا أقرأ من ا-ل وقتهانعم هذا أوَّ  ،ين الذاكرينجعلك اهلل من المصلِّ 
 ،هكذاهي لكالم ة ابقي  و  ،لطربيامأخوذ من يف الواقع هو يء شَ  وكل   ،املقاتل سائرهراء الكعيب ويف عبد الز  

ي ئو اخلالسيِّد ل امثأمن نا مراجعُ  مهُ قدِّ يُ  ال ذي الكري باهبذا الكتك ر من أجل الترب  و السط هذهت أنا قرأو 
هنيئاً و ئًا يهنف ،عليه المهُ وس هللِ ا اتُ و لنا اهلادي صامِ مإ الطربي على كالمِ  مون كالمَ قدِّ يُ  ،اخلوئيالسيِّد وغري 

 يعةَ شيا  أنتم لكم هنيئاً  لكن ،ديإمامي اهلا مأعتقد بكالأنا ف ،ليس يلو  أنتم مراجعنا وهنيئًا لكملعلمائنا و 
 ،اكرينين الذَّ صلِّ مُ  اهلل من ال ة جعلكَلالصَّ  ذكرتَ  :فرفَع الُحسيُن رأسُه ثُمَّ قال-!الِكرام جعِ اواملر  العلماءِ 

ها ال نَّ إ :ميملُحصين ابن تلهم ا فقال ،يصلِّ نُ حتَّى ا نَّ وا عَ يكفّ  سلوهم أن :قال مَّ ثُ  ،ل وقتهانعم هذا أوَّ 
ا وتقبل منك ي ل تُقبال هللارسول  َلة من آلزعمت الصَّ  !؟ال تُقَبل :فقال حبيُب ابُن مظاهر ،قبلتُ 

 يال ذلكن   ،س صحيحاً ي ليشيء يف كتاب الطرب  كل    أن   ينهذا ال يع ،إىل آخر ما جاء يف املقتل-حمار
 .مه عليهتنا صلوات اهلل وسالمم  أئِ  الطربي على كالمِ  م كالمُ قد  يُ  أن  هو  ييؤذِ 

  (:ممقتل المقرَّ )هذا هو  

ة مؤس س ،ليائخنا الو ن شيديوا هذا هو ،انه يف امتداح هذا الكتابقصيدة يف ديو  شيخنا الوائلي لهُ 
خ رِّ ؤ وي فاتهِ يف و م املقر   اقرز اطب عبد اليُ  (منوذج من التأريخ)القصيدة تت عنوان  ،487 يف صفحة ،البالغ

 :فيقول ،لقصيدةا هبذه لهُ 
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 الفك      رِ  قَ لَ      إي      ه  عب      د ال      رزاق ي      ا أَ 
 

 واألخ                        َلقِ  اإليم                        انِ  وروحَ  
  في           ه ل           روضٌ إن قب           راً حلل           تَ  

 
 يس        وف تبق        ى بِ        ه لي        وم التَلق         

 حفَّ   ت ب   ك األعم   الُ  ث   تَ ف   إذا م   ا بُعِ  
 

 اإِلش                   راقِ  ُحل                   وةَ  بيض                   اءَ  
 ِه والت       أريخِ والفق        س       ان ا دابِ حِ فَ  

 
 قُ لِّ                    دن من                    ك باألعن                    اقِ  

 ..تلقيشري إىل امل :ومدى الطف 

 وم      دى الط      ف ي      وم س      جَّلت في      ه
 

 لحس                   ين  وآل                   ِه والرِّف                   اقِ  
وعند  يئلالوايخ الش   ه عند عنرضيٌّ ق مَ ق  يعين الكتاب ُمُ  :ر والتمحيصصفحات  من التبح    

 ..ناعلمائِ 

 ص     فحات  م     ن التبح      ر والتمح     يص
 

 األع                   َلقِ فس أنَ تُ                   زري بِ                    
 

 
 

ب هذا الكتا فحاتصل إن  يقو  ،ةاجلواهر الغاليو مينة ة الث  يسفألشياء الن  ا مجٌع لعلق وهي ،األعالق
 ..قبأنفس األعال اب يزريالكت فإن هذا ئةتكون أنفس األعالق أمامه سي   مد املقر  سني للسيِّ مقتل احلُ وهو 

 ص     فحات  م     ن التبح      ر والتمح     يص
 

 قِ تُ                   زري ب                   أنفس األع                   َل 
 

 
 

هو األصل فيه و  ،علماءلا بلهويق ،لي بشعرهائلو ا ميدحه ال ذي كتابهُ هو  م وهذا إذًا هذا هو املقر  
 نا اهلادي  إمامِ  ه على قولِ ولَ موا قد  ق ل ذيا نا الطربي  ومراجعِ نا علمائِ  حبيبِ  ،احلبيبِ  خِ الكتاُب احلبيب من املؤرِّ 

 !!كم العاشرمامِ ى قول إعل الطربي   لُ فيها قو  مُ قد  وهنيئاً لكم بفتاوى يُ  ،عليه وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ 

  .؟!.والنبدأ من الزَّ  

  !؟هداءالش   دِ سيِّ  متى قطعوا رأسَ  :السؤال األوَّل

 ،بع عند الغرو طِ هداء قُ د الش  تب املقاتل أن  رأس سيِّ ة ويف كُ نيِّ ّتدوا يف كتب التأريخ السُ  إن كم لن  
ام أطول أي  يف يوٍم هو  ،ماءمُس يف الس  هداء والش  د الش  ل سيِّ تِ قُ بل  ،ليس هذا موجوداً أبداً ف ،ّناية اليوم يف أي
مان القدي والز  زمان ال   ،نةام الس  ي  أطول أيف  ،يفتل يف الص  وقُ  ،تل يف العراقهداء قُ د الش  سيِّ  ،اقنة يف العر الس  
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ام أطول أي   ،ةاعات الطويلال يكون الفارق بالس ،فوارق دقائقلتكون ايء ميكن أن الش   نفس اآلن املعاصر
ثل ارًا هي يف مِ ام السنة يف العراق ّنَ أطول أي   ،صنيرجعوا إىل التقاوي وسلوا املتخصِّ ا ؟السنة يف العراق مَّت

 ،نة يف العراقخالل الس   ام ّناراً ي  األ لو أطام هي عشرة أي   ،4/7إىل يوم  ،25/6بط من يوم هذه األي ام بالض  
نة ّناراً فأطول أي ام الس   ،ه واحدالعراق كل  كان وإن   ،هذه املنطقة ،جف والكوفةنطقة كربالء والن  خصوصاً يف مَ 

 .ال أكثر ائققدالفوارق ستكون و ام األي   هذهِ  اآلن تقريباً هي نفس ،4/7إىل  ،25/6من  ،امعشرة أي  

  .اعة الثانية عشريف الس   ؟أذان الظهر مَّت يكون يف العراق وقت -
  .عة والنصفابس  اعة الالس   يف ؟ام القادمةام واألي  ألي  ا ب مَّت سيكون يف مثل هذهر غوقت أذان امل -

 وإن كم لن   ،فعات ونصبع ساس ،امألي  ا فطار يف مثل هذهإلا وقت ،ألذانا وقت وال إىلما بني الز  ف
  .ماءوجودة يف الس  مس مش  ل والسني قُتاحلُ ف ،ل وقد حل  الظالمتِ سني قُ تب التأريخ من أن احلُ كُ   ّتدوا يف

الطربي والكتب املماثلة  الب على روايةعتمد فيها يف الغَ اِ ال يت و م ر  حبسب رواية مقتل املقتعالوا حنسب 
إىل آخر -داءفِ سين نفسي لك اللحُ لمس قد زالت فقال ائدي إلى الشَّ مامة الصَّ والتفت أبو ثُ -للطربي
ا ال فقال احلصني إّن   ،نصليحَّت  ا وا عن  كف  ي قال سلوهم أن ُث   ،ما قال واإلمام قال لهُ  ،متقد   ال ذيالكالم 

 ّتري فيه هذه ال ذيمان روا الز  تتصو    املفروض أن  أقرأ املقتل حَّت  الوقت ما يكفي وإال   ،يببعليه ح قبل ورد  تُ 
قبل من آل ها ال تُ زعمت أنَّ -حبيب للحصني فقال ،ال يكفي لذلك سأختصر تولكن الوق ،األحداث
 به ووقع ته بالسيف فشبّ فرسِ  ن فضرب حبيب وجهَ صيلحُ ا فحمل عليه ،ل منك يا حماربقالرَّسول وتُ 

-رجَلً 62ره بَ فقتل على كِ  لهم حبيب قتااًل شديداً ُه أصحابُه فحملوه وقاتواستنقذ-وقع عن الفرس-عنه
حبيب ابن أن   ،وسو اابن طالسيِّد ري وخاطر املطه  الش يخ لوائلي وخاطر ا يخخاطر الش  جل نفرتض أللو 

آخر من تميم برمحه فسقط  ريم فضربه بسيفه وطعنهل عليه بديل ابن صُ مَ وحَ -أحداً باملر ةمظاهر ما قتل 
فسقط لوجهِه ونزل إليه على رأسه  بالسيف ذا الحصين يضربهوإ-حبيب أي-فذهب ليقوم إلى األرض
اصحابي واسترجع   ماةَ فسي وحُ ن عند اهلل أحتسبُ  :فقال سينَ  الحُ هُ واحتزَّ رأسه فهدَّ مقتلُ  التميمي
ولكن   ،واملد ة اليت تتطل ب ذلك رجالً  62قتل  اً حبيب ف أن  ذحن ؟هذه القضية كم تتاج من الوقت-كثيراً 
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والكالم  ،لي معك أصالة حان وأريد أن  د الشهداء وقت الص  يقول لسيِّ الص ائدي أبو مثامة  ،ةر حملاو ا هذه
لونا لنوقف هِ نا نريد أن نصلي فأمإن   ن يقولوا هلممن أصحابه أ واإلمام يطلب ،أطول من هذاحتمًا هو 

 عن فرسهِ األخري  صني وسقطبيب واحلُ دثت بني حَ حَ ال يت  ةب املضار ُث   ،صنيواحملاورة بني حبيب واحلُ  ،القتال
وخاطر الشِّيخ املطه ري  الوائليالش يخ هذه حنذفها خلاطر )يب قتااًل شديداً بوقاتل ح ،أخذوهو ه وجاء أصحابُ 

ديل ولكن هؤالء لعناء فجاء بُ  ،هم بيديهغيدغدو ازحهم مي كانقتل حبيب أحداً،ي ملنقول  (رمحة اهلل عليهما
اشرتك فيها بديل ابن صري وآخر من متيم  ،خذت وقتاً لقتل قد أا وعملية ،بسيفهفضربُه ديل ابن صري أو بَ 

   ،المسني عليه الس  رأسه وجاء احلُ  واحتز   يميمبعد ذلك جاء الت ،وجاء احُلصني فضربُه على رأسه ام حبيبوق
اعة س  يعين ال ،مس قد زالتاآلن الش   ،ائديامة الص  من بداية كالم أبو مثُ  ؟إىل وقتاألمور كم تتاج هذه 

 ،ل وقتهاو  نعم هذا أ ،ني الذاكرينعلك اهلل من املصلِّ الة جَ فع رأسه وقال ذكرت الص  اإلمام رَ  ألن   ،الثانية عشر
 ال ذيوحدث  ي بأصحابهصلِّ يُ  أن   ريدء يُ اد الشهدسيِّ  ،ة الثانية عشرة يف أرض الطفوفاعس  حنن اآلن يف ال

قطعًا هناك و  ،كم يتاج هذا من الوقت باهلل عليكم  ،قتلوه إىل أن  ظاهر دخل يف معركة حبيب ابن مُ  ،ثدَ حَ 
هم ف ،ك فيهاتتحر   ل حَّت  و عسكر األعداء وهناك مسافة تتاجها اخليعسكر احلسني ومُ مسافة فيما بني مُ 

 ُث   ،سني مسافة أيضاً ات احلُ فيما بني اخليام وقو  و  ،سنياحلُ  اتث  قو  ،سنييعين خيام احلُ  ،ليسوا متالصقني
ال يت ملسافة ا هذه ،من املطاردة لو ن اخليك  تتمحَّت  افة كبرية ات األعداء مسسني وقو  ات احلُ مسافة فيما بني قو  

قد قتل  ما كانو يدغدغ القوم كان   مع أن  حبيب كما قُلت تتاج فيها احلركة وذهاب حبيب ورجوع حبيب
يضًا دغدغوا احلصني وهم أ غدغ حبيب ذهب ودر أن  نتصو   ،هذه ما راح حنسبها ،منهم اثنني وستني رجالً 

 يدأيب مثامة الصائاية كالم من بد ،هذا أو ال أنا أُقدرِّ ستني دقيقة تقبلون ؟كم يتاج هذا من الوقت،حبيب
 تُ لتفاصيل وأخذا هذه حدثت كل   وال الساعة الثانية عشرة إىل أن  يعين هذا الز   ،ل الوقتواإلمام قال هذا أو  

تتاج العملي ة هذه ف 62أن ه قتل إذا حسبنا  ألن ه ،ما قتَل أحداً و  حبيب كان يدغدغ اجلماعة بنظر االعتبار أن  
حني  سواء يف كتابهِ  ،ليائالو الش يخ  سب بهِ حَ  ال ذيب الدجاج اسلو أردنا أن حنسبها حبحَّت   ،إىل وقت

إذا حَّت   ،نصف دقيقةالواحدة ب للدجاجة سَ حَ حني لسه أو يف جمَ  ،ربع دقيقةالواحدة ة جسب للدجاحَ 
فارس  اً حبيب ت أن  اعترب و  ،ةالقضي   تركت هذهِ  إال  أين   ،ضافيُ  أن  أن  أحِسب هكذا فهذا الرقم البُد  تدر أ
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ستون تكون قد مضت ل حبيب تِ قُ  وال إىل أن  فمن بداية الز   ،يتمازح معهمو  ،دغدغ القومي األنصار كان
  .عةساأي  ،دقيقة

ب، يك ورا الچذ اخل  ) :ةلعامي  ا مثالألأال يقولون يف ا ،ا حنتاجهاوهذه احلاسبة أيضًا لرب   ،ساعةهذه 
 ،شي وراهممن-راسي على-جالءينا ورا علماءنا األخل   ،الشكله يهم راح نسو   حناإ (؟باب بيتهل هار إمشي و 

سني ما  حلُ ان أصحاب أل ،ميعوراح حنذف املقتولني اجل ،املراجع حبيبِ  الطربي   ومقتلِ حنن  ،نفس القانون
ب حنس ،تال هكذان دون قملوّنم وّنم وهم يقتغلقوم يدغدا ازحونكانوا يذهبون هناك ميُ   ،كانوا يقتلون أحداً 

  .عدبيصلِّ  ني ملسإىل اآلن احلُ و  ،وال إىل مقتل حبيبمن الز   ،ستون دقيقة :هذه ساعة ،الوقت

  :دخل الحرّ  

 إذا شدَّ  ه فكاني ظهرَ ابن القين يحم زهيرُ  ابن يزيد الرياحي ومعهُ  عدِه الحرّ ب منوخرج 
سني حلُ عند ان م اخرج ام  لَ  ؟كم يتاج من الوقت  ،دخل يف وسط املعركةأي  استلحم-أحدهما واستلحم

نصوص هذه و  ،يالطرب م كال  هذا-فكان إذا شدَّ أحدهما واستلحم شدَّ ا خر واستنقذهُ -وسط اجليش إىل
كذا   اذي ك الطرب ملقرم إىلاالسيِّد هنا يشري و  ،وص نصوصهصنآلن إذا رجعنا إىل الطربي هذه الا ،الطربي

 يف ةقطعًا ساع-ساعة عَلً م َشدَّ ا خر واستنقذه ففحل أحدهما واستفكان إذا شدَّ -صفحة إىل آخرهِ 
مقدار منه  املراد ريف  عُ  تعبريو هبري ساعة تع ،أقلا رب  و  ،ا أكثررب   ،املراد منها ستون دقيقةليس  التعبري العريب

 له وهو يتمثَّ سيل مندماء تعلى أذنيه وحاجبيه وال لمضروبٌ  رس الحرّ فَ  إنَّ و ففعَل ساعة -تقو من ال
 :بقول عنتره

 م        ا زل        ُت أرم        يهم بثغ        رِة نح        رِه 
 

 بال            دَِّم  حتَّ            ى تس            ربلَ ولُبان            ِه  
 

 
 

لب وخرج إليه يط ،نعم :قال ،هتتمنَّى قَتلَ  ابن سفيان هذا الُحّر الَّذي ُكنتَ  فقال الحصين ليزيد
 بهِ  وشبَّ  رهُ قعالخيواني فرس الحر بسهم  ف يوب ابن مشرح رمى أمَّ ثُ  ،لحرّ ا قتله المبارزة فما أسرع أنْ 

نعترب احلر أيضاً  -وأربعينيفًا ل نَ تَ ق َ حتَّى السيف وجعل يقاتل راجًَل  ليث وبيدهِ  هُ ب عنه كأنَّ الفرس فوثَ 
وضعوه و  سينلحُ ا أصحاب وحملهُ  ثُمَّ شدَّت عليِه الرَّجالة فصرعتهُ -ما قتَل أحداً وأن ه  كان يدغدغ القوم
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وهناك من أصحاب  ءداهشد الوبني سيِّ  هُ بين دارتال يت احملادثة و -هداءد الش  سطاط وجاء إليه سيِّ أمام الفُ 
هذه كم تتاج من  ،ه احلياةإىل أن فارقت روحُ  وبقي احُلسني عند احلر  فرتةً  ،رثائهِ سني من أنشد شعراً يف احلُ 

مر ابن هذا عَ  ،ناسفارسان من أعظم الفر ومها  هري واحلر  وخرج زُ  ،! هذه بعد واقعة حبيب؟ عليكمباهللالوقت 
 ؟! أتدرون من تُقاتلون؟ونلأنتم تعرفون من تقات ؟نو لتقات أتدرون من :ي كان ينادي يف اجليشداحلجاج الزبي

ألتوا عليكم رغم واحدًا ن املصر وأهل البصائر وقومًا مستميتني لو برزمت إليهم واحدًا اسكم تقاتلون فر ن  إ
ومع  ،زم يف ساحة املعركةجبال من احلديد وجبال من العَ هم  هؤالءو  ،ألبطالمع هؤالء اهو القتال  ،قل تهم
 كانوا  م حنيري وخاطر مراجعنا نفرتض أّن  شيخ مرتضى املطه  الوخاطر  يالوائل يخخلاطر الش   حننُ  ذلك

وكما يُعربِّ  ر  حلادثة كم تتاج أن يرج زهري واحلُ ا هذه ،يتمازحون معهمو ألمويني ا يرجون كانوا يدغدغون
 ر  احلُ  سرَ ضرب فَـ يُ  ُث  -ه ففعَل ساعة ا خر واستنقذتلحم شدَّ ساما و أحدهُ فكاَن إذا شدَّ -نفس الطربي

جالة شد عليه الر  تَ  يفاً وأربعنيل نَ قتُ يَ  قاتل راجاًل وبعد أنيُ  ُث   ،سهرَ بعد ذلك يعقرون فَـ  ُث   ،ذنيه وحاجبيهعلى أُ 
 ؟يتكفواحدة ساعة هل  ،إىل آخره ،و ،ل إىل الفسطاط ويأتيه احُلسني وع وُيمَ ُيصرَ و  ،يف معركة شديدة

 .خلاطركم أيضاً واحدة سب ساعة ولكن حن ،واهلل ما تكفي ساعة

سني إىل وقام احلُ  ،الةسني للص  احلُ  هوشهادة حبيب توج   ،ر  بعد شهادة احلُ و  ،سني مل يصلِّ إىل اآلن احلُ 
 ،روا معي الوقتتتصو  حَّت  رأ املقتل بكامله  اقي أن  قتل بكامله ولكن كان بود   أقرأ املال وقت أن   ،الصالة

يعين هناك  ،الة اخلوف يعين أكثر من جمموعةص ،ى بأصحابه صالة اخلوفصل  سني الة واحلُ وتفصيل الص  
ُمراد من صالة اخلوف  ،هذا املراد من صالة اخلوف ،الة وتدخل جمموعة أخرىي وترج من الص  صلِّ جمموعة تُ 

 ،ما هم خبائفني معه هؤالءال يت يد جال الصِّ لرِّ ا وهذه ،سني ما هو خبائفاحلُ  ،يهاصلِّ يُ  ال يعين أن  اخلائف
ى باالصطالح الفقهي سم  احلرب تُ  صالةُ ف ،الة يف احلربللص   فقهي   عنوان شرعي  هي صالة اخلوف 

ا يتصو ر البعض أن   ،تب الفقهيةهلا صيغة مذكورة يف الكُ و  ،ى بصالة اخلوفرعي تسم  باالصطالح الش  و  لرب 
 وهذهِ  ،يف وقت احلرب صالة اخلوف هي صالةٌ  ،أبداً  ،إذا كان اإلنسان خائفاً  يناملراد من صالة اخلوف يع

حلنفي ا سعيد ابن عبد اهلل ،حوارِ كان بعض األصحاب قد جُ   هُ كمل صالتَ ن أَ وبعد أ ، إىل وقتتاجُ الة تَ الص  
رسول  يا ابنَ  أوفيتُ -، حيث قالسنية فيما بينه وبني احلُ ر و ُماعليه، وهناك بال النِّ هام و السِّ اّنيال سقط من 
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بعد مشهد  ،سني إىل أصحابه بعد هذا املشهده احلُ بعد ذلك توج   ُث  -ةنعم أنت أمامي في الجنَّ  :لقا ؟اهلل
ها حت أبوابُ قد فُتِ  ةُ لجنَّ  ارام هذهِ ا كِ يَ -وما جرى يف الصالة فخطب فيهم سعيد ابن عبد اهلل احلنفي

كم عون قدومَ قّ و لوا في سبيل اهلل يتن قُتِ الَّذيهداء والش   وهذا رسول اهلل هاها وأينعت ثمارُ ت أنهارُ صلَ اتَّ و 
ات عليهم وقد و  جمت القُ خلطبة تتاج إىل وقت ويف هذه األثناء هَ ا وهذه ،خلطبةا إىل آخر-ويتباشرون بكم

 ،هذا يتاج إىل وقت ئة املوضع للقتال كل  عملية عقر اخليول وتي ،لو فعقروا اخلي ؟افماذا فعلو  ،هم عديدُ قل  
 ،احلنفي هداء وسعيد ابن عبد اهللد الش  احملاورة فيما بني سيِّ  ُث   ،إىل أكثر من جمموعةفيها مون قس  صالة يُ 

عقر و  ،سيينتغيري خطة القتال يف املعسكر احلُ و  ،هجوم جيش ابن سعدو  ،سني مع أصحابهِ خطبة احلُ و 
أنا  ؟من الوقت كم يتاج هذا  ،للقتال باستعداد األصحا ُث   ،ه مذكورل  هذا كُ  ،مترتيب املخي  و  ،لو اخلي

اعة الس  هي هذه و  ،أنا أقول ساعةولكن   ،روا األمرأنتم قدِّ  ،اج أكثر من ذلك يتواهلل ،أفرتض ساعة
 .!!.الثةالث  

 :مامة الصائديا ن برز أبو ثُ  

 ،أثخنوه باجلراحو عليه  جتمعوااهم  ،ما قتل أحداً  هُ ض أن  رت أف يندعو -ن بالجراحثخِ أُ حتَّى ل قاتَ فَ 
 ،موهلَ خيسني حاب احلأص وكان من دون فرس فقد عقر ذهب إىل املعركةو استأذن  ،سنيوقف بني يدي احلُ 

مل  هُ  يعين أن  ال ،خليولروا اقعم ذهب على قدميه ألّن   ،املعادي ل إىل اجليشيصحَّت  فيحتاج إىل وقت طويل 
كرب األ رج عليٌّ رسه ويلى فَ عني س بعد ذلك سيخرج احلُ وإال   ،رتُعقِ  لو ولكن أكثر اخلي ،لو أصاًل خي تبقَ 

هداء د الش  سيِّ  ،هقتلو -حلجرا ن باثخِ أُ حتَّى -رتُعقِ  لو ويرج القاسم ولكن هناك جمموعة من اخلي على فرسه
ملون جسد انوا يكإذا   اً صخصو  ،كم يتاج هذا من الوقت  ،سطاطفاهر إىل الالط   م ومحلوا جسدهُ تقد  
 ل إىلوُيمَ  لن يُقتَ أإىل  مُثامة يعين من بداية خروج أيب ؟قليل اذأليس ه ،ا افرتضت نصف ساعةأن ؟هيدش

 .!!.ُتضاف إىل ما قبلها وهذا نصف ساعة ،نصف ساعة افرتضتُ  ،الفسطاط

  :ه زهيروخرج بعدَ  
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 زهري ،سنياحلُ  فرس فرسانأمن وهو  ،سنيقائد امليمنة عند احلُ هو  ،حامل راية امليمنةهو زهري هذا 
-لتِ قُ  حَّت  قاتل و ج سلمان خر  ،مع زهريوهو زهري  ابن عم  هو وهذا -رج سلمان ابن مضاربوخَ - القنيابنُ 
هري  زُ  ض أن  رت أف أنا-ينعشر و  سين واستأذن فقتل مئةً حُ ب الكنعلى م  زهير فوضع يدهُ خرج بعدهُ  مَّ ثُ 

ىل إن وذهب وأستأذ ولكن خرج ،أحداً زهري  ما قتلو كان يدغدغ بين أمية ،كان يدغدغ أيضًا اجلماعة
ل إليه ومحُِ  سنيوذهب احلُ -فقتَله أوس عبي والمهاجر ابنثير ابن عبد اهلل الصَّ كَ   ف عليهِ طَ عَ  ثُمَّ -املعركة

 هُ ض أن  رت ال أفو  ،ل بسرعةقتزهري فارس ال يُ  ،سلمان ابن مضارب وزهري ،الصورةهي هذه  ،املعركةمن أرض 
ل زهري إىل تل زهري ومَح  إىل مق هريزُ  فمن خروج سلمان ابن مضارب ُث   ،دافع عن نفسهِ يُ  ا كانل أحداً وإمن  قت
 .!!.اعة أيضاً سأفرتض  أناال يكفي ولكن  واهلل ؟يكفي ساعة ؟يكفي أو ال ،ضت ساعةأنا افرت  ،سطاطفال

  :لةة مفصَّ صَّ مر ابن قرضة وله قِ بعد زهير عَ  

مع  وكان اً ه علي  ادى أخان قاتلة تلق ى الضربة الوبعد أن  ،مفص لة بعد زهري َعمر ابن قرضة وله ِقص ة
 .!!.ضةابن قر  مرلعَ  نصف ساعة أيضاً  ضتُ رت أنا افو  ،ما قال ولكالمه تفصيلله ابن سعد وقال 

 :لجمليا نافع 

 : ...،سمه عليها وهو يقولورمى نافع ابن هَلل الجملي المذحجي بنبال مسمومة كتب اِ  
 أصحاب ألن  هكذا! كان يرمي   هولكن   أحداً ما قتل أن ه أنا أفرتض -حرَ عشر رجًَل سوى من جَ تل اثني قَ ف َ 

 َلً جر ر فقتل اثني عش-!ت الدجاجقو سب بحنأن  البد   هألن   ،اجلماعة ما يقبلون !لونقتُ وا يَ احُلسني ما كان
حتَّى  ال يرمونه بالحجارة والنص فأحاطوا بهِ  مفيه يضربُ  وَلمَّا فُنيت نِبالُه جرَّد سيَفهُ ح رَ سوى من جَ 

يف املعركة وكان وبعد ذلك دخل  اً كان يرمي ِسهام  ؟ة كم تتاجهذه القص  -سروا عضديه وأخذوه أسيراً ك
م -رمونه بالحجارةفأحاطوا به يَ -رسانمن الفُ  اً فارس  ،لذلك رضخوه باحلجارة ،يافون أن يقرتبوا منهألّن 

نصف  اهللِ أنا افرتضت نصف ساعة وو -كسروا عضديه وأخذوه أسيراً حتَّى  -هذه القضية تتاج إىل وقتو 
ري ه  املطالش يخ وخاطر تتاج إىل وقت أكثر ولكن أنا أيضًا خلاطر الش يخ الوائلي  هذهِ  ،ساعة ما تكفي

 .!!.ساعة نصف هذي
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  :واضح وأسلم 

 دِّ لى خَ عه دَّ سين خَ الحوضع -سنيموىل احلُ  وسلم وهواضح الرتكي موىل احلرث املذحجي وكذلك أَ 
 ملأس لىين إسلحُ ى اي ومشه على خدّ خدّ   واضعٌ ي وابن رسول اهللمن مثل :واضح التركي فقال

 وأعتذرُ  ،ف ساعةم نصهل وضعتُ أسلم أيضًا و   واضح-ومات وافتخر بذلك مفتبسَّ  قمنقه وكان به ر واعت
 هذوه ،يهفحنُن  ذيال  يء لس  امع هذا الوضع شي  منريد أن  ولكن نُ  !آل ُُمَم درجاالت هم  هؤالءف ،إليهم

 .!!.نصف ساعة أيضاً 

 :ضيررير ابن خُ بُ  

من  قيقة وهي أكثرربعني دأا أنا وضعت هل ،قتله طويلةة مَ ص  ودخل يف مباهلة وقِ  ،ة برير طويلةص  وقِ 
 .!!.ذلك ولكن وضعت هلا أربعني دقيقة

  :امي في بعض النسخامي أو الشَّ بَ حنظلة الشَ  ،وبعد برير ابن خضير 

يرج إىل  هوو ر صو  تنت وأ ،من ذلك أنا وضعت أربعني دقيقة وهي أكثر ،لةة مفص  ص  وأيضًا له قِ 
  .دميهمسافة بعيدة سواء على الفرس أو على ق

  :ا عابسأمَّ  

 وأبرز صدرَه ع ثيابهد نز فق ،ير عاهو و  تصور يف املعركة رجل واحد-ُه ليطرد أكثر من مئتينوإنَّ 
 ،سة عابويلة قص  طة ص  قِ كن الول ،طردونُه بالعكسي كانوا هم  ،بالغةل هذه مُ ، لنقيطرد أكثر من مئتنيوهجم 

قرأ  أن  أأستطيع  ما ،هاقرأو إوقص ته طويلة  ،أنا وضعت لعابس ساعة ،أكثرأو تتاج إىل ساعتني قص ة عابس 
  واليسو  كذ ابونيون  املاسونف ،كمأكذب علي اأن الرب  فأنتم راجعوا  !؟ماذا أصنع ،ه بني أيديكماملقتل بكلِّ 

  الذين ال يكذبون!! افعيني والقطبينيكالش  

 :اريلغفا جون مولى ابي ذر   
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 ال سنياحلُ  أصحابف ،ل أحداً تقمل يلنقل بأن ه  ،وكان كبري السن-فقتل خمسًا وعشرين وقتل
 طقَ سَ  إىل أن  و ل اتَ قَ و ملعركة احوار فيما بني احُلسني وبني جون وخرج إىل  ،نفسهميدافعون عن أكيف عرفون  ي

م ما هو كال هللِ ووا ،اعةسنصف  هلذاضعت و  أنا ،إىل الفسطاط هداء ومحلهُ د الشُ سيِّ  وجاءهُ  ،يف أرض املعركة
 ،اعةسنصف نقل للكن و  ،ل إىل الفسطاطمحُِ ل و تِ قُ و كيف خرج وقاتل   ينيع ،ما هو كالم منطقي ،منطقي

 .!!.ما هو بكالم منطقي هُ مع أن  

 :س الكاهليبعده خرج أنَ و  

رِه بَ كِ ل على  فقت أنس الكاهلي وخرج-تواريهم تواريخ املخالفني تلك ،لطربيا هذا هو تأريخ
 هن  ولك ،ريملطه  االش يخ الوائلي و خ الش يخاطر وذلك ألجل  أحداً،ما قتل  أن ه لنقل-لعشر رجًَل وقُتِ  ثمانية

 .!!.ةصف ساعن وهذه ؟من الوقت عطيهنُ  كمف ،لكة ودافع عن نفسِه إىل أن قُتِ خرج إىل املعر 

 :ةمر ابن جنادعَ  

 جم على القوموت (يفةسا ضعنِّ  عجوز يف الإينِّ )وترّتز تمل عمودًا  كلبعد ذ ترج هأم  ، ةص  له قِ و 
داية حاول ُه ويف البتَ ث  لوا جُ ومح ،ةلة مفص  ص  قِ  ،صابت بالعمود رجلني أني إىل اخليمة بعد أن  سَ ها احلُ يرد  و 

هلا  ضعتُ هذه و و  ،ةنادن جُ مر ابقصة عَ  ،نيسجاء إىل احلُ حَّت  منهم  ُه فر  نعوه ولكن  مي سني أنأصحاب احلُ 
 .!!.أربعني دقيقة

 :الحّجاج الُجعفي مؤذِّن الُحسين ،وبعد عمر ابن جنادة 

 ،ب بالدماءضِّ خُ تَّى حلجعفي اج ابن مسروق اجَّ ل الحَ اتَ قَ -احلسني:رسان فارس من فُ هو  احَلج اجو 
  :وهو يقول اتلل وقَ اتَ  بعد أن قَ كر احلسنيسرجع إىل معأي -ينسحفرجع إلى ال

 ايَّ لِ ى عَ دَ ا النَّ باك ذَ  أَ مَّ ثُ                   ابيّ ك النَّ لقى جدَّ اليوم أ

  الوصيَّا ذاك الَّذي نعرفهُ 
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  ..ينظُم شعراً وأن ه يف كامل وعيِه أن ه عين ي

يعين  ؟لوقتذا من اهج يتا  كم-لقُتِ حتَّى قاتل وأنا ألقاهما على أثرك فرجع يُ  :سينالحُ  لفقا
سني حلُ اد العهد مع وجد   ،نيسحلُ ه بني يدي اورجع وهو يرّتز بشعرِ  ذهب إىل املعركة وقاَتل وُخضِّب بالد ماء

 .!!.يقةأنا حسبت أربعني دقولكن  عتني ايتاج إىل سهذا و  ،لقُتِ حَّت  ورجع وقاتل 

 خرج سوار  ،ياج ابن مسروق الجعفوبعد الحجَّ  

م ََل السَّ ) :م عليهسلِّ يُ  إلماماد جن يةاحلذلك يف زيارة الن  - بالجراحى ارتثَّ وقاتل قتااًل شديدا حتَّ 
أعطيته نصف  ،استشهد بعد ذلكو  اً،أسري قتال األبطال وأخذوه سوار قاتل  ، (ورأسُ مَ  ل ايحِ رِ جَ  ى اللَ عَ 

 .!!.سنيذٌر ألصحاب احلُ ي عُ لِّ وكُ  ،ساعة

 :ويدوبعد سوار خرج سُ  

 .!!.أيضاً  لةمفص  ة ص  وأعطيت لسويد نصف ساعة أيضاً وله قِ 

  ؟المجموعيكون كم   

صرفُه وأمضاه  ال ذي لوقتوأنا حذفت ا ،ويدمقتل سُ  إىل يدامة الصائمن كالم أيب مثُ  ،والمن الز  
إىل  والمن الز   ،قتضبمُ ـلتقدير الاوهبذا  ،م ما قتلوا أحداً أّن  بفرتضنا افقد  ،يف قتل أعدائهم أصحاب احلسني

  .!!.دقيقة 40وساعة  11 يكون قد مضى مقتل سويد

يعين  ،12عة اسوال الوالز   ،فاعة سبعة ونصالغروب فيه الس   أذانُ  أطول ّنارٍ بأن   حنن قلنا حسناً 
ساعة  11 ،ءهدالش  د ايِّ هذا كل ه مع أصحاب س ،د  خلنا يف اجلِ حنن إىل اآلن ما دَ  ،سبع ساعات ونصف

ضوا قرِّ تُ  ن  ريدون أتحينما  فقط ،هذا الكالم هنا ال يصح  أن  أو  ،نفسهُ  أليس هذا هو املنطق ،دقيقة 40و
ت أهل ب رواياحبس داً بها لكم غَ سأحس ،وأنا ما حسبت حبسب روايات أهل البيت ،تيشؤونات أهل الب

  !!(يته باب باب إىلذ  الچ أمشي ورا)ين معهم لكن   ،أحاديث الطربيب ين أكتفيأتعتقدون أن   ،تيالب
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و ههذا و  ،خالفنيروايات املحبسب تل سويد وهذه من الزوال إىل مق ،40وساعة  11دنا ناآلن ع
 .!!.سة الكرميةريفة املقد  نا الش  تقبلونه أنتم يا حوزتَ  ال ذيم مقتل املقر  

شي ع ذلك منَ مولكن  ،ختصرمُ ـضب والقتَ مُ ـامل والالنتيجة حبسب هذا التقدير الظ   فوصلنا إىل هذه
وال إىل بداية الز   منف ؟ا نصنعماذفشي ولكن منَ  !لعقلواهلل ال يقبلها ا ،قبلها العقلال يَ ال يت الطريقة  مع هذه

ار يف أطول ّن يفالغروب  قتو وال إىل من الز  يف حني أن   ،دقيقة 40 ساعة و 11 أصبح عندنا  ويدقتل سُ مَ 
 .سبع ساعات ونصفهو راق العِ 

  :ز عليٌّ األكبر صلوات اهلل عليهرَ ويد ب َ سُ  لتبعد مقو  

ل ما تَ لى امليسرة وقَـ عمليمنة ب الَ اص يف أوساطهم وقَـ خرج إىل امليدان وغَ  ،تُه طويلةص   قِ ربوعليٌّ األك
القوم  غدغد يٌّ األكرب يخرج عل اً ضيأ ،نقول بأن  علي ًا ما قتل أحداو -ل مئة وعشرين فارساتَ قَ ف َ -ل منهمتَ قَـ 
ألكرب وعليٌّ ا ،اً د  جِ ويل ت طوق هذا يتاج إىلفاملعركة  ألن ُه إذا حنسب حساب هؤالء مع بدايات ،ميازحهمو 

 ةٌ قص   ،ابن غامن رَ ل بكية وقاتَ نة ثار  ركة مرجع إىل املع لة ُث  هداء وذهب إىل اخليام إىل العائد الش  رجع إىل سيِّ 
ث كَ فجعة ومَ لـمُ احلالة ا اء بتلكهدش  د العليه وذهب سيِّ   اهللل صلواتُ تِ قُ  نإىل أ ،عليٍّ األكرب ةُ قص   طويلةٌ 

ا مجاعة يليٍّ األكرب ص ُة عق ،ويلةالقصة ط ،له اهلامشيون واجتمعت النسوةمحََ  ُث  وقتاً، ريف عند جسده الش  
حسبت  اتربع ساعأا حسبت أنا م ،ة تتاج أقل شيء إىل أربع ساعاتص  قِ  ،تعرفون الـَمقتلوأنتم طويلة 

 وال ،داً ًا قد قتل أحعلي   أن   بتُ ين ما حسألن   ،دقيقة 120 ،هلا إىل آخرها ساعتنيقص ة عليٍّ األكرب من أو  
 !؟خرج ذيال  من هذا  !؟ربهِ ن قليٌّ معج رَ نادي هل خَ املنادي يُ  أن  حَّت  فيهم  علهُ االعتبار ما فَ  بنظرِ  أخذتُ 
فقط  ،نيتعاىل ستاج إتوهذه كيف خرج وذهب ورجع   فقط حسبتُ  أنا ،ها تتاج إىل وقٍت طويلل  هذه كُ 

 .!!.احلركة الذهاب واإلياب

 :رج عبد اهلل ابن مسلمبعد عليٍّ األكبر خَ و  

 مَّ ثُ -ه أيضًا فيها تفصيلتلِ ة قَ وعملي  -فقتل جماعة بثَلث حمَلت-ثالث محالت ؟لمحََ  لةً فكم محَ 
يرجع إىل أن ه  ينَلم ا يقال محله يع ثالث مر ات، ويرجع يمل ينيع ،ثالث محالت-اطحملوه إلى الفسط
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الكالم غري و  لة عشرين دقيقةمحَ  كل  أنا افرتضت   ،فثالث محالت مَحَل عليهم ،نيسيرجع عند احلُ  ،كرهسمع
ن بين اسكان من فر وقد   ، ابن مسلم ابن عقيللحمالت الثالثة لعبد اهللل ساعةً  حسبتُ ولكين   ،منطقي أيضاً 

 .أمري املؤمننيه رقية الكربى من بنات أم  و هاشم 

 :ةلة واحدمَ أبي طالب حَ  ل آلُ مَ حَ  ،ل عبد اهلل ابن مسلمتِ بعد ما قُ و  

ث احلديو  ،البيونل الطمحََ -وحملوا جميعاً  ،صبراً على الموت يا بني عمومتي هم الحسيناح بصَ فَ 
 (اً انعَ جْ َلَوَلَدُهم شُ -يعاً اس مجَ ن  د اللَ وَ -اً يعَ مِ جَ  قَ لْ ب الخَ الِ و طَ بُ ي أَ مِّ د عَ لَ و وَ لَ ) :وآله ى اهلل عليهِ يب صل  عن الن  

بد اهلل ابن عن ابن و عفيهم  فوقع واحدةً  حملةً حملوا -أيب طالب بناءُ أهم هؤالء  ،ونؤالء هم الطالبي  هَ 
ُه وأم   دمحمَّ  وأخوه-انلفرسوعون هذا كان من أفرس ا-دة زينب وأخوه محمَّ ليار وأمه العقجعفر الطيَّ 
 هعت يدُ طِ وقُ  احةجر  عشر بط ثمانيةى ابن اإلمام السِّ المثنَّ  وأصابت الحسن-وُفالن وفالن-الخوصاء

ة من كل واقع-عقيل  ابنبد اهللعوخرج  لأمير المؤمنين واسمُه ُمَحمَّد وقُتِ ابُن ى وخرج أبو بكر اليمن
ا تصرها نَ  هذه الوقائع إذا أردنا أن   لب ل أيب طالة آضت أن محنا افرت ألذلك  ،دقيقة تتاج إىل ثالثنيفإّن 

 ل إىلمَ يُ  ل وإىل أن  قتَ يُ   أن  الُه إىلتقِ  واحد يتاج هؤالء كل   ألن   ،يف حدود ساعتنيهي فاصيل هذه الت   بكلِّ 
  .اجلميعفما بالك واحلملة محلة من  ،يتاج إىل وقت طويل ،الفسطاط

  :وا إلى معسكرهم القاسم وأخوهرجع 

كر بج أبو عين خر يعركة ث يسقطون خروج إىل امل-القاسم وخرج أبو بكر ابن الحسن وبعده
ج القاسم خرو  ن  أفرتضت أنا او  ،ته طويلة أيضاً والقاسم قص   ،وخرج القاسم ،طال إىل الفسطمحُِ و  وسقط
 !!..واحدة اعةس ين حسبتهُ الكالم ما هو منطقي ولكن  هذا اهلل و و  ،واحدة ساعةاستغرق وأخيه 

  :أخوة العباس أبناء عليّ و  

واحد  لكل   أن   افرتضتُ وقد  ،وخرجوا الواحد تلو اآلخر ،هؤالء الضراغمة عبد اهلل وعثمان وجعفر
 أكلوا اجليشقد هؤالء  ؟فيها نو لنصف ساعة ماذا يفع ،ليس صحيحاً  وواهلل هذا الكالم ،ةنصف ساع
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اس ب  إخوة العَ ف ،صف ساعةواحد نِ  لكلِّ  أنا افرتضتُ ولكن   ،واحد كيف نصف ساعة لكل  ف،الً أكَ  املعادي
 !!..سعني دقيقةتاِفرتضت هلم 

  :اسالعبَّ  ملةُ تأتي حَ  مَّ ثُ  

يخ لش  ا خاطرألجل حداً تل أقَ  ما هُ ض أن  رت سوف أف ؟اسة العب  ص  طويلة فماذا أفرتض لقِ ته ص  اس قِ العب  
راح  ،يطلع جييب ما ييا عم  ) ،حداً أاس ما قتل العب  أقول  ،مالوائلي رمحة اهلل عليه يخخاطر الش  و  ،رياملطه  

 إىل أن   ،اءن األعدم ة أالفأربع على الشاطئفهناك  احلادثة ولكن حَّت  هذه ،مأل القربة ورجع (جييب ماي
أيضًا غري  ذهه ،هالَ ه ومِش ينَ ميوقطعوا ومأل القربة ورجع وهو يامي عن القربة  ،وقتإىل يتاج فذلك أزاحهم 
 ينحيحًا ولكن  ا ليس صواهلل هذو  ،أفرتض للعباس ساعتني أيضاً ف! ؟هه ومشالَ ما قطعوا ميينَ ُهم يعين  ؟صحيحة

وميأل الف أألربعة أن يُزيح اكفي لذهابه إىل النهر و من الوقت أصاًل ال تساعتني ومد ة  ،ذلكأفرتض هكذا 
ة بني معركة طاحن ،ةة طاحنكارت معر ه إىل اجليش ودهر توج  ه إىل الن  يتوج   قبل أن  أصاًل هو  ،القربة ويعود

ضت افرت  ،ا حسبتهُ ذا أنا مهكل    ؟ من بني يديهفر   اجليش بكاملهِ  ها حبيث أن  وقتُ يكون كم   ،اجليشس و العبا
ث كَ مَ سني حلُ ا جاءهسقط و  عد أن  ب ،اس ساعتنيرت للعب  فقد   ،اس ذهب إىل النهر مأل القربة ورجعالعب   أن  
هي  اهللوو  ،نصف ساعة هايتُ طعذه أيام هسني إىل اخلِ يام وتفاصيل رجوع احلُ سني عنده طويالً ورجع إىل اخلِ احلُ 

 .!!.أطول من ذلك

 :هداءد الش  وصلنا إلى سيِّ  إلى أنْ  

وخرج  ،هل من ناصٍر ينصرين فع صوتهاستغاث ور  ،رج إىل امليدان يهداء اآلن يريد أن  د الشُ سيِّ 
ع وود   ،هتت ثيابِ  لبسهُ وبًا عتيقًا يَ بعد ذلك طلب ثَ  ُث   ،النسوة واضطربت اإلمام الس جاد يتوك أ على عصاه

 ،ضيع وأخذ الرضيعوه بالر  وجاءُ  ،ب املقاتلتُ ت يف كُ رَ كِ ُذ قد األشياء  ليس كل  و  ،طويلةتفاصيل هناك و العائلة 
َلم ا أبرز  اً رباكربك اجليش إِ اإلمام أَ  ،اينو بدقائق وث مل تنتهِ  ةيالقضو  ،ثارت اللغط داخل اجليشة الرضيع أص  وقِ 

من  خافُعمر ابن سعد إن  فلذلك  ؟إذا كان للكبار ذنب فما ذنب هذا الصغريالرضيع وقال هلم 
 ورجع ضيعُ ل الر  تِ قُ  وإىل أن   ،يشاجل داخلَ  حدث نزاعٌ قد  هالقوم ألن   طع نزاعَ قإ :االضطراب فأمر حرملة وقال
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هذا  ،قليلهذا واهلل و  ،ثالث ساعاتأن ه استغرق هذا أنا افرتضت  كل    ،لةفص  ة مُ ص  قرباً والقِ  ر لهُ فَ سني وحَ احلُ 
 سني صلواتُ حلُ ا رجع ،اينصلنا إىل الوداع الث  وَ  إىل أن   ،ثالث ساعاتله ولكن مع ذلك أنا افرتضت  ،قليل
  .اينالث   الوداعإىل عليه  وسالمهُ  اهللِ 

 :هداءد الش  سيِّ  طعوا رأسَ ن قَ من الوداع الثاني إلى أ 

 ،ءهداد الش  سيِّ لانية لة الث  احلمثت يف دَ عركة طاحنة حَ مَ و  ،مليئة باألحداثو هذه فرتة زمانية طويلة 
ض ر  عوت ،انيةاحلملة الث   اً يفد  ة جِ انية ولكن حدثت معركة طاحنوىل ويف احلملة الث  احنة يف احلملة األمعارك ط

-تلكتب املقا  يف ملذكورةالتفاصيل احبسب   ،و ،لحجر وعليه للس هم املثل ث ول وسالمهُ  اهللِ  سني صلواتُ احلُ 
ون يف  هم يقول-لتِ قُ و  ءاهدد الشه سيِّ مِّ عبد اهلل ابن الحسن إلى عَ وركض  ُمحمَّد أبُن أبي سعيدوقُِتل 
حاً سين مطرو الحُ  وبقي-زيلمقريلاخلطط املقريزية  التأريخ يف األخبار الطوال أليب حنيفة الدينوري ويف كتب
ل كِ تَّ قبيلة ت َ  لَّ كُ    أنَّ الَّ إ فعلواللوه يقتليَّا ولو شاءوا أن سين مطروحًا موبقي الحُ -وقتًا طويال ينيع-مليَّا

مز قوه و  هاجتمعوا علي ،ملؤملةاتلة ك القبعد ذلك اجتمعوا عليه وكيف قتلوه تل ُث  -اإلقدام على غيرها وتكره
 يمَ ظِ ان عَ كَ مَ  ي الالِ عَ ت َ مُ  مَّ هُ لَّ ال)-دعاء طويل هبذا الدعاء وهواإلمام  دعا بعد ذلكو  ،ماحالرِّ و  فو يبالس  
  .ريفعاء الش  إىل آخر الد   (...وترُ ب َ جَ لِ ا

 :ة الفرسصَّ قِ  وبعدها تأتي 

ان كو خل يف معركة جلواد يدوا ،وابن سعد ياول أن ميسك باجلواد ،نيسه بدم احلُ خ ناصيتَ لطِّ اجلواد يُ 
ليمة ظ  الوهو يقول  ،احلزين هيللص  اام بذلك اخليجلواد إىل ا هوج   توإىل أن   ،الً ال منهم رجتَ وقَـ يرمح برجليه 

 .صيلتفاوهلا أحداث طويلة وهذه  ،هابيِّ نَ  بنتِ  قتلت ابنَ  ةٍ م  ليمة من أُ الظ  

  :إلى أْن وصلنا إلى المشهد األخير 

 ،إىل آخر الـَمقتل- فرفسُه برجلهإليه شمرٌ  أريحوه فبدرَ ا إليه و لو ز ناس إحيث صاح ابن سعد بالنَّ 
يف بالس   بهُ رَ ضَ  فهي تقول فاصيلندخل يف الت   نا إذا أردنا أن  ألن   ،تتاج إىل وقت تكانة القتل  حَّت  عملي  و 

ت من بداية امخس ساع ،رتا خبمس ساعاتهذه التفاصيل أنا قد   ،رت حوادثها جَ وقبلَ  ،اثنيت عشرة ضربة
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مذكور يف املقاتل هو حبسب ما أنا حسبت األحداث ولكن  هكذا الواقع هو وليس  ،النهاية اين إىلالوداع الث  
 .!!.ها مخس ساعاتيتُ طأعف ة،املوجود

  .!.ساعة 17هداء د الش  سيِّ  رأس طعِ األكرب إىل قَ  فيكون اجملموع من خروج عليٍّ 

  .!!.دقيقة 40 و 11هداء وال إىل مقتل سويد آخر الش  ومن الز  

يكون  ،خلاطئالتقدير ذا اهو  ،صحيحالغري امل و تضب والظ  قمُ ـدير الفاجملموع سيكون حبسب هذا التق
  .!!.دقيقة 40ساعة و  28اجملموع 

الرياضي واملنطقي الذي  فس القانونهذا هو نَ ف! ؟حسبوهاا ؟أنتم احسبوا ؟حسبوا يل هذهِ ا
لكن حينما  ،رىأخ ةً راء خصوصي  و  هذا سيعطي لعاشألن   ؟ملاذا ،يقبلوا بذلك واهلل لن  ولكن هم  ،استعملوه

م  ءار و ات عاشخصوصي   قرضوايريدون أن يَ   نفسهُ هو هذا القانون أن   يف حني ،يطبقون تلك القواننيفإّن 
أنتم أتباعهم و  ؟هبا الوائلي يقبل يخأو الش   ؟يعين الش يخ مرتضى مطه ري يقبل هبذه احِلسبة ،ال ذي طب قوه

 يءَ جم ة وعلماؤهام  ألُ ا مراجع نكر بهِ أَ  ال ذيالقانون  سهذا هو نف ،نفس القانونهو هذا  واحلال أن   ؟تقبلون
 د  بهعَ حسب و  ال ذيوهو نفس القانون  ،لطريقةا حسبوا الوقت هبذهِ فهم قد  ،السبايا يف العشرين من صفر

ري وعلى املطه  على س و و و ف على ابن طاالقضية ال تتوق  ف ،اذجمنهم هؤالء و  ،ري والوائلي وغريهمملطه  ا
ات أهل البيت ُتطب ق ض فيها خصوصي  املواضع ال يت تُقرَ  ،هم كذلكة كل  بقي  الو  ،أمثلةو اذج هؤالء من ،الوائلي
 ات أخرىالقوانني تعطي خصوصي   م ا تكون هذهِ لكن لـ ،ياضيةاملنطقية والعقلية واهلندسية والر القوانني فيها 
هو هذا القانون أن   واحلال !!يسكتون عنها هذهِ فُُمَم د ُمَحم ٍد وآِل ـات العادية لعاشوراء ولاخلصوصي   وراء

حبيبكم هو هذا   ؟حسبوهاأنتم إ ؟تكون روا يل هذه القضية كيفسِّ فَ  ،حسبوهاإياهلل تعالوا  ،نفس القانون
 28يعين أنا حسبت  ؟حسبوها، أنتم إسابًا ليس منطقياً إذا كان حسايب حِ  ،ممقتل املقر  هو هذا و  الطربي  

 ،يقةقد 20ساعة و 14 :فدعوين أذهب إىل النصف اهلل ما بالغتُ و و  ،الغتبَ قد  أينِّ  واضرت فا ،دقيقة 40و
يف  ةواحُلسني قُِتل والش مس موجود ،من الزوال إىل الغروب سبع ساعات ونصفهو ّنار أطول أن   واحلال
وهذه  ،اءر و يف عاش ةٌ إذا مل تكن هناك خصوصي  كيف يكون ذلك   ؟ا أنتمّنحسبوها كيف تسبو ا ،الفضاء
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ملاذا حينما تكون  ؟شرحوها لناأنتم إ ؟روهاولكن أقول أنتم فسِّ  ،سيأيت احلديث عنهاو رها لكم فس  ة سأقضي  ال
ولكن حني تكون  ؟املناشري بأيديكمو ون أنتم مستعد  فمن شؤونات أهل البيت  العملية ألجِل القضم والقرض

م ة ألهل البيت اخلصوصي   يقبلون منطق  !؟املنطق هناكهبذا م يقبلون الكالم مع أّن  هذا سريفضون فإّن 
ملاذا ال تقبلون هذا  ،ة املراجعومنطق بقي   ،يقبلون منطق ابن طاووسو  ،ريه  طون منطق املليقبو  ،الوائلي
الطربي من  ؟من هو الطربيف ،حسبنا على رواية الطربي هذا وحننُ  !؟! أليس هذا هو نفس املنطق؟املنطق

 ! ؟هو

 ،كبذل هزئري يستواملطه   ،كان سبعني ساعة  ءار و  عاشبأن   لو هناك ق :الدربندي يقول لذلك
أنا  ،ندي بقول الدربيل  شأنَ نا الأ ،وبقي ة املراجع يستهزئون بقول الدربندي هذا ث النوريري واحملدِّ املطه  

سبكم حساباً ين سأحاولكن  ، وال بغريهيل ال بالدربندي  ال شأنَ  ،ساعةأقول إن  عاشوراء أطول من سبعني 
رؤى مد الوال أعت خلرافاتامد أعت أنا ال ،واملنطقيةة العلمية سأثبت لكم باألدل   ،اآلن مثل ما حسبتُ منطقيًا 

احلساب نطقي وبب املباحلسا ،ال أعتمد مكاشفات وال مناماتو  ،هات ال أعتمدهار  هذه تُـ  ،واملنامات
م د ُمَُ  آلِ  حديثِ  هبنا إىلإذا ذ ولكن   ،رواية الطربيب أخذت مع أينِّ  أمامكم هذا ،الرياضي وباحلقائق العملية

ا ومن نزمانِ  يث إمامِ من حدوذلك  ،راءو جرى يف عاش ال ذيجاب ب العُ جَ ون العَ رت سفيف حلقة يوم غد 
 .ماعليه وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ  سنيِ احلُ  حديثِ 

وال إىل لز  ا ا منرتُ قد   ال يتاعات فعدد الس   ،لمَ شكل جمُ لو بَ و  واضحة صارت الصورةأن  أعتقد 
واية ر الرمح حبسب  فعوه علىر ث  ف ىل قطع رأسه الشريإاهلل وسالمه  سني صلواتُ بح احلُ املصيبة الكبرية إىل ذَ 

 ،قيقةد 40ساعة و  28 ،يرب الط ات على تأريخيت يعتمد فيها على كتب املخالفني وبالذ  ل  ا ممقر  َمقتل الـ
مع  ؟دقيقة 40ساعة و  28لغروب اوال إىل من الز  يكون رة األرضية ام يف تأريخ الكُ ن األي  وم مفهل هناك يَ 

م حَّت   ،مل يكن هناك ظالمو  ،ودةمس موجل والش  تِ سني قُ ن  احلُ أ  تفسِ كُ ت أو  س تغري  مالش   ون بأن  يذكر أّن 
ا ، نكتفي هبذالح لى أي  ع ،ءوداسريٌح ت هب  و بعد ذلك  الم حل  الظ   ت وأن  مس تغري  الش   أن   ،أو غري ذلك

 .ومنضي

  (:تيح الجنانامف)هو  بين يديّ  الَّذيالكتاب  
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ز ال جيو ف ،شوراءيوم عا يف مر  يام ُمقطعًا الصِّ  ،يف أعمال يوم عاشوراء ،الكتاب املوجود يف بيوتكم
ى تح الفهرست علفا ،وراءعاشم من مجلة أعمال يو -يعةغي أيضًا للشِّ وينب- اإلمساكستحب  ولكن يُ  ،الص يام

 عن الطَّعامِ  إلمساكا يعةوينبغي أيضًا للشِّ -:اء يف مفاتيح اجلنان املوجود يف بيتكر و ل يوم عاشاأعم
في آخر  يفطرواوأن -وزام ال جييلصِّ ا فإن  -امة الصِّييَّ من دون نِ -يف يوم عاشوراء-في هذا اليوم والشَّراب

آخر النهار  كيف  ينعي ؟عينيبعد العصر كيف ف ،وبعند الغر  ينالنهار يعإذا نقول آخر -النهار بعد العصر
ما بعد العصر ب ر النهارفي آخ اطرو وأْن يُف-مسغيب الش  إىل وقت مَ  هار مستمر  الن  أن   واحلال ،لعصرابعد 
مد على ت يعمل هُ ألن   ؟اذامل ،بكري مرتتعبهو  هذا التعبري-بن الخاثر إلى آخرهِ لكال  لمصائبا أهلُ  بهِ  قتاتُ يَ 

  .ةالرِّوايم رأ عليكسأق ،ةايالرِّو إذا رجعنا إىل  ، غري دقيقة بشكلٍ الرِّوايم هِ فَ أن ه أو  ،ةايو الرِّ 

  ؟وأن يُفطروا يف آخر الن هار بعد العصر : ما معىنوإال  

  ؟ومباشر ما هو الحكم قد تسألني بشكل مستقيم 

 ،َلملسَّ ا عليه سينِ للحُ  اء مؤاساةً ر و يوم عاشراب في عام والشَّ اك عن الطَّ ساإلم يستحبّ 
 ،العصرو هر صَلة الظُ  بعد ،لوالزَّ ا راب بعدوالشَّ وُيستحّب لإلنسان أْن يقطع هذا اإلمساك عن الطَّعام 

  .!.لبيتكم أهل احهو  هذا ،هذا هو الحكم ،بة الحسين صلوات اهلل وسَلمه عليهر تُ يفطر على  وأن

ر بعد هالنَّ ي آخر اوأن يفطروا ف-وليس صحيحاً:مضطرب  يف املفاتيح هنا املوجود هذا الكالم
س صحيحاً لكالم ليا هذا إذاً  !؟فكيف آخر النهار بعد العصر ،مسلش  غيب اهو عند مَ  آخر النهار-العصر

 .وليس دقيقاً 

ة الرِّواي ،طاووسد ابن للسيِّ  (إقبال األعمال)ها من ة هنا أقرأُ الرِّوايو  ،أهل البيت لنذهب إىل ما قالهُ 
وم يَ  مَلالسَّ  يهِ لَ د عَ مَّ حَ مُ  ر ابنعفَ اهلل جَ  بدِ ي عَ بِ ي أَ اَل وْ ى مَ لَ عَ  لتُ خَ دَ  :القَ -:سنانعن عبد اهلل ابن 

 اَل  ؟كاؤُ كَ ا بُ مَّ ي مِ دِ يِّ ا سَ يَ  :هُ لَ  لتُ قُ ف َ  ،ؤلُ ؤْ لّ اليه كَ دّ ى خَ لَ عَ  رُ دِ حَ نْ ت َ  هوعُ مُ دُ ون وَ ر اللَّ يِّ غَ ت َ و مُ هُ اء وَ ورَ اشُ عَ 
 ،بَ َلى يَا َسيِِّدي :فَ ُقلتُ  ؟ ِفي ِمثِل هذا الَيوم ُأِصيَب الُحَسينأنَّ  تَ ملِ ا عَ مَ أَ  :ِلي القَ ف َ  ،يكنَ ي ْ عَ  ى اهللُ كَ بْ أَ 
 ،تئْ ّما شِ عَ ك وَ ا لَ دَ ا بَ مَّ عَ  لْ سَ  :الَ قَ  ،يهِ ي فِ نِ يدَ فِ تُ لِ  كَ نْ ًا مِ يدَ فِ تَ سْ مُ ًا وَ مِ لْ عِ  يهِ فِ  كَ نْ ًا مِ سَ بِ تَ قْ مُ  كَ يتُ تَ ما أَ نَّ وإِ 
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هُ  ،يامة الصِّ ي  يعين من غري نِ -تْ يِ يِ بْ ير ت َ ن غَ مِ  هُ مْ صُ  :الَ قَ  ؟هِ مِ وْ ي صَ دي فِ يِّ ا سَ ول يَ قُ ا ت َ مَ  :لتُ قُ ف َ  يعين  ُصم 
 ،قبل الفجر ةٍ ني  بِ أي  ،تةبي  ة مُ بني   وم ال يصح إال  والص   ،يعين الِني ة الـُمبي تة ،التبييت ،من غري تبييت أمسك

 هُ لْ عَ جْ  تَ اَل وَ  يتْ مِ شْ تَ  يرِ ن غَ مِ  رهُ طِ فْ أَ وَ -كمسِ أَ  ينيع-تْ ُصْمه ِمن َغير تَ ْبِييِ  :قَالَ -ة قبل الفجري  نِ  ينتبييت يع
 رِ صْ العَ  دَ عْ ب َ  كَ ارُ طَ فْ إِ ن كُ يَ لْ وَ  ََلً امِ ًا كَ ومَ يَ  هُ لْ عَ جْ  تَ اَل وَ -كامالً   يوماً  الصيام البد أن يكون ،إمساك-ََلً امِ كَ ًا  ومَ يَ 
تبقى  ؟اإلفطار يكون مَّت ملفاتيح أن  ا الكالم املوجود يف ،هار بعد العصرما قال اإلمام آخر الن  -ةاعَ سَ بِ 
هذه -َوْلَيُكن ِإْفطَاُرَك بَ ْعَد الَعْصِر ِبَساَعة-مسهار بعد العصر يعين إىل وقت غياب الش  كًا إىل آخر الن  سِ مُ 

َوْلَيُكن -مههم حبديثِ حديثَ  نشرحُ  نُ حن ،ب املفاتيح وال بغريهلنا بصاح أنَ ال ش ،سنأيت إىل شرحهاو روها تذك  
َوْلَيُكن -يعين إمساك ،وال ّتعله يومًا كامالً   من غري تبييتهُ م  قال صُ  هُ اك ألن  سم قطع هذا اإلينيع-ِإْفطَاُركَ 

 بعد هُ هذا الوقت أن   ؟أي وقت-تقْ الوَ  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ فَ  ،اءن مَ مِ  ة  ربَ شُ و بِ لَ وَ  ِإْفطَاُرَك بَ ْعَد الَعْصِر ِبَساَعة
الساعة و  أو الس اعة اجلغرافية اعة الفلكيةليس املراد منها الس   ،وقطعًا الس اعة يف تعابري األَِئم ة ،لعصر بساعةا

ِإْفطَاُرَك بَ ْعَد َوْلَيُكن -ةرفي  اعة العُ الس  وهي  ،لثالثني دقيقة أو أكثر أو أقا تكون بالتحديد الفلكي رب  ف ،العرفية
ت لَّ جَ تَ -يعين بعد العصر بساعة-وماليَ  كَ لِ ن ذَ مِ  تقْ الوَ  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ فَ  ،اءن مَ مِ  ة  ربَ شُ و بِ لَ وَ  الَعْصِر ِبَساَعة

 ةُ مَ حَ لْ مَ  ت الفَ شَ كَ انْ وَ  َعَليِه وَعَليُهم السَََّلم ولسُ الرَّ  ن آلِ اء عَ جَ يْ هَ  ت اللَّ جَ تَ - احلربيناهليجاء يع-اءجَ يْ هَ  ال
ى كَ بَ  مَّ ثُ  :الَ قَ  ،مهُ عَ رَ صْ ه مَ وآلِ  يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ ِفي اأَلرِض ِمنُهم َثََلثُوَن َصرِيَعاً يَِعز  َعَلى َرُسوِل اهلل و م هُ ن ْ عَ 
 .ة طويلةالرِّوايو-موعالد  ه بِ تُ يَ حْ ت لِ لَّ ضَ خْ اِ  اً َحتَّىيدَ دِ اًء شَ كَ بُ 

 الساعة غريو  ،وبعده بساعة ذًا العصرإ-(ةبَ ْعَد الَعْصِر ِبَساعَ َوْلَيُكن ِإْفطَاُرَك )-موطن الشاهد هنا
 كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ فَ -واإلمام يقول-َساَعةْصِر بِ َوْلَيُكن ِإْفطَاُرَك بَ ْعَد العَ -ةرفي  عُ الالساعة فهي ُمددة بالدقائق 

ن آِل الرَُّسول  َهْيَجاء عَ اللَّت َتجَ  مِمن َذِلَك الَيو  تقْ الوَ  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ فَ -بعد العصر بساعة-تقْ الوَ 
ُهم و َوانْ   اهللِ  صلواتُ  سنيقُتل احلُ  ،ةانتهت املعرك-َعاً رِيصَ ِفي اأَلرِض ِمنُهم َثََلثُوَن َكَشَفت ال َمْلَحَمُة َعن ْ

 .وجودةممس الش  و اعة بس بعد العصر وانتهت املعركة ،حبِ ني ذُ ساحلُ  ،سنيذحبوا احلُ  ،عليه مهُ وسال

  ؟صرما المراد من الع 
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 .الةلص  ا و وقتههذا  صالة العصر يعين ونقولحني ي ،ثونين عن العصردِّ هم يُ  ،أنا أسأهلم هم

 ،ورات املكتبة اإلسالميةشنمن م ،91صفحة  ،الثد الث  هذا هو اجملل  و  (،الشِّيعةوسائل )ل ئاالوس
ان تَ ق ْ الوَ  لَ خَ س دَ مْ شَّ ت الالَ ا زَ ذَ إ :الَ قَ  ،مََل السَّ  يهِ لَ ر عَ عفَ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،ارةرَ ن زُ عَ -اب املواقيتأبو  ،طهران
ت الَ ا زَ إذَ -وال بدأ العصريعين بعد الز  -انتَ ق ْ وَ ال لَ خَ س دَ مْ ت الشَّ الَ ا زَ إذَ -إىل آخر الرِّواية-رصْ العَ وَ  رُ هْ الظ  
 د أن  ر  جمُ  ،ذا هو الظهره ،لظهرالة اصة الدقائق األوىل بقدار أداء واير ستأتينا -انتَ ق ْ الوَ  لَ خَ س دَ مْ الشَّ 

 رُ هْ لظ  اان تَ ق ْ الوَ  لَ خَ دَ  سمْ ت الشَّ الَ ا زَ إذَ -لست أناو ن مة يقولو ئ  األِ  ،لدقائق يبدأ العصرا تنتهي هذه
 .ي العصرتصل   ،صربدأ العَ  ،هري الظ  صلِّ تُ -رصْ العَ وَ 

-اَل  :القَ ف َ  ؟وفرُ عْ مَ  دٌّ ر حَ صْ العَ وَ  رِ هْ ظ  ل اينَ بَ  :قُلُت أِلَِبي َجْعَفر :قَالَ  ،ارةرَ عن زُ -ابعةالر   ةالرِّواي
ة داعة غري ُمد  الس ،عة بسابعد العصرِ  :قال ؟فاإلمام ماذا قال ،تؤدي صالة الظهر يبدأ العصر أن   ر دجم

لظهر ا يتأنت صل   ،قل بدقائلزواابعد  ينيع ،اإلفطار ستحب  الة يُ وال بعد أداء الص  ولذلك أنا قلت بعد الز  
لو   حَّت  لعصر اد صالة بعنصف ساعة مثاًل  بقدار بساعة العصر فبعدهُ  وقتاآلن دخل  ،صريت العَ صل  و 
ْصر َحدٌّ ْهِر َوالعَ  الظ  بَينَ  قُلُت أِلَِبي َجْعَفر)-يستحب هنا أن تقطع اإلمساك ،عةن أقل من نصف سااك

 (.اَل  :َقالف َ  ؟َمْعُروف

ت الَ ا زَ إذَ  :الَ قَ ف َ  ؟رصْ العَ وَ  رِ هْ لظ  ا تِ قْ ن وَ اهلل عَ  بدِ ا عَ بَ أَ  لتُ أَ سَ  :الَ قَ  ،ارةرَ بيد ابن زُ ن عُ عَ 
 َجِميَعاً  مَّ أنَت في َوْقت  منُهماثُ  ،هذِ هَ  بلَ قَ  هِ ذِ هَ   أنَّ الَّ ًا إِ يعَ مِ ر جَ صْ العَ وَ  رِ هْ الظ   تُ قْ ل وَ خَ د دَ قَ س ف َ مْ الشَّ 
دا عصر هر والعَ لظ  اي صلِّ تُ  أن مس هذا الوقت كله تستطيعيب الش  غِ مَ  قتِ ىل وَ إِ -مسيب الشَّ غِ تَ تَّى حَ 

 .تاالرِّواينته بي  وهذا أيضاً  ،تكون خمتص ة بصالة العصرفالدقائق األخرية 

صر العَ ر وَ هْ اس الظ  لنَّ با وآله يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ اهلل صَ  ولُ سُ رَ َصلَّى  :الَ قَ  ،رفَ عْ ي جَ بِ ن أَ عَ  ،ةارَ رَ ن زُ عَ 
 .ةلَّ عِ  يرِ ن غَ ة  مِ اعَ مَ ي جَ فِ  مسلشَّ  اتَ الَ زَ  ينَ حِ 

ي لِّ صَ ا يُ مَ  ارُ دَ قْ ي مِ ضِ مْ يَ تَّى حَ  رِ هْ الظ   تُ قْ وَ  لَ خَ د دَ قَ ف َ  مست الشَّ الَ ا زَ إذَ  :قادِ ا الصَّ نَ امِ مَ إِ  نِ عَ 
ار دَ قْ س مِ مْ الشَّ  نَ ى مِ قَ ب ْ ي َ تَّى حَ ر صْ العَ وَ  رهْ الظ   تُ قْ ل وَ خَ د دَ قَ ك ف َ لِ ى ذَ ضَ ا مَ إذَ فَ  ،اتعَ كَ ع َر بَ رْ ي أَ لِّ صَ مُ الْ 
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تَّى حَ ر صْ العَ  تُ قْ ي وَ قِ بَ ر وَ هْ ُت الظ  قْ وَ  جَ رَ د خَ قَ ك ف َ لِ ار ذَ دَ قْ مِ ي قِ ا بَ إذَ ات فَ عَ كَ ع َر بَ رْ ي أَ لِّ صَ مُ ي الْ لِّ صَ ا يُ مَ 
  .سمْ يب الشَّ غِ تَ 

  ؟الكَلم ما هي ةخَلصإذاً  

ة ني   تبييت من دون كامالً   وم يومًا ليستص :قال ؟واإلمام ماذا قال ،والالعصر يبدأ بعد الز   وقت
 ،والت الز  انية عشرة وقة الث  اعنفرتض الس  ل ،وال بدقائقبعد الز   ؟ر مَّت يبدأالعص ،إمساك وبعد العصر بساعة

ل بعد ام قاإلما ،ت العصربعد هذه الدقائق يبدأ وق ،لصالة الظهر صالتكدار قعشرة دقائق ممخسة دقائق 
  .!!. شيءانكشف كل   العصر بساعة

  ؟لقتلا يعني متى وقع 

 ؟! ..ركة انكشفت امللحمةاملع تنكشفاِ  وبعد العصر بساعة ،صرلقتل العَ ا وقع

ة م  ا كالم األئِ هذ ؟ال ة أوأنتم شيع ،م احسبوهاأنتُ و ة م  ئِ هذا كالم األَ  ،سابحسبوا يل هذا احلِ ا
قت ال ذي الو هو  الوقت هذا ن  أل ؟ذاك ملانا بعد العصر بساعة نقطع اإلمسااء أن  ر و عاش منا آدابَ علِّ اإلمام يُ و 

الظهر   وقتبني حد    يوجداليقولون وحني نسأهلم  ،انتهت املعركةو قد قتلوا احُلسني  ،انتهت فيه املعركة
ن محسبنا  ؟سبنان أين حَ محنُن و  ،د أن تؤدي صالة الظهروال جمر  بعد الز   وقت العصر يبدأ مباشرةً  ،والعصر

 ؟ا من تفسريهلهل  ؟يةه القضبون هذسكيف ت  ؟فماذا تقولون ،وكانت الش مس موجودة يف الس ماء ،والالز  
 ،ان الربنامجعنو هي  شرالن  و   الطيِّ نينقوا ،راءو ات عاشخصوصي  هي هذه  ؟ل هلا من بيانه ؟رحش ا منهلهل 

 .ضح الصورةها ستت   لكم مضامينَ بنيِّ حني أُ و 

يوم غد  ،كملهاأُ  وال أستطيع أن   شرع يف نقطة أخرى ال أريد أن أينقطة ألن  لن  ا أنا سأقف عند هذه
ون هبذا نعن تقتال ذيركم أنتم ذكِّ ين فقط أريد أن أُ لكن   ،حللقةا سأكمل احلديث من حيُث انتهيت يف هذه

هؤالء  وأنا ال أقصد أن   !؟ت عليكم بسبب التثويل املغناطيسيبَ يِّ ت عنكم وغُ بَ يِّ الطرح كم من احلقائِق غُ 
ل جمموعة ثوِّ وجمموعة تُ  ،ذين سبقوهمقليدهم لل  لوا مغناطيسيًا بسبب توِّ أيضًا قد ثُـ هم  ،دونتعمِّ لماء مُ العُ 

كتب   ،حديث أهل البيت :املنطق أنتم الحظتم أنا ما خرجت عن حدود ،وكملُ و  ثَـ حَّت  وهكذا  ،أخرى
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روا سِّ فَ إذًا  ،قل  األباحلد  وحسبت  ،حسبوا به أنا حسبت ال ذينون بنفس القاو  ،يرتضيها العلماءال يت اتل قامل
فة اثق ،ت بصلةيإىل أهل الب ت  ا ثقافة ال متَ ألّن   ؟ملاذاعنه، اجلواب ثقافتكم عاجزة و  ،القضيةهذه أنتم  يل

اذج لس  ا هذا هو الفهم ،متم من منابر ساذجة وسطحيةكم تعل  قلته بأن   ال ذيهذا  ،واب هو هذااجلو عاجزة 
عة قن  ة مُ اجهذه سذ ،هذه سذاجةو  ،لوائليا يخالش  ك  ،الدجاجأساس  علىضوا فحسبوا كرأسًا ر  ،والسطحي

 .!!.املنطقب

  :هناك منطقان ،هناك منطقان يا أشياع عليٍّ وآل عليّ 

 !هناك المنطق الترابي -
 !ييبوهناك المنطق الغ -

ي أيب وجد   ا ومنطقنطقي أنمهذا  ،ايبرت باملنطق ال لهُ  ال عالقةَ و  ييب  منطق غهو آل ُُمَم د منطق 
هذا منطق  ،طاووس ق ابنهذا منط ،ريمنطق املطه  و  ،ئليهذا منطق الوا ،حنُن منطقنا ترايب   ،منطقكمو 

 ،نيمن املخالف ونم يعب  ألّن   !؟ملاذا منطقهم ترايب   ،منطقهم ترايب  فهذا منطق املراجع والفقهاء  ،اخلوئي
  .ر هبا املخالفونيفك  ال يت ريقة نفس الطبرون فكِّ يُ و 

هم ف ،ييبق الغباملنط أن نفكر البدآل ُُمَم د ع مريد أن نتعامل حني نُ  ،آخر منطقٌ هو  ييباملنطق الغ
  .همغيب بأيديمفاتح الو غيب الغيوب هم و  ،هم حقيقة الغيبو  ،هم معدُن الغيبو  ،مصدُر الغيب

من  ،رو ىل النوإ رو ئك من الناب وأولالرت  لرتاب وإىلمن انا ألن   ،رايب  نحن منطقنا تُ فا أنا وأنتم والبقية أم  
هذا  ،ايبرت طق الباملن ةراني  و ن  لال ميكن أن تُقاس احلقائق ا !؟فما عالقة الرتاب بالغيب ،الغيب وإىل الغيب

 ،ايباملنطق الرت  نلينا حنعشي مي ،وعليكم وعلى عوائلكم وعلى هؤالء وعلى أهلي ي  لَ ايب ميشي عَ رت املنطق ال
 (.هرائياملنطق الز  ) آل ُُمَم دالرتايب وبني منطق املنطق هناك فارق بني 

  ؟نطق الشيطان وأين هو منطق الرمحنأين هو م ،حكمواأنتم ا
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لنَّاِطُق اَقَد َعَبَده فَإْن َكاَن اِطق  ف َ ى نَ  ِإلَ عَ مَ تَ سْ اِ  نْ مَ -ل الربنامجائنعود إىل أو -ق  اطِ ى نَ لَ إِ  عَ مَ تَ سْ اِ  نْ مَ )
 (. ِإْبِليسفَ َقد َعَبدَ  ْبِليسن إِ عيَ ْنِطُق َعن اهلل فَ َقد َعَبَد اهلل وإْن َكاَن النَّاِطُق يَنِطُق 

حني قال  ،ةطائنينهجية البرون املك  تتذ  ،هرائية واملنهجية البطائنيةكرون املنهجية الز  ذ تركم إذا تذكِّ أُ 
اه هجية أشبهناك من ،ائيةجية زهر ناك منهوه (،يرمِ الحَ  اهُ بَ شْ ك أَ ابُ حَ صْ أَ وَ  أنتَ )-:م للبطائينظاإمامنا الك

لكالم اهذا  م قال لهُ واإلما شِّيعةبار مراجع الكفهذا مرجع من   ،من كبار املراجع اً ن مرجعالبطائين كاو احلمري 
 أشباهُ ك بعوندونك ويت  قلِّ يُ  ل ذينصحابك اأنت وأ قال لهُ  ،عليه اهللِ  ستشهد صلواتُ يُ  وقبل أن   ُيسجن قبل أن  
هو  ل ُُمَم دآمنطق  ،نطق آخرمفهو د م  ا منطق آل ُمَُ أم   ،ايبرتُ قيسون األمور باملنطق الم يَ ألّن   ؟ملاذا ،احلمري

يف  تم أحرارأنو  ،طق ترايب  هناك منو  ،غييب   هناك منطق نوراين   ،هذا هو منطقهم (،ةيَّ نورانطُق المعرفة بالنَّ مَ )
 .ةً أو بطائني   ةً زهرائي   ،اّنتريدو تاروا الطريقة ال يت أن ت

 ..ة اهلليَّ قِ بَ 
 ..ىبقَ نَ سَ وَ . .حنُ نَ  ونَ ي  ائِ هرَ زَ 

 ..يائِ رَ هْ زَ   وال َهَوىىَ وَ هَ  الوَ  حنُ ون نَ ي  ائِ رَ هْ زَ 
 ..يئِ ََل بَ رْ كَ   قُ شْ العِ وَ  حنُ نَ  ونَ ي  ائِ رَ هْ زَ 

  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ أتركُ 
َعَلى  يَنا َوُمَتاِبِعيَنااِهدِ ُوُجوِه ُمشَ ِهنا و ُوُجو  ْكِشف الَكرَب َعنإ َأِخيَك الُحَسينَعن َوْجِه  يَا َكاِشَف الَكربِ 

 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الُحَسيناإل
 ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد  
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