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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّي

 النَّاِطق الِكَتابُ  :الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م12/6/2016ون نة والست  ُة الثَّامِ قَ لَ الحَ 

 زُء الخاِمسجُ ال-والنَّشر يِ ين الطَّ وانِ قَ  
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .هللا . بَِقيَّةَ .َياءيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 

 !.؟.فَ َقَدك

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

 

لقِة يُث بنا يف احلصَل احلدو  (،رقواننُي الطيِّ والنَّش) :العنوان املتقدِّم ال زاَل احلديُث حتت نفس
 صلِّ ريٍع أُ سَ بشكٍل  ،شوراءااِء عَ فنيف أَ و ربالء حناِء كَ الشُّهداء ويف أَ سيِّد  جري حديثي يف أجواءِ وأنا أُ املاضية 

  :ديثي يف احللقة املاضيةامَّة يف حَ طوط العَ الُ 
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 :رونا وخطباؤنانا ومفكِّ لماؤ ه عُ حَ رَ منطٌق طَ  

 م ذكرهُ قدَّ تَ  ذيالَّ  كالمهِ   لَّ قرأ كُ أ أن   عليه وال أريد اللِ  لشيخنا الوائلي رمحةُ  (ملنربا جتاريب مع)هذا هو 
ة ال تاليف القِ دَّة واقعة الطَّ مُ ال أنَّ لحَ وا-107يف صفحة  ،العبارة  هذهِ فقط أشري إىل ،يف احللقة املاضية

نطُق ذا هو مَ ه ،الشِّيعيوسط  يف الشيعُ يَ  الَّذيهذا هو املنطٌق  ،إىل آخِر الكالم-اعاتسَ  ضعَ كل ها بِ   تجاوزُ تَ 
 فكالمُ  ،امالعَ شِّيعي اليف الوسط  يعيَّةِ الشِّ  ةِ قافومنطق الثَّ  ،رينافكِّ ومُ  ناابِ تَّ طبائنا وكُ خُ منطق و  ،راممراجعنا الكِ 

 والحال-:ةالعامَّ لشِّيعيَّة اقافة ة للثَّ سبالنِّ وب ،ةالشِّيعيَّ سبة لألجواء القول بالنِّ  ٍع مند  بِ يخنا الوائلي هنا ما هو بِ شَ 
اء يف اليوم عاشور  حادثةُ  عاٍت هيسا بضعُ فَ -ف القتالية ال تتجاوز كل ها بضع ساعاتة واقعة الطَّ دَّ مُ  أنَّ 

 . من احملّرمالعاشرِ 

 قبلهُ يَ و الشِّيعة  بلهُ قئلي وتَ الواخ الشَّي ثااًل يقبلهُ مِ املقّرم  خذُت مقتلَ حينما أَ  ،لقة يوم أمسويف حَ 
املنطقي  تقو  من ال بكثريهو أقلّ عطي وقتًا األحداث وأُ  تابعُ وبني أيديكم بدأُت أُ  ،مراجعنا وعلماؤنا

فعوا رَ   أن  وال إىلد الزَّ عمن بَ  اعاتالسَّ  سبنا جمموعَ حَ فَ  ،واللزَّ ا من بعد البدايةوكانت  ،جرياتلألحداث وللمُ 
ولكن  ،من املنطقيّ  وأقلّ  قيّ احلساب منطو  ،دقيقة 40ساعة و 28 :فكانت محهداء على الرُّ الشُّ سيِّد رأس 
 وال إىل وقتِ ومن الزَّ  ،4/7ىل إ 25/6أطوُل هناٍر يف العراق كما قلت يبدأ من يوم  ،جد تفسرٌي منطقيّ هل يو 

 ساطعةٌ  مسُ لشَّ الم وايه السَّ سني علل احلُ تِ وقد قُ  ،ونصف ساعات سبعهناك فطار إىل وقت الِ  ،ذان الغروبأ
 أو مثل ما ،اجالدج حَ ئلي ذبالواالشَّيخ ب سَ املنطق العادي مثل ما حَ  فكيف يستطيع أصحابُ  ،ماءيف السَّ 

مان لزَّ اأن حيسبوا  ،جعنامراو  لمائناعة من ابن طاووس والبقيَّ السيِّد ب سَ ثل ما حَ أو مِ  ،املطهريالشَّيخ ب سَ حَ 
ق أو إىل ام إىل العران الشَّ لك مذوبعد  ،امما بني كربالء والكوفة والشَّ  لطريقُ ا ع فيهقطَ يُ  ميكن أن الَّذي
يخ سب تأر ادث ِب احلو  تُ عبَّ تتَ  ،بت األحداث وبني أيديكم كان ذلك احلسابسَ بنفس املنطق أنا حَ  ،املدينة

  قتلِه.املقّرم يف مَ السيِّد اعتمدُه  الَّذيالطربي 

 28 نصف ،لكذلنفرتض ف ؟صفالغت يف النِّ بَ  ؟الغتم بَ كَ فَ  ،الغتين قد بَ فرتضت بأنَّ إذا اِ حَّتَّ و 
  !؟فسرياً هلذاأيضاً كيف جتدون تَ  ،دقيقة 20وساعة  14 يكوندقيقة  40ساعة و
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اً جِ  ليلةً قَ  اً أوقات أعطيتُ ين ما بالغت وأماَمكم قد مع أنَّ   أصحابُ  ا قام بهِ مَ لِ  الوقتَ  سبتُ حَ وما  ،دَّ
ىل ساحة إسني حلُ ر اكسعمهم من عند وجَ أخذت يف نظر االعتبار خر فققط  ،سني من قتٍل ألعداِء اللاحلُ 

ىل محلوهم إو ني ساحلُ  حابجاء أص ُثَّ تلوا قُ و  ،ا بعضًا من الوقت القليلدافعوا عن أنفسهم شيئًا مّ  ،القتال
ساعة  14 ،صفض النِّ دعوين افرت  ،دقيقة 40ساعة و 28 فكان ،تقو المن  هُ حسبتُ  الَّذيهذا  ،الفسطاط

سني احلُ و  ،بو ر ىل الغإوال عات ونصف من الزَّ اس بينما الوقت يف أطول النهارات هو سبع ،دقيقة 20 و
  !؟رون ذلكفسِّ كيف تُ ف ،ماءيف السَّ  مس ساطعةل والشَّ تِ قُ عليه  اللِ  صلواتُ 

  !؟حو العاديبالنَّ و هل كانت واقعة عاشوراء واقعة عادية  

 اً، عشر ألفلطف اثينال يوم تَ سني ق َ احلُ  بأنَّ  لقاالَّذي  الكاتب هذا ،لوائليا يخمثل ما سأل الشَّ 
رٍة عجزٍة أم بصو بم فم الطَّ يو ل الحسين اتَ هل قَ -لي سأل الرجلائلو ا يخالشَّ  ،ظر عن األعدادالنَّ  بغضِّ 
ية طف واقعًة عاداقعة الا كانت و إذ !؟عاديةف واقعة فهل كانت واقعة الطَّ -!عادية بل بصورةٍ  :قال ؟عادية

  !؟حسبناه بساب منطقيّ  الَّذيرون طول الوقت هذا و فسِّ كيف تُ ف

 ! ؟ن سنانهلل ابا لعبد ادقنا الصَّ إمامُ  ما قالهُ وهو ا نيرون أيضاً ما مرَّ علفسِّ كيف تُ   

 رِ صْ العَ  دَ عْ ب َ  كَ ارُ طَ فْ ن إِ كُ يَ لْ وَ -ابن طاووسسيِّد لل (إقبال األعمال)هو  ديّ ي بني الَّذيوالكتاب 
ن ت مِ قْ الوَ  كَ لِ ي ذَ فِ  إنَّ فَ  ةاعَ سَ بِ  رِ صْ العَ  دَ عْ ب َ  كَ ارُ طَ فْ ن إِ كُ يَ لْ وَ -إفطارك من المساك يف اليوم العاشر-ةاعَ سَ بِ 
 ونَ ثُ ََل ثَ  مهُ ن ْ مِ  رضِ ي األَ فِ م وَ هُ ن ْ ة عَ مَ حَ لْ مَ  ال تفَ شَ كَ نْ اَ ول وَ سُ الرَّ  ن آلِ اء عَ جَ يْ هَ  ت اللَّ جَ وم تَ اليَ  كَ لِ ذَ 
وسائل ) أت عليكم جمموعًة من كلمات أهل البيت من كتابوقر  ،نتهت املعركة بعد العصر بساعةا-ايعَ رِ صَ 

 وال فقد حلَّ الظهردث الزَّ فحينما حيَ  ،صروالعَ  هرِ نيِّ بني الظُّ وجد حدٌّ فاصل وواضح وبَ يف أنَُّه ال يُ  (،الشِّيعة
 ،العصر وال وبعدها يبدأُ دقائق بعد الزَّ  ،هرهناك وقت خمتص لصالة الظُّ  ،الةالصَّ  العصر معًا وهو وقتُ و 

اعة ال حتسب بالدقائق والسَّ  (،ةاعَ سَ بِ  رِ صْ العَ  دَ عْ ب َ  كَ ارُ طَ فْ ن إِ كُ يَ لْ وَ ) :ابن سنان ادق قال لعبد اللوالمام الصَّ 
 ،ساعة عرفية ،تكون أقصر وميكن أن  لكية اعة الفَ تكون أطول من السَّ  ة عرفية ميكن أن  عسافهي  ،تنيالسِّ 

تصل إىل نصف أن بت سِ كن لو حُ ميُ  ،اعة الفلكيةأقصر من السَّ أن تكون يء الطبيعي الشَّ  رفيةاعة العُ والسَّ 
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ا من خالل تقسيم ساعات اليوم بسبوهذا الكالم ال أقوله جزافًا و  ،ساعة فقد  ،األدعية واألوراد إَّنَّ
 بعضُ  ،وهكذا انيةاعة الثَّ أدعية السَّ  ،اعة األوىللسَّ أدعية ا ،دار هلا أدعية وأو  لتوُجعِ  مت ساعاُت اليومُقسِّ 

ساعة  ل إىل نصف تصميكن أن   ،طتوسّ واملل عدَّ املولكن  ،بعض األحيان تكون قصرية ،األحيان تكون طويلة
هذه ل ض يف كُ  أخو أنا ال أريد أن   ،اعة الفلكيةساعة إىل ثالثة أرباع السَّ أو أقصر أو تتجاوز النصف 

  .للدخول فيها أصالً  ةَ جاسيفتُح أبواباً ال أريد الدخول فيها وال ح جلزئياتا هذه الوض يف كلِّ  ات ألنَّ اجلزئيّ 

 نَّ قلت ألتأريخ نَ وكتب ا اتلقمَ  وال ،ضع ساعاتي بِ اشوراء هبين على أنَّ حادثة عَ إذًا هناك منطق مَ 
ل بعد تِ هو قُ  ،غابت مس قدكن الشَّ مل يكن الظالم قد حلَّ ومل تو ماء مس موجودة يف السَّ ل والشَّ تِ سني قُ احلُ 
رت من بعد جَ الَّيت داث األح م أنَّ وقد رأيت ،وال هو العصرما بعد الزَّ  وال لذلك يقولون عند العصر ألنَّ الزَّ 
 ،والد الزَّ بع ؟دثت مَّتح لتفاصيلا كلُّ هداء و الشُّ سيِّد  قتلُ أهل البيت ومَ  لُ فمقتَ  ،وال هي األحداث األهمّ الزَّ 

 اصيلفتلك الت ى بكلِّ ر جر ولكن األم ،والكان بعد الزَّ   ؟من حادثة عاشوراء مَّت كان لو إذًا الوقت األط
 !؟كيف جرى ذلك األمرف ،ماءمس باقية يف السَّ الكثرية والشَّ 

 ولن   !فسرياً تجيدوا  ا أن  يستطيعو  أصحاب هذا املنطق لن   ،ايبالرتُ  املنطقو  ،أصحاب املنطق العادي
ربي طَّ لاأحداث ذكرها  ،وهنارّ قيُ  مهالَّيت ًا على األحداث ف شيئضِ خصوصًا وأينِّ مل أُ  ،روانكِ يُ  يستطيعوا أن  

مل وأنا  ،درتض عليها أحعي ث ملألحداهذه ا ،م أو املقاتل األخرىوهنا يف مقتل املقرَّ قرّ ربي وهم يُ وأمثال الطَّ 
حاب أص ضية قتلقداث يف رة يف هذه األحاألرقام املذكو حَّتَّ ومل أضع يف احلساب  ،ألحداثأبالغ يف ا

 ومع ، أحسبهُ م هذا ملتل أعدائهقما قاموا به من  ،اءهدالشُ سيِّد  ،العباس ،سني أو قتل فرسان بين هاشماحلُ 
 ! ؟رون ذلكفسِّ كيف تُ   ؟فسريكيف يكون التَّ ف ،دقيقة 40ساعة و 28 ،تاعاذلك كان عدد السَّ 

نطق ذا املهأصحاب  ،بح الدجاجمنطق ذَ  ،جياجأصحاب املنطق الد ،العادي أصحاب املنطق
لتضعيف ما  يعودونسَ  ،يقةيَّة طر ر بأرايحاولون الفِ هم سَ ينكروا هذا املنطق ولكنَّ  هم ال يستطيعون أن   ؟قبلونيَ 

 .نعرفها اللعبة حننُ هذه و  !!قوها واعتمدوهاهم وثَّ الَّيت جاء مذكوراً يف نفس الكتب 

  .؟!.ةينيَّ سالحُ  العائلةِ  رِ يسم ،باياالسَّ  سيرِ ينعكس على مَ حين  وَ هُ  وَ واألمر هُ  
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رج من كربالء ختة أن سينيَّ حلُ العائلة ي لة ال تكفمنيَّ ة الزَّ دَّ مُ  فال ،سبها باحلساب العاديحنَ  إذا أردنا أن  
ولكن  ،ايّب نطق الرتُ كفي بسب املًا ال تة قطعمانية الزَّ دَّ مُ  ال ،العراقام إىل ام وتعود من الشَّ إىل الكوفة إىل الشَّ 

مقتل  هذا هو ،لطربياو مقتل ههذا  ،أمامكم هذا الدليلو  !قاس باملنطق الرتايبّ ة عاشوراء ال تُ ضيَّ يا مجاعة قَ 
يِّد سوال إىل مقتل الزَّ عد من بف ،الرياضي حلساب املنطقياهو  وهذا ،تقبلونهُ  الَّذيهذا هو املقتل  ،ماملقرَّ 
هي أكثر من دقيقة و  40وساعة  28 تستغرق األحداث اليت جرت ،ماءسَّ مس موجودة يف الهداء والشَّ الشُ 

 .ةهذه القضيَّ  عونا مند !؟ساعات ونصف 7واملّدة بني الزوال والغروب هي  فماذا تقولون ،ذلك

  !؟..األجسادت عملية دفن كيف تمَّ   ،ننتقل إلى موضوع دفن األجساد 

زء آخر جُ هذا و  ؟عادية غري يقةٍ ن بطر فومتَّت عملية الدَّ  ،ةعاديّ  غريجاد بطريقٍة السَّ  ر المامُ ضَ أمل حيَ 
 ؟ن األجسادفَ دَ جاء و لك ذمع  هُ ابن زياد ولكنَّ  جيناً عندَ أمل يكن المام سَ  ،فنجزء الدَّ وهو من عاشوراء 

 :الجزء األخير قبل الدفن 

ه هل كانت هذ ،اً ثر ول أَ الي ي لهُ بقِ ال تُ  من أن  ريف الشَّ  ى اجلسدَ محَ  الَّذيأمل يكن هناك األسد 
 !؟..ياق الطبيعيالقضية يف السِّ 

  .؟!.نينييِّ سالحُ  بايامسير السَّ  ،نذهب إلى مسير اأُلسارى ،نذهب إلى ما هو أبعد من ذلكو  

 ،وفةة من كربالء إىل الكُ سينيَّ رجت العائلة احلُ خَ  ؟بايالو رجعنا إىل التأريخ كيف كانت مسريُة السَّ 
 ،رب هذا الطريقكوا عِ تحرَّ ي مل ،عتياديرب الطريق االِ لشَّام عِ ا كوا من الكوفة باجتاهتحرَّ ي مل ،يَّاماً يف الكوفةقوا أوبَ 
 ،اجلنوب من الكوفةخرجوا هبم إىل  ؟كتب التأريخ  ر يفبايا بسب ما هو املتوفِّ تعلمون كيف كان طريق السَّ أ

 ألنَّ  ،يسريون يف الطريق االعتيادي كانوا  إىل غرب الكوفة إذا ،ا إىل جهة الغربرجوا هبم إمَّ يَ  املفروض أن  
على  ،ماديرَّ يق الفعلى طر  ،مادياذية لصحراء الرَّ جف هي مُ والكوفة النَّ  ،ع غرب العراققت ؟سورية أين تقع

جهوا إىل مشال تَّ ي إذا أرادوا أنو  ،هذا هو الغرب ،امإىل الشَّ  إىل سوريةا يكون الطريق نبار من هنطريق األ
 !غريٌب هذا ،هم نزلوا إىل اجلنوبلكنَّ  ،ريق من مشال الكوفةأن يبدأ الطَّ  ،االً  يسريوا مِش العراق فعليهم أن  

 ،التفاصيل يل كلّ لحس لتالربنامج ليف !!ون من ذلكأنا هنا ال أريد أن أناقش ماذا يريد األمويّ  !ة غريبةالقضيَّ 
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اه اه اجلنوب باجتِّ خرجوا من الكوفة باجتِّ  ،ةعاشوراء ما كانت حادثة عاديّ  ذهب إىل أنَّ أنا فقط أريد أن أ
طريق وال ،هوا إىل املوصلوتوجَّ  ،مالاه الشِّ جعوا بعد ذلك باجتِّ رَ ُثَّ  ،القادسية تقع جنوب الكوفة ،القادسية

منطقة نصيبني منطقة  ،رجوا فدخلوا يف األراضي الرتكيةخ ومن سورية ،ومن املوصل دخلوا إىل سورية ،ويلط
 سابقًا كانت وإالَّ  ،ياسية يف زمانناث عن الرائط السِّ أنا أحتدَّ  ،دخلوا ،كيةة موجودة يف األراضي الرتُ تركي
 ،ةالرتكي ضييف األرا دخلوا ،يادياً تاع ريقًا ليس الطريق كان طبأنَّ  :قول أريد أن  ين أُ لكنَّ  ،لدان متداخلةالبُ 
ويف  ،منطقة بعلبك اضي اللبنانية إىلر بنان فدخلوا يف األا إىل لُ و فاحنر ّث  ،لوا يف األراضي السوريةدخفرجعوا و 

اِه فلسطني  تببعض الكُ  م ذهبوا باجتِّ ومن فلسطني دخلوا إىل سورية  ،دخلوا إىل األراضي الفلسطينيةو أهنَّ
طريق وهذا  ،ك دخلوا إىل األراضي السورية إىل دمشقلبلبنان إىل بعلبك ومن بع ا إىللو م دخأهنَّ  رو لكن املشه

 ،من ذلك أقلّ أو أكثر من ذلك بقليل أو  ،كيلو مرت ألفني  ب يف أيامنا هذه قد يصل إىلسَ ا لو حيُ رّبَّ  ،طويل
ال توجد و ة تقريبيّ أَّّنا هي هذه املعلومات  كلُّ   لكن ،ب بالدقَّةريق دقيق حَّتَّ حُيسَ ط وجد عندناي هو الوالواقع 

 ب املسافة فيما بني الكوفة ودمشق علىسريد أن حنبينما اآلن إذا نُ  ،معلومات دقيقة بالضبط مئة يف املئة
أقل من األلف   ،لفيعين ما يقرب من أ ،كيلو مرت  920ذا حتسبون املسافة إ ،(Google maps)قوقل  خرائط

 الَّذيالطريق و  ،كليو مرت  920 ،مسافتهُ  هي الطريق احلايل هذه ويبدو أنَّ  ،ة ودمشقالكوف كيلو مرت فيما بني
ا أكثر  ألفيبايا احلسينية يقرب من لسَّ ا معو  ون مع اأُلسارىلكوه األمويّ سَ    .كيلو مرت ورّبَّ

ندهم مشاكل ة وما عاحلرَّ ا قوافل تسري علىإذا كانت ال ،العرب كانت تسري يف اليوم مسرية بريد
رين شلعا ما بني ،أكثر ،رتلو ميشرين كعيعين  ،صرسافة القَ مَ هو الربيد تقريبًا يف زماننا  ،سريون بريداً فكانوا يَ 

مسافة  حساب َّتَّ يفحقيقة قطعًا ال توجد مسافات د ،ديافة الرب إىل المسة وعشرين كيلو مرت هي هذه مس
الربيد  فمسافة ،ةييبر قضايا تقالو  ،اال يف تلك األزمنة وال يف زماننا هذ ،ال توجد حسابات دقيقة جدَّاً  ،القصر

لو مرت ونصف كي  22سافة القصر م أنَّ صحيح اآلن الشَّائع بني الفقهاء    ،كيلو مرت  25إىل  20ال   ما بني 
داً عند بري  ُتسمَّىهي الَّيتو شرين إىل خسمة وع العشرين كيلو مرت د ما بنيدَّ ولكن هي هذه املسافة ترت  ،مثالً 

  .ريقهاطواصل يح وتُ سرتَ تَ  فكانت القوافل تسري هذه املسافة يومياً ألجل أن   ،العرب
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م يسريونفريعة السَّ  ار للحركةاضطر  هناكو  ،باياف السَّ و ر ة مثل ظناك ظروف خاصَّ إذا كانت هُ و   إهنَّ
 ،كيلو مرت  50رب من ا يقمأقصى ما ميكن و  ،كيلو مرت  40يعين ما يقرب من  ،ن ال أكثر من ذلكدييبر 
عين ي ،اً يوم 50ن ا يقرب ممة إىل هم باجف كيلو مرت  كيلو مرت ويومياً ميشون أربعني  الفنيإذا كانت املسافة و 

  2000عن ة فة عبار املسا فإذا كان عندنا ،ف على عشرين هي مخسونلفاأل ،م األلف على عشرينسِّ إذا نُق
يف و  ،واح الرَّ ر هذا يفهش إىل باجةهم فلنقل  ،اً يوميًا ميشون أربعني فهم باجة إىل مخسني يوم ،كيلو مرت

يف  ،آخر سلكوا طريقاً ل ب ،طريقفس القطعاً هم يف اجمليء ما سلكوا ن ،ة زمانيةدَّ اجمليء أيضاً هم باجة إىل مُ 
مع  ولكن ،مسافةً   أقلّ قٍ  طرييففرجعوا  ،فس الطريق الطويل نَ مل يعودوا يفو لطريق االعتيادي ا واالرجوع سلك

اماً توا أيَّ با أن   دَّ بُ ال مهنَّ أأيضًا  وحنسب ،بقوا فيها هناكالَّيت ة وحنسب املدَّ  ، زمان طويلذلك فهم باجة إىل
 ،ة طويلةدَّ  مُ فيحتاجون إىل ،ستبعدمُ  هذاف ةبصورة متتابع اً ون يوميَّ م كانوا يسري ال يعين أهنَّ  ،فوا يف الطريقتوقَّ و 

ذا احلساب وهب قةيالطر  هبذهعم ن .لطريقةا لقضية هبذهِ اسبوا واملراجع حَ  ءاابن طاووس والعلمالسيِّد فلذلك 
  !فرعشرين من صال يصلون إىل كربالء يف الحتماً هم فاملنطق الرتايب وهذا  املنطقي العادي

 ل على أنَّ ليدَ  لّ وأد ،يةحادثة عاد ليست عاشوراءّن أ الً أوَّ  :لكن حنن إذا أخذنا بنظر االعتبار
د سيِّ قتل ىل مَ وال إني الزَّ أمس ما بَ  يومَ أنا ه حسبتُ  الَّذياشوراء حادثة ليست عادية هو هذا احلساب عَ 

ة دفن قضيَّ و  ،حلسابامن  درجةٍ  دقيقة على أضعفِ  40ساعة و 28 فكان مس يف السماءشَّ هداء والالشُّ 
كمل يُ  نحلظات بعد أ يرجع يفالء و رج من الكوفة إىل كربعليه يَ  وسالمهُ  اللِ  لمام صلواتُ  ااألجساد وأنَّ 

 .ة هي القضيةوالقضيَّ  ،فنعملية الدَّ 

  :ةالنقطة األخرى المهمَّ  

 ال أدريو  ،ةة األربعينيَّ ينبيَّ جادية الزَّ يارة السَّ لعاشورائي من دون الزِّ ا عو ر ر املشال نستطيع أن نتصوَّ  حنن
سبوا أيضاً حت  أن! وإذا أردتُ ؟ملاذا هذا الصرار جابر فقط؟ زيارة األربعني حضرها العلماء على أنَّ  صرّ ملاذا يُ 
أيضاً  ؟أ وأن يصليتهيَّ  مَّت استطاع جابر أن  ُثَّ  ؟ايب فكيف وصل الرب إىل املدينةاحلساب املنطقي الرتُ  بنفسِ 

حيتاج  اً كربالء وكم يومو  ملدينةا حنسب املسافة ما بني ردنا أنا أإذ .!!.يصل أن   جلابر ذا احلساب ال ميكنهب
ضر يارة األربعني حَ ون على أنَّ زِ صرّ لماء واملراجع يُ لكن مع ذلك هناك العديد من العُ  ،الرب إىل املدينة وصولُ 
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إىل   ةسينيَّ من وصول القافلة احلُ  دَّ والبُ  ،أ من مشروع عاشوراءال يتجزَّ  جزءٌ هي زيارة األربعني و  ،جابر فقط فيها
 .!!. تبقى الصورة ناقصةوإالَّ  كربالء يف األربعني،

ُن حن ،ناوجدانَ  طبَ اي يُ كَ   نيُ سة أساسًا رمسها احلُ يَّ يناللوحة احلسو  ،كم احُلسيينطُب وجدانَ أنا أخا
كون  تَ  ن  ميكن أ لههذه اللوحة  ،الً سينيني أوَّ اطب احلُ ختُ  ءالوحة عاشور  ،احُلسينينيبسنا ي أنفُ سمِّ ن نُ الَّذي

؟! ..ربعنيوم األيالء يف  كربيف تكون زينب من دون أن  و  !؟..من دون األربعني ينكم الوجدان احلسيكاملة ِبُ 
يف و  ،حضور العقيلة يفو  ،ادجنا السَّ يف حضور إمامهي قيمة زيارة األربعني ف !ربعني ستفقد معناهازيارة األإذاً 

هي عالمة يت الَّ يارة لزِّ ا ههذ ،ؤمنللم مةً عالزيارُة األربعني لت عِ يارات جُ من دون الزِّ ف ،ةيَّ سينحضور العائلة احلُ 
 الَّذيؤمن هو امل نَّ أروا صوَّ ال تت ؟البيتحديث أهل  ن هو املؤمن يفمَ  ،املؤمن جدانَ و أنا أخاطب  ،للمؤمن

س قدِّ يُ  يالَّذؤمن هو و أن املأ ،مسيدفع الُ  الَّذياملؤمن هو  أو أنَّ  ،يصوم الَّذياملؤمن هو  ي أو أنَّ صلِّ يُ 
 ،ؤمناً مى سمَّ صوم ويُ ال ي ن  ميكن أو ي صلِّ ال يُ املؤمن ميكن أن   ،ّبؤمن هذا ما هو ،جيعلهم آهلة بيث ءالمالعُ 

 أن   يلبالو كان يف  ،لفقهيةا الكتب إذا ما ذهبنا إىل ،أقوله الَّذيلست أنا  ،لفقهاء باملناسبةا وهذا ما يقوله
 ،يصلِّ ي أو ال يُ صلِّ يُ أنّه  ظرلنَّ ا غضِّ بالشِّيعي املؤمن هو  ،م بأقوال الفقهاءكملسألة جلئتا ث عن هذهأحتدَّ 

 يصلِّ يُ  أنّه ظرالنَّ  بغضّ يعي الشِّ عند الفقهاء هو حَّتَّ ملؤمن ا مصطلح ،أخرىتلك قضية ف ،يصوم أو ال يصوم
  .اءهصطالح الفقيف احَّتَّ أهل البيت و  طالحهذا هو املؤمن يف اص ،يصلِّ أو ال يُ 

المة من عالماهتم أال سأل املؤمنني حينما تكون هذه العأنا أ ،من عالمات املؤمنهي ني زيارة األربعو 
عد يف ني مل يَ سَ  رأس احلُ م ذهبوا إىل زيارة األربعني وهم يف أذهاهنم أنَّ لو أهنَّ  .؟!.سوهنا بوجداهنميتحسَّ 

 دالعقيلة ما جاءت وال كانت تقوم عند قرٍب وتقعد عنأّن و  ،اليوميف هذا جاد ما جاء المام السَّ أّن و  ،ربعنياأل
 هذه وأنَّ  ،السَّجاد بإمامهِ  ابرًا مل يلتقِ  جوأنَّ  ،العزاء يف أرض الطفوف منَ قِ اهلامشيات مل يُ  وأنَّ  ،آخرقرٍب 
ذا ميكن أن ماف ،ة األربعنير الزي والل ال قيمةَ إذًا  !انئالمعايب ملراجعنا و بسب املنطق الرتُ  ثتدَ ين ما حَ املعا

األربعني إىل  ل زيارةُ ستتحوَّ  وإاّل  .!!.و هذامقها املعنوي همقها الوجداين وعُ األربعني عُ  زيارةُ  ؟معناهايكون 
الَّيت تها صوصيَّ د عن خُ ولكنَّها ستتجرَّ  ،خرىيارات األُ لها أوصاف الزِّ شمُ هداء تَ الشُّ سيِّد من زيارات  ارةٍ يز 

 ولد إماممَ يف  اليت تُقرَأُ عبانية يارة الشَّ الزِّ  أنَّ بنا العسكري ل إمامُ قُ ملاذا مل ي َ  !للمؤمن ارت بسببها عالمةً صَ 
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 يارةُ لت زِ ولكن ُجعِ  !اهتاصوصيّ زيارة عاشوراء هلا خُ و ! ؟عالمة للمؤمنهي  ..أو ،أو ،يارة الرجبيةأو الزِّ  ،ماننازَ 
 لهُ  يومٌ هو ربعني يوم األ  أنَّ فت املؤمن إىلتلوكي ي ،يارةلزِّ ا ل هذهمَ هتُ  ي الكَ   ؟ملاذا ،للمؤمن ربعني عالمةً األَ 

 والعياالت والعقيلةِ  جادِ بزيارة السَّ و  ،الرؤوس األطهار ةُ ودوعَ  ،سنيرأس احلُ  بعودةِ هي ه خصوصيتُ و  ،ةخصوصيّ 
بكلِّ هذه و ون األربعني ر عاشوراء من ديتصوَّ  أن  الشِّيعي سيين ع الوجدان احلُ يلذلك ال يستط ،ةسينيَّ حلُ ا

  .؟!.التفاصيل

هناك  !اً ى أعور سيبقو  اقصاً هذا املشروع ن فاألربعني هي جزٌء من املشروع العاشورائي وإالَّ سيبقى
 !جادني آالم السَّ  وما بسنيحلُ ماء اكامل ما بني دِ ناك تَ ه !لعاشر وما بني األربعنيا وحدة متكاملة ما بني

على أرض   هقة العيالشَ  ام وبنيلشَّ اقيلة يف طابات العَ سني يف كربالء وبني خِ داءات احلُ ني نِ ك تكامل ما بَ ناهُ 
املشروع بث عبَ يَ  هُ نَّ إفلصورة اع هذه طِّ قَ ي ُ  أن   ديري الَّذيو  ،متكاملةٌ صورٌة الصورة ف !الطفوف يف يوم األربعني

سينية بالارطة احل ه يعبثإنَّ  ،ما شئت مِّ خطيبًا سَ أم  ،عاِلماً أم  ،ثاً دِّ مُ أم  ،عارفاً أم  ،كانمرجعًا   ،سييناحلُ 
 مِّ سَ  ،ناءبِ  هناك ،عناك مشرو ه ،ططَّ خمُ  كهنا ،هناك مسرية ،هناك لوحة كاملة ،هناك خارطة كاملة ،الكاملة

 .املةرطة الكه الاره من دون هذنتصوَّ  سيين أن  نا احلُ هذا البناء ال نستطيع بوجدانِ و  ،ما شئت

 ام احُلسنِي حواجزُ قُف أمَ فال تَ  ،احلواجز عربُ سني يَ احلُ  وكما أنَّ  ،صوريتجاوز العُ  احُلسنَي كما أنَّ 
 ابهُ و ح أبتَ اٍه ف َ اجتِّ  لِّ وٌذ يف كُ فُ للُحسنِي ن ُ هناك  ،ع الواقعتتبَّ ع التأريخ ومن يَ من يتتبَّ  ،املذاهب حواجزُ و  ،دياناألَ 

وانني األجناس ضاريس األرضية ويتجاوز قَ واطف ويتجاوز التَّ ز العَ نفوٌذ للُحسنِي يتجاو  كهنا ،للُحسني
الشِّيعي هو اآلخر ال  سيين يف الواقعوكما أنَّ الوجدان احلُ  ،زواجِ حلَ  ااوز كلَّ هذهِ سنَي جتَ احلُ  فكما أنَّ  ،واأللوان

هل هناك من  ؟عليه مهُ وسال اللِ  ك من حدوٍد لعالقة احلسينيني باحُلسني صلواتُ فهل هنا ،ُه حدودحَتدُّ 
 !؟وماً فيما بني احُلسني وبني اِلنسان ُعمسينية غة احلُ رتجم لنا اللُّ يُ  رتجٍم يستطيع أن  ناك من مُ هُ  هل ؟حدود

رتجم يُ  هل هناك من مرتجم يستطيع أن   !؟يني منهم بشكٍل خاصناحُلسيو الشِّيعة وفيما بني احُلسني وبني 
الَّيت رات تتجاوز التصوّ و  !تتجاوز العواطفو  !هذه اللغة تتجاوز املشاعر ألنَّ  ؟ملاذا ،ال يوجد !؟غةاللُّ  هذهِ 

 !ذلك شيٌء آخرني يف عامل احلقيقة فَ سَ ث عن احلُ ال أحتدَّ و  ،سنياحلُ  فكما أنَّ  !شريةفس البَ النَّ  دودُ كمها حُ حتَ 
ال الَّيت حلقيقة ا ث عنال أحتدَّ  !هُ قُ عشَ ونَ واُه هنَ  الَّذيعن احُلسني  !ربالءح يف كَ ُذبِ  الَّذيُث عن احُلسني  أحتدَّ إينِّ 
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 ،يف هذا الوجود محةِ الرَّ  أمثولةِ  ُحسينٍ ُث عن أحتدَّ  ينإنَّ  !هارك ُكنهَ دين ال أُ ها ولكنَّ جودَ وُ  كُ درِ أُ نعم  ،هاأعرفُ 
كان   الَّذي ُحسينٍ عن  ثُ  أحتدَّ إينِّ  ،ابعت على هذا الرتُّ طَ سَ الَّيت  ةِ الهليّ  النَّشأتِ  أمجلِ  ُحسينٍ ُث عن أحتدَّ 

 .الل ويبكي قبِّله رسولُ يُ 

اهلل  ولُ سُ رَ  انَ كَ   :الَ قَ -:قرلبااامنا عن أيب جعفٍر عن إم ،يارات لشيخنا ابن قولويهواية يف كامل الزِّ الرِّ 
قع ي رسول الل) يهلَ ُع عَ قَ ي َ ثُمَّ  هُ كْ سِ مْ ين أَ نِ مِ ؤْ مُ  لا يرِ مِ ول أِلَ قُ ي َ ثُمَّ  ،يهلَ إِ  هُ بَ ذَ جَ  )يف طفولتِه(،ينالُحسَ  لَ خَ ا دَ إذَ 

له قبِّ ني يُ يقع على احلس ُثَّ كه منني أمسيقول ألمري املؤ ُثَّ جيذب احُلسني -يكِ بْ ي َ ه وَ لُ قب ِّ يُ ف (سنيعلى احلُ 
-يكِ بْ أَ وَ  نكَ مِ  فِ و يُ الس   عَ ضِ اوْ مَ  لُ بِّ ق َ  أُ يَّ نَ ا ب ُ يَ  :ولقُ ي َ ف َ  ؟يكِ بْ ت َ  ِلمَ  بَ ا أَ يَ -احلسني يقول-ولقُ ي َ ف َ -:ويبكي

ع اضو م !واضع األملا مهنَّ إ !كيلسيوف ويبا ل مواضعقبِّ م يُ آله وسلَّ و  ى الل عليهالل صلَّ هكذا كان رسول 
هناك من موضٍع يف  وهل-أَْبِكيوَ ِمنَك  ُيوفِ ِضَع الس  ايَا بُ َنيَّ أُقَ بُِّل َموْ -مواضُع األمل احُلسيينهي السيوف 

 ،هذا سينٍ حُ ث عن  أحتدَّ ينإنَّ ! !؟الاح والنبميوف والرِّ ط السُّ اقُ  لتسالًَّ كن موضعًا ومَ سد احُلسنِي مل يَ جَ 
يَا -بكييو  لل فيقبلهُ اه رسول  علي فيقعُ عليٌّ  هُ كسكان مي  الَّذي اذهو ه ،اذكلَّمكم عنه هو هأُ  الَّذي ُحسينٌ 
 ..نيُحسَ  يا ..يأَْبكِ نَك وَ ِضَع الس ُيوِف مِ اأُقَ بُِّل َموْ فيقول يا بُنّي  ؟تَ ْبِكي َأَب ِلمَ 

 ،كذلك  هيفآثارُه  ،نااِك عنددر ال فكما أنَّ احُلسني يتجاوُز األلفاظ ويتجاوز املعاين ويتجاوُز حدودَ 
 .؟!.الغيب  ن ُحسينع ثُ دَّ نتح حنُ نَ ف ،ايبّ الرتُ  عاشوراء تتجاوز احلساب املنطقيّ و  ،كذلكهي  اء ر و عاشو 

يات رَ ائِر جمُ  عن سهلا خصوصياٌت ختتلفُ فكانت  .؟!.يبء كذلك هي صورٌة من ُحسين الغَ اوعاشور 
  .!!.ابتةعتيادية الثَّ ن االِ نَ كمها القوانني والسُّ حتَ الَّيت األحداث 

 !؟..األمر إذاً   نفهمُ كيفَ   

هنا جاء  من .!!.شرالنَّ و  لطيِّ ا ننيفهم قوان علينا أنف ،ا جرى يف عاشوراءفهم شيئًا ِمَّ نَ  إذا أردنا أن  
 !(!شروالنَّ  لطيِّ  اقواننيُ ) :عنواُن هذه احللقات

  ؟شروالنَّ  ن الطيِّ ينقوا ،من هذا المصطلحما المراد 
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 ،هُ تُ ع  مجََ  أي ءَ يالشَّ  ويتُ طَ  ،شر هو التفريقوالنَّ  ،الطّي هو اجلمع ،واضحأنّه املعىن اللغوي أعتقد 
  على هذهِ  ُبيِن الوجودُ و  ،شروالنَّ  يّ الط ننيُ قوافهناك  ،شر توسُّعوالنَّ  ،ختصاراِ  يّ فالطَّ  ،هُ تُ رَّق   ف َ أي ُه رتُ شَ ونَ 

ما  ،ذلك نلتفت إىل د القو انني لقو ا َّنارس هذه قاع حياتنا حننُ قٍع من أصصَ  لِّ يف كُ  ،ارسهان َّنُ حنَ و  ،القوانني
ك اختصار ناهُ ف ، للقولهو نشرٌ ف ى بالتفسري والشرحيسمَّ  امو  ،طيٌّ للقولهو  ،وليسّمى باختصار القَ 

  .شرُ ونَ  يٌّ طَ أي هناك  ،تفسري وشرح ناكوهُ واقتضاب، 

 ،تضغطهاو  ملصارفال قلِّ في بعض األحيان تَ ف ،رةكفال ادية بشكل عام تعتمد نفسَ صالطوط االقتو 
  .ة نشرعمليّ وهي  ،وتفتح اجملاالت ارفملصا عاألحيان توسِّ  ضعويف ب ،ة طيّ عمليّ وهي 

 وحينما تبىن ،ملية طيّ هذه عفتصرة  بيوت خمبىنحينما تُ  ،خصيةيف حياتنا الشَّ حَّتَّ هذا األمر جيري و 
 اء الطيّ ري يف أجو جتَ  العلميةو صادية ياسية واالقترياهتا السِّ حياتنا يف جمُ و  ،هذه عملية نشرفبيوت واسعة فارهة 

هناك  ية والعاطفيةاملشاعر و اعية حَّتَّ يف القضايا االجتم قضية من القضايا ك يفهت وجهَ أينما وجّ  ،شروالنَّ 
خاص هناك أشو  ،لهاك بكامناك أشخاص تتعامل معهم فتفتح هلم عواطفَ هُ ف ،للعواطف وهناك نشر طيٌّ 

 نا جئت هبذهِ أ ،ساسى هذا األعل ةٌ بنيّ البشرية مَ  الطبيعةُ و  ،جتاَههم كعواطفوي تطو  قفتضيِّ  معهمتتعامل 
 هي هذه شروالنَّ  لطيّ ني انواست قولي ،شروالنَّ  لطيّ ا نعكاس لقواننيألمثلة يف احلقيقة هي اِ ا وهذه ،األمثلة

ية ر عاملشاية و فسصادية والنَّ واالقت ماعيةمور ترتبط باحلياة السياسية واالجتما ذكرتُه من أُ  ،ثُت عنهايت حتدَّ لَّ ا
 .شروالنَّ  يّ ني الططبيقاِت قوانشر هي من آثاِر تَ والنَّ  لطيّ اقافية والعلمية يف أجواء والثَّ 

  :رآِن الكريمقُ إذا ما ذهبُت إلى ال 

اء َوالسَّمَ }-بعونة واألر ابعاآلية السَّ  ،ارياتنذهب إىل سورة الذَّ  على سبيل املثال إذا أردنا أن  

َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعونَ  ع عملية التوسُّ  ،الكون ع يفية التوسُّ رصد عمليديث حلا والعلم ،عملية نشرهذه -بَ نَ ي ْ
ذا ه ،شرلنَّ اث عن دَّ تتحهي فاآلية واضحة  ،ديثظر عن رصد العلم احلالنَّ  غضِّ وب ،يف الكون موجودة فعالً 

َناَها بِ -يف اجلانب التكويين شرلنَّ ا قانون من قوانني  .{ُعونَ نَّا َلُموسِ ٍد َوإِ أَيْ َوالسََّماء بَ نَ ي ْ
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لسََّماء َكَطيِّ َنْطِوي اَم يَ وْ }-ياءألنبابينما إذا ذهبنا إىل سورة األنبياء اآلية الرابعة بعد املئة يف سورة 

َنا ِإنَّا َعلَ ْعداً السِِّجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا َأوََّل َخْلٍق ن ِعيُدُه وَ  لذاريات يف اآلية ا ةيف سور -{ِعِلينَ ُكنَّا فَا  ي ْ

َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلمُ }-ابعة واألربعنيالسَّ  ويف -عملية نشر هناسعون وإنَّا ل ُمو -{ُعونَ وسِ َوالسََّماء بَ نَ ي ْ

ه اآليات لشرحها ن  أقف عند هذأ أريد ال أنا-{يَ ْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتبِ }املقابل

-هذه القضية يعل وجوَد قائمٌ ال أنَّ و  ،شروالنَّ  ب فكرة الطيِّ قرِّ أُ  أن   ا أردتُ وإَّنَّ  ،سيطول يب املقامف وتفسريها

َنا} يَ ْوَم }-:يوم القيامة لةيف مرحو  ،رحلةهذه امل يف حنُن اآلن-{َها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعونَ َوالسََّماء بَ نَ ي ْ

َنا ِإنَّا َوْعداً َعلَ ٍق ن ِعيُدهُ  َخلْ وَّلَ َنْطِوي السََّماء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَا أَ   .{ُكنَّا فَاِعِلينَ   ي ْ

الر وُح ِإلَْيِه ِفي ََلِئَكُة وَ اْلمَ  ُرجُ تَ عْ  }:-يف سورة املعارج يف اآلية الرابعة ،إذا ذهبنا إىل سورة املعارج

اآلية  ،من سورة املعارج ابعةاآلية الرَّ  ،ةألف سن سونمخ ارهُ هذا اليوم مقد-يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنةٍ 
 قطةً خذ لآ يات فقطسري اآلتف مِ لست يف مقا ينلكنَّ  ،اّبا قبلها وما بعده باجة إىل شرح وتفسري وربط اآلية

 .ة نشرعمليّ ي ههذه و  {يَن أَْلَف َسَنةٍ ارُُه َخْمسِ ِمْقدَ  َكانَ   تَ ْعُرُج اْلَمََلِئَكُة َوالر وُح ِإلَْيِه ِفي يَ ْومٍ -:ةً إمجاليّ 

ْمَر أْلَ يَُدب ُِّر ا }:-امسةيف اآلية ال ،امل السجدة إذا نذهب إىل سورة السجدة ،ة طيعمليّ وهناك 

ة طّي يلمأليس هذه ع-َسَنٍة مِّمَّا تَ ُعد ون أَْلفَ ارُُه ِمْقدَ  َكانَ   يَ ْعُرُج ِإلَْيِه ِفي يَ ْومٍ ثُمَّ ِمَن السََّماِء ِإَلى اأْلَْرِض 
ٍة مِّمَّا  َسنَ ارُُه أَْلفَ  ِمْقدَ  َكانَ ِفي يَ ْومٍ -:عملية نشر وعملية طيّ  ،كان يف مخسني ألف  الَّذيلنفس املعراج 

 .{تَ ُعد ونَ 
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َنْكُتُب َما َقدَُّموا ْلَمْوَتى وَ اْحِيي نُ ُن ِإنَّا َنحْ }:-يف اآلية الثَّانية بعد العاشرة إذا ذهبنا إىل سورة يسو 

َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ   الاضعة لقوانني لطيّ اقطعًا عمليات و  .طيّ ة مليّ عهذه -{َوآثَارَُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

  .واحدةٍ  ت ّبرتبةٍ ليس لطيّ ا

 :نسانخطاب األمري لإلو 

 رم ص              غيرك ُج              أنَّ               ت              زعمُ أَ 
 

 رُ األكبَ           مُ انط         وى الع         الَ  وفي         كَ  
 الَّ         ذي الكت         اب المب         ين وأن         تَ  

 
 رُ ضمَ مُ  ال                   يظه                  رُ  بأحرف                  هِ  

  
 

 

وهنا  ،هاسبِ ولكن ب ،ي فيها الكونوِ طُ قد احلقيقة النسانية ف ،انيةسنللحقيقة ال خطابٌ هو 

َناُه ِفي ِإمَ }-املعصوم بسبه املطلق احلديث عن فقد  ،عصومملاهذا طيٌّ يف -ِبينٍ مُ اٍم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

ي تِ ااوَ مَ سَ ي نِ عَ سَ  تَ اَل )-قدسيكما يف احلديث ال  ،أخرى هذه إحاطة املعصوم وبعبارةٍ  ،احلقائقفيه ت يَ وِ طُ 

-{َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ ْيٍء أْحَصي ْ لَّ شَ وَكُ -عصوماملهو املؤمن هنا و  (،نمِ ؤْ مُ  ي الدِ بْ عَ  بُ لْ ي ق َ نِ عَ أْرِضي َوَيسَ وَ 

 يد أن  فقط أر  ا هناأن ،اتالكلم ين لست بصدد شرح هذهن نقف عندها لكنَّ ت باجة أاالكلم هذه كلّ 
 .الوجود قائم على هذه القوانني وأنَّ  رشوالنَّ  ب فكرة الطيّ أقرِّ 

يَ اْلكِ  ْيكَ َونَ زَّْلَنا َعلَ }-اآلية التاسعة والثمانونإذا ذهبنا إىل سورة النحل  -{انًا لُِّكلِّ َشْيءٍ َتاَب تِب ْ

كلِّ لودة تبياناً  احملدبألفاظهِ  كيف يكون هذا الكتابُ إذ   ،عملية طيّ وهذه  ،هذا الكتاب هو تبياٌن لكلِّ شيء
معها نسو حنفظها و ها أُ نقر يت الَّ ة للفظييف اجلهة ا ،نة يف هذا الكتاببيَّ غري مُ  أصاًل األحكام الشرعية !؟شيء

ينيَّ لب ن املطامالكثري و  ،فيه رعية ليست موجودةاألحكام الشَّ حَّتَّ ظية يف اجلهة اللف ،مهانتعلَّ و  ليست ة الدِّ

َيانًا لِّكُ }-موجودة يف القرآن األكمل  الطيّ و  ،لطيّ بسب قانون ا {ْيءٍ شَ لِّ َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ }هنا  وسعواأل   .ب بهوطِ خُ   منفهمه إالَّ يتاب ال ذا الكهلذلك  {وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ

 :مراحل أخرى من الطيّ  كوهنا 
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 ية طيّ احتة وهذه عمليف الف جودالقرآن مو  ؟فاحتةموجود يف ال رآنفسري القت ثنا أندِّ أليس الروايات حتُ 
لباء البسملة يف او  ،بسملةيف ال احتةُ فت اليَ وِ طُ هكذا و  ،يف البسملةهي والفاحتة  ،فاحتةاليف  نُ ي القرآوِ طُ فقد 

 اللِ  عليٌّ صلواتُ و ه ،ةلنقطأنا او فهو يقول:  طة تعرفونهقوالباء يف النقطة والن ،يف الباء ت البسملةُ يَ وِ طُ ف
ا هَ رَ ث َّ كَ فَ  ةً طَ قْ ن ُ  مُ لْ لعِ  اانَ كَ ) :ليقو  ادقُ والصَّ  ،ت فيها كلُّ احلقائقيَ وِ طُ الَّيت  احلقيقةُ  ،عليه وسالمهُ 

عيد إىل احلقيقة ب ارٌة منوهي إش (،ون َجاِهلُ ا الَفَكث ََّرهَ  َكاَن الِعْلُم نُ ْقطَةً ) :تلك صورٌة للباءو  (،ونلُ اهِ جَ  ال
 . واحدةقيقةٌ حو احدة ينٌة و طو نوٌر واحد  ،ةديَّ  احلقيقة احملمَّ نيُ هي عو  ، البسيطةة الواحدةِ العلويَّ 

امل ق بعيتعلَّ  ام ومنها ،لغيباق بعامل فهذه األمثلة منها ما يتعلَّ  ،صارت واضحة األمثلةَ  أعتقد أنَّ 
سبة للمصحف لنِّ احتة طيٌّ بافالف ،رشالنَّ و  ملضامني تشري إىل قوانني الطيّ ا كلُّ هذهو  ،ملعاينا هذه كلُّ   ،هادةالشَّ 

ءُ اوالب ،سبة للبسملةالنِّ نشر ب لفاحتةُ و ا ،ةلفاحتسبة لطيٌّ بالنِّ  لةُ والبسم ،سبة للفاحتةشٌر بالنِّ نَ  نُ رآوالقُ  ،رآنللقُ و 
 ،سبة للنقطةٌر بالنِّ نش اء والباءُ سبة للبلنِّ طٌي با والنقطةُ  ،سبة للباءنشٌر بالنِّ  والبسملة ،طيٌّ بالنِّسبِة للبسملة

 .لكوناطيٌّ هلذا هي نسانية ال وهذا الكوُن هو نشٌر للحقيقة النسانية واحلقيقةُ 

 ص              غير رمٌ ك ُج              أنَّ               أت              زعمُ 
 

 وفي         ك انط         وى الع         الم األكب         ر 
 *** 

  :رشوالنَّ  فكرة قوانين الطيّ  ،كرةأسوقها لتقريب الفِ  أمثلة يمكن أنْ  

ثة يداحل ء والعلوميعرفوهنا وأنَّ الدارسني للفيزيافني املثقَّ  معروفة أعتقد أنَّ  يف العلم احلديث هناك نظريةٌ 
نَّ الكون وخالصتها أ ،ة اينشتاينوهي من تطبيقات نسبيّ  (،الكبري ربنظرية االنفجا)ى سمَّ ما تُ وهي ا يعرفوهنَ 

كما   ٍة أو بيضةٍ ئيز أو جُ  وبداية الكون كانت من ُجزيءٍ  ،ننيليار من السِّ سة عشر مِ قبل مخَ كانت ُه  بدايتُ 
ياضيات لرِّ ا لة ال يستطيع علم ويشتمل على قوَّة هائِ صغري جّداً  وهذا اجلزيء ،الكون بيضةَ  يها البعضسمِّ يُ 

ياضيات وال الرِّ  لمُ ستطيع عِ وكذلك ال يَ  ،الكون أ منهُ دَ بَ  الَّذي غر هذا اجلزيءتخّيل صِ يَ  لبشري أن  ا هنوال الذِّ 
 ،زيءجلُ ا هذادث انفجار يف داخل حَ ة يف هذا اجلزيء، ّث الدَ البة والصَّ ل مدى الصَّ هن البشري أن يتخيَّ الذِّ 
ر نهادأ الكون يَ بوالكون يف توسُّع وسي ،حظةللَّ ا راً إىل هذهِ نفجار مستمَّ ي وال زال هذا االِ دوِّ مُ  انفجارٌ  دثَ حَ 
 Big)ال  نفجار الكبري أو ة االِ نظريّ هي  هذهِ  .نفجارة هذا االِ وَّ نتهي ق ُ تَ  اموداء حينقوب السَّ نتهي إىل الثُّ ويَ 
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Bang) يعرفها  ،فةظرية معرو هذه النَّ  وأعتقد أنَّ  ،ة اينشتاين×طبيقات نسيبهي من تالَّيت  ،البيگ بانگ
من فما ذلك النَّظرية هذه أنا هنا ال أريد أن  أحكم على و  ،الكثريون ويعرفها الدارسون للعلوم احلديثة

 طويا  مَ ون ة كان الكَ ظريالنَّ  حسب هذهِ بِ فَ  ،شروالنَّ  ولكن هي أيضاً فكرة واضحة عن مسألة الطيّ  ،يصاختصا
بعد ُثَّ  ،هر تصوَّ ي هن البشري أنلذِّ ا ال يستطيعالَّذي  زيءيف ذلك اجلُ أو لية لك اليف تِ أو يف تلك البيضة 

ظرية أو النَّ هذه ة حَّ ظر عن صِ النَّ  غضِّ بو  ،ُة طيٍّ ونشرفهي عمليّ  ،تشارحدث االنو  ث االنفجاردَ ذلك حَ 
  .تيجةالنَّ  إىل هذهِ  البشريُّ  هنُ الذِّ وصل ٍة حَّّت راساٍت طويلر نشأ من خالِل دِ صوُّ تهذا ال إاّل أنّ  ،تهاحَّ عدم صِ 

 س العملية تبدأألي ،ريالبشنساخ بشكل عام احليواين و أو االست ري يف علم االستنساخ البشريما جيَ و 
هذا  أنَّ  ؟ونشر لية طيّ مع ليس هذهِ أَ  ،هاجيادُ راد إيُ الَّيت سخة د منها النُّ ستتولَّ الَّيت هي  ةُ وهذه الليّ  ةٍ من خليّ 

اخ ملية االستنسعأليس  ،هأعضائِ  منوعضوًا من النسان  زءاً سواء كان حيوانًا إنسانًا أو كان جُ خ ستنسَ مُ  ال
  ؟رنتشادثت عملية االِ بعد ذلك حَ ُثَّ  ت فيها املضامنيُ يَ وِ طُ  ةٌ خليّ هي هذه 

هي و ووي نشطار النَّ الِ تقنية ا هناك ،وويةاقة النَّ توليد الطَّ عملية  ،نفس العملية :وويةيف الفيزياء النَّ و 
ووي االندماج النَّ و  ،واة النَّ يفا ِلمَ  نتشاراِ ووي هو عملية االنشطار النَّ  ،وويوهناك تقنية االندماج النَّ  ،ائعةالشَّ 

ن بأنَّ قولو لماء يَ عُ لوا ،شرون نوهناك قان وهذه التقنية موجودة فهناك قانون طيّ  ،اتهو عملية طي بني الذرَّ 
ص صِّ املتخبال أنا فوضوعات ه املبالنتيجة ليس احلديث هنا عن هذ ،نشطارندماج يولِّد طاقة أكرب من االِ االِ 

 .رةالصو  بواسطتهاب قرِّ ا هي أمثلة أُ هذه األباث وإَّنَّ  مثلِ لِ  عدّ وال الربنامج مُ 

  :ريفالشَّ  نهج البَلغةِ  وفي 

ثنا لطبة األوىلا يف  !هارُ سرَ ك أَ درَ ال تُ  وهو كالٌم عجيبٌ  ،ونلقة الكَ أمري املؤمنني عن بداية خِ  حُيدِّ
أو ذاك  !نااؤ ملعمراجعنا و بذلك  لكما يقو ند،ويأيت من يقول يل بأنَّ هنج البالغة ضعيف من جهة السَّ 

منها  %90عنهم أكثر من  ردتوَ الَّيت األحاديث  لمائنا وهم كثريون بأنَّ عُ و  مراجعنا يقول أيضًا من الَّذي
هذه  ،والِل ال يفهموهنا !؟لطبةا فهمون املعاين املوجودة يف هذهأسأل املراجع هل يَ  أنا أريد أن   !وردت باملعىن

 غويةك فقط من اجلهة اللُّ ُتدرَ  كن أن  ها لكن هذه املعاين ال ميُ كِ ب  ها وسَ  عن بالغتِ رت فضالً ذُكِ الَّيت املعاين 
 ،جودعن بداية الوُ يتحّدث  ،عليه لَّ هو أطَ و  شرف عليهث عن َشيٍء هو أث يتحدَّ تحدِّ مُ  ال ألنَّ  ،دبيةاألو 
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تمل على قوانني الكالم مثااًل ألنَّ هذا الكالم يش ين جئت هبذالكنَّ  ،أقرُأ لكم ،فأين حنُن وأين بداية الوجود
فَ ْتَق  ثُمَّ أَْنَشَأ ُسْبَحانَهُ -قانون نشرهو  ،عملية نشرهو الَفتق -اءوَ جْ األَ  قَ تْ ف َ  هُ انَ حَ بْ سُ  أَ شَ نْ أَ ثُمَّ -شرالنَّ 

فَ ْتَق  أَْنَشَأ ُسْبَحانَهُ ثُمَّ -فُهنا عملية فَتق وَشقّ  ،ق أيضًا عملية نشرعملية الشَّ وَ -اءجَ رْ األَ  قَّ شَ وَ اأَلْجَواء 
 الَّذيليس احلديث عن هذا املاء -هارُ يَّ ًا ت َ مَ طِ ََل تَ ًا مُ اءَ ا مَ يهَ ى فِ رَ جْ أَ اء فَ وَ هَ  ال كَ ائِ كَ سَ وَ  اأَلْجَواء َوَشقَّ اأَلْرَجاء

 عِ عزَ الزَّ ة وَ فَ اصِ يح العَ لرِّ ا نتْ ى مَ لَ عَ  هُ لَ مَ ه حَ رُ اخَّ زَ  اً مَ كِ ا رَ ت َ مُ  فََأْجَرى ِفيَها َماَءًا ُمَتََلِطَمًا تَ يَّارُه-هُ  نشربنُ حنَ 
يق فِ ا دَ هَ وقِ فَ  نْ مِ  اءُ مَ  اليق وَ تِ ا فَ هَ تِ حْ تَ  نْ اُء مِ وَ هَ  ال ،هدِّ ى حَ لَ ها إِ نَ رَ وق َ  هدِّ ى شَ لَ ها عَ طَ لَّ سَ وَ  هِ دِّ رَ ها بِ رَ مَ أَ ة فَ فَ اصِ القَ 
 اءِ مَ  ال يقِ فِ صْ تَ ا بِ هَ رَ مَ أَ ا فَ اهَ شَ نْ مَ  دَ عَ ب ْ أَ ا وَ اهَ رَ جْ مَ  فَ صَ عْ ا وأَ هَ رب َّ ام مُ دَ أَ ا وَ هَ ب َّ هَ مَ  مَ قَ ت َ عْ ًا ايحَ رِ  هُ انَ حَ بْ أ سُ شَ نْ أَ ثُمَّ 
ه رِ ى آخِ إلَ  لهُ وَّ أَ  رد  تَ  ،اءضَ الفَ ا بِ هَ فَ صَ عَ  هِ ت بِ فَ صَ عَ اء وَ قَ السِّ  ضَ خْ مَ  هُ تْ ضَ خَ مَ فَ  ارحَ البِ  جِ وَ مَ  ةِ ارَ ثَ إِ ار وَ خَّ الزَّ 
 نهُ ى مِ وَّ سَ ق فَ هِ فَ ن ْ وٍّ مُ جَ ق وَ تِ فَ ن ْ اٍء مُ وَ ي هَ فِ  هُ عَ ف َ رَ ه ف َ امُ كَ ُر  دِ بَ الزَّ ى بِ مَ رَ ه وَ ابُ بَ عُ  بَّ عَ تَّى حَ ه رِ ائِ إلى مَ  يهُ جِ اسَ وَ 
 لَ عَ جَ  اتاوَ مَ سَ  عَ بْ سَ  نهُ ى مِ وَّ سَ فَ -نشربه الَّذيهذا املاء ما هو باملاء  أنَّ ب لذلك قلت-اتاوَ مَ سَ  عَ بْ سَ 
ثُمَّ ها نظمُ يَ  ارٍ سَ دِ  الَ و ا هَ مُ عَ دْ ٍد يَ مَ عَ  يرِ غَ ا بِ وعَ فُ رْ مَ  َسْقَفًا َمحُفوظَا وَسْمَكاً  نَّ اهُ يَ لْ عُ ًا وَ فَ و فُ كْ ًا مَ وجَ مَ  نَّ هُ ََل فَ سُ 
ٍف قْ سَ ر وَ ائِ دَ  كٍ لَ ي ف َ ًا فِ يرَ نِ رًا مُ مَ قَ يرًا وَ طِ تَ سْ ًا مُ اجَ رَ ا سِ يهَ ى فِ رَ جْ أَ وَ  باقِ وَ الث َّ  اءِ يَ ضِ ب وَ اكِ وَ الكَ  ةِ ينَ زِ بِ ا هَ ن َ ي َّ زَ 
 ،لقتناخِ  قبلَ  هو عّماهذا احلديث  ألنَّ  ،فهم املعاين على حقيقتهاي ال يستطيع أحد أن-رائِ مَ  يمٍ قِ رَ ر وَ ائِ سَ 

 فما ؟همِّ ر كيف كان يف رحم أُ يتصوَّ  ا أحد يستطيع أن  هل منَّ  !!ال ميكن ؟ر ذلكفكيف نستطيع أن نتصوَّ 
ماوات م السَّ حِ ثنا عن رَ دِّ فعليٌّ هنا حيُ  ،نها تتكوَّ مِّ ت واألرض وهي يف رحم أُ او ماالك واحلديث عن السَّ ب

فاحلديث كان عن  ؟رضألماوات وانعرف عن رحم السَّ حَّتَّ هاتنا مَّ رحام أُ عرف عن أحنن ماذا نَ و  ،واألرض
 .من بعد طيّ  عملية نشرٍ   هوشقُّ ق والوالفتُ  شقٍّ فتٍق و 

هذه  يف كلّ  ،فيزيكيك يف الكوانت ،يف علم اجلينو ،تكنولوجي، يف النانو حدِث علوم العصريف أحَّتَّ و 
لنا  سواء كانت هذه العلوم تقرأ ،شر واضحًة جّداً والنَّ  نا سنجد قوانني الطيّ نبحث فإنَّ  العلوم لو أردنا أن  

تقع يف خيمِة قوانني و  تعودا سصلت إليه من نتائج فإهنَّ و م يف بثها ما ا تبحث وتنظِّ أو أهنَّ  ،قوانني الكون
 ؟ماذا جيري يف تقنية النانو ،لنانواما جيري يف النانو تكنولوجي ويف تقنية  :على سبيِل املثال ،شروالنَّ  الطيّ 

م يُ   اءإىل أصغر ما ميكن من تقسيم أجز  ،إىل أجزاء النانو ميرت ،أجزاء املادة إىل أصغر ما ميكن قسِّمونأهنَّ
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تلك ف ،ه إىل أجزاءونيعين لو أخذوا مثاًل حديدًا وبدأوا جيزّئ ،ةة املادَّ املادة بيث تفقد تلك األجزاء خاصيَّ 
وحينئٍذ تشتغل  ،حلديدفيها مواصفات اال توجد و ة فقط حينئٍذ تكون مادّ  ،ة احلديدتفقد خاصيّ س اءز األج

ت خارطة هذه األجزاء كلَّما تغريَّ  ألنَّ  ،أخرى ةً نتج مادَّ عاد تركيب تلك األجزاء بطريقٍة تُ تقنية النانو فيُ 
فال  ،غالية وليست رخيصةوهي ة ضَّ على سبيل املثال مادة الفِ  ،ة من املوادعطينا مادَّ تُ فإهّنا تنظميها وتركيبها 

ي ائلتربيد اهلو ا جهزة التجميد وأجهزةالجات وأالثَّ ما تنتجه من  تطليمثاًل  شركة سامسونج ل أنَّ عقَ يُ 
من و جات سونج من الثالماآلن منتوجات شركة سا ،ةيّ ة حقيقفضَّ بِ  ،ةضَّ ة الفِ تطلي كل ذلك ّبادَّ  ،والتكييف

شوء ة ال تسمح لنضَّ ة الفِ مادَّ  ألنَّ  ؟ة ملاذايّ حقيق ّبادَّة فضة ،فضةالّبادة  ىمن املكيفات ُتطلَ و  داتاالربّ 
 ياًا لنشوء البكرت دَّ ناسبًا جِ  مُ تكون مالًَّ  ادات واملكيفاتوعادًة الثالجات وال ُمجمِّدات والربّ  ،البكرتيا

هذه املادة أنتجوها و  ،ةّبادة الفضّ  رةخّ هذه الشركة بطالء منتوجاهتا يف الفرتة املتأ قامت فلذلك ،وانتشارها
ئوهنا حَّتَّ تفقد تلك املواد جيزّ و ًا دَّ تون ّبواد رخيصة جِ فهم يأ ،ية النانو تكنولوجينقيقة تطر  لىعوها عوصنّ 

فتكون  ،ةضَّ ن لديهم فِ ات الفضة فتتكوَّ ذرَّ و ب فيها أجزاء يت ترتكَّ لَّ ا تركيبها بالطريقة يعيدون خاصيتها ُثَّ 
م قادرون عن هناك تقارير علمية تقول بأهنَّ  ،للذهبسبة بالنِّ حَّتَّ و  ،والقضية طويلة ذٍ نئالفضة رخيصة حي

ه ركيبُ عاد تَ أ وبعد ذلك يُ زّ جيَُ حيث األملنيوم كة أخرى  مادَّ  يأخذوا احلديد أو أيّ  طريقة هذه التقنية على أن  
 ة وبني هذهول فيما بني البشريّ العاملي حتَُ  تصادقأنَّ مراكز االبوكالم  ولكن هناك حديث ، ذهبإىلل فيتحوَّ 

ال  .ي إىل إرباك البورصات والبنوك وغري ذلكنتاج الذهب بطريقة رخيصة سيؤدِّ  إألنَّ  ،الذهب لنتاجلتقنية ا
شر هي أيضاً والنَّ  طبيعة الطيّ و  ،شروالنَّ  الطيّ  فيها طبيعةُ  ةَ املادّ  رادي هنا أنَّ مُ  ،عاتو يل هبذه املوض شأنَ 

س الربنامج برناجمًا للحديث عن ليو  ،وهكذا بقية العلوم ،جيو يف علم النانو تكنول ،واضحة يف هذا العلم
  .شروالنَّ  قوانني الطيّ  فكرةَ  بَ قرِّ  حاولت أن أُ ينثة ولكنَّ يدبيقات العلوم احلطت

 :من الكتاب الكريم مثلةً خذ أآيمكن أْن  

قَاَل يَا }-سليمان:، على لسان النيّب وما بعدها نيالثوالثَّ  ةامنلثَّ اآلية ا ،هبنا إىل سورة النملذ إذا

قَاَل ِعْفريٌت مَِّن اْلِجنِّ أَنَا  ۞ قَ ْبَل َأن يَْأُتوِني ُمْسِلِمينَ -بلقيس شِ بعر -أَي  َها الَمََلُ أَي ُكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشَها
ُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب أَنَا ِعندَ  الَّذيقَاَل  ۞ آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن تَ ُقوَم ِمن مََّقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمينٌ 
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 ؟ما املراد يرتد إليَك طرُفك ؟رىحنُن كيف ن ،سرع من الضوء أينيع-آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ 
شياء أّن صورها تنتقل إلينا بواسطة نرى األ ؟اءيشكيف نرى األ  ،يءفرتى الشَّ  يعين حني تنظر إىل مكان

ًا فإنَّ وء سَ الضَّ  وألنَّ  ،وءالضَّ  ننظر إىل  ،لرؤية هكذا تتمّ ا عملية ،نتقال الصورة هذهنا ال نشعر بعملية اِ ريع جدَّ
وء نرى وجد الضَّ حينما يُ  ،ال يوجد ضوء ؟ملاذا ،يف الظالم ال نرى شيئاً  ،الصورة تنتقل بواسطة الضوءو يء الشَّ 

فالعني باجة  ،ترى تطيع أن  ني من دون الضوء لن تسيعين الع ،ا الصورينقل إلين الَّذيوء هو الضَّ ف ،األشياء
تصل  فقبل أن   ،ًا فال نشعر بذلكدَّ الضوء سريع جِ  وألنَّ  ،ينقل إلينا الصورة الَّذيالضوء هو و  ،إىل ضوء

ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب أَنَا  الَّذيقَاَل -وءأسرع من الضَّ أي أنا آتيك به  ،ادهمرُ هو هذا  ،الصورة إىل عينك

ما جرى على يد ف-{آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَ َلمَّا رَآُه ُمْسَتِقّرًا ِعنَدُه قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل رَبِّي

ال ميتلك فريت الع ؟قد تقول والعفريت .ان واملكانى الزمطوَ فهو قد  ،مان واملكانللزَّ  عملية طيّ هو آصف 
النسان يستطيع أّن مثل ما ف لقدرة،االنوع من  ك هذاميتل ا العفريتإَّنَّ و  ،املكانو  مانالزَّ  الوالية يف عملية طيّ 

يستطيع أن حيمل عرش بلقيس وينتقل به  هذا العفريت ،يركض بسرعة كذاغرامًا و عشرين كيلو  مثالً  حيمل أن  

 اً على قدرتِه وليس ِاعتماد عتمادٌ ا فهذا،{ َوِإنِّي َعَلْيِه لََقِويٌّ َأِمينٌ  } :قال ؟لذلك ماذا قال بسرعة هائلة،

نتبهوا ا ،مثااًل حلديثنا العفريت من اجلنّ  ال يكون لذلك ،اآلية واضحةو  ،ف يف األشياءيف التصرّ  على واليةٍ 

هو ف ،{َم ِمن مََّقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمينٌ قَاَل ِعْفريٌت مَِّن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن تَ ُقو } :إىل اآلية

فهو ميتلك هذه  ،ال ميتلك شيئًا آخرهو ة القوَّ  ولكن خارج هذه ةً وَّ وهذا العفريت ميتلك ق ُ  ،تهِ إىل قوَّ  مستندٌ 

صاحب هو آصف  ،بينما آصف ،{َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمينٌ } رشيف احلفاظ على العَ  القوَّة وسيبذل جهدهُ 

فالعفريت ليس  ،{قَاَل الَّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ } :والية

 هذهو  ،درات عاليةتلك قُ ملخلوقات متَ ا بعض أنَّ بقول ن إذا أردنا أن إالَّ  ،شروالنَّ  لطيّ ا اننيو داخاًل هنا يف ق
نقيس قدرة هذا العفريت بقدرة إذا أردنا أن  ،ات أخرىقو سبة ملخلشر بالنِّ والنَّ  ثابة الطيّ تكون ّبِ درات لقُ ا

ا ث عنها وإَّنَّ أحتدَّ الَّيت شر والنَّ  لطيِّ ا ولكن هذه ليست هي قوانني ،ميكن أن  تكون هذه التطبيقات انسنال
  .مان واملكانطوى الزَّ فهو قد  ،املكانمان و للزَّ  عملية طيّ  صف كانآ قام بهِ  الَّذي ،من آثارهاهي 
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  ؟المكانو  مانلزَّ ا ن عملية طيّ مراد ما الم

  .وقتها من ري يف أقلّ ألحداث جتَ  اأنَّ هو  :مانالزَّ  ملية طيِّ المراد من عَ 

ري جتأن  البُدَّ  لص األهي يف ابينم  أحداثًا جتري يف مكاٍن صغرٍي،أنَّ هو  :المكان يّ والمراد من طَ 
  .كبريمكاٍن  

 اهذا إذ ؟حيتاجن كاكم  ف اناً عتيادي زمانًا ومككل االِ من بالشَّ ذهب إىل اليَ  يفلو أن آصف أراد أن  
بقطعِه هلذا و  ،ملكانا قطعيَ حَّتَّ كم حيتاج إىل وقت   ،بنفسهِ   حيمل العرشصف قادر على أن  افرتضنا أن آ

 ،وءرع من الضَّ هي أس ن بطريقةٍ ماطوى املكان والزَّ  ولكّنه ،يحتاج إىل زمانساملسافة البعيدة وهذه املكان 
  هذا النوع.. من ثريةدث كواوهناك حَ  ، واملكانمانِ فهو طيٌّ للزَّ  (،كرفُ إليك طَ  يرتدَّ  أنْ  قبلَ )

كان   ،كانواملمان  للزَّ س طيَّاً لي ،نكاطيٌّ للمَ هو  لمان الفارسيسَ  يء أمري املؤمنني إىل املدائن لدفنِ جمَ 
ملدينة ك فيه من ارَّ حت لَّذياالوقت  رجع يف وقت غريو  ،سلمان رجع يزأتَّ جته الَّذيار قدفبامل ،للمكانيًَّا ط

قول كان ي  ،ملدائنا إىل اا خرجنمالبن األقساسي حي قولي لذا هذا الليفة العباسي كان ،ًا للمكانفكان طيَّ 
 أنّهار بتباع ، نفس الليلةورجع يف ن سلماندفو  ىل املدائنيف ليلة واحدة جاء إ اً عليَّ  نَّ إ :الة يقولونالغُ بأّن  لهُ 

 :قالو  على البديهةبن األقساسي اأجابه ف ؟من املدائن ملدينةُ ا فأين ،يف املدينة

 إل    ى إذ ص    ار الوص    ي   ليل    ةَ  أنك    رتَ 
 

 ب       الَ َلمَّ       ا أْن َله       ا طَ  الم       دائنِ  أرضِ  
  

 
 

 ..األبيات مجيلة

 وع     اد إل     ى س     لمانَ  ه     رَ ل الطُ وغسَّ     
 

 اب     جَ واإلص     باُح م     ا وَ ب َ ث     رِ راِص يَ ِع     
 َلةِ الغُ        ولِ ذل       ك م       ن قَ        ل       تَ وقُ  

 
 باذِ َك    دواإذا ل  م ي  ورِ  َلةِ الغُ   ن  بُ وم  ا ذَ  

 ..من أمثايلالغالة  

 الط     رف م     ن س     بأٍ  فآص     ٌف قب     ل ردِّ 
 

 ق الُحُجب   اى يخ   رُ بع   رل بلق   يس وافَ    
 في      ه فأن      ت ف      ي آص      ٍف ل      م تغ      لُ  

 
 ب  اجَ بل  ى ف  ي حي  دٍر أن  ا غ  اٍل إنَّ ذا عَ  

 ن ف     ذابي     يِّ النَّ  إن ك     ان أحم     ُد خي     رَ  
 

 ابَ   هَ  لح   ديثِ ا ين أو ك   ل  الوص   يِّ  خي   رُ  
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فعل ما  مثليع أن يفعل هو يستط، و خرُي الوصّينيه وصيّ  اذ فهنيِّ النبي خريُ  تقد بأنَّ ممَّداً نت تعإذا ك
 ..وأكثر سليمان آصف وصيّ 

  :درة أيضاً شٌر للقُ درة وهناك نَ للقُ  هناك طيٌّ  

ب البا مع أنّ  ،نقه سبعو غليُ  ألخبار اا يف بعضِ كم  الَّذيالباب  ،ع باب خيربلَ األوصياء حني ق َ سيِّد 
 يّ أعلى  ،ألرضا نرفعوه عأن يو وه قلّ يات سبعون ما كانوا يستطيعون أن يُ او أو يف بعض الرِّ  ،ق بسهولةغلَ يُ 

يش ج يعرب ندق كيلا لباب علىا ضعا و موحين ،يٌّ للقدرةطخيرب هذا  وفتحُ  باب خبري قلعُ  ،حال
 ويدُ  خيرباب بول على ت اليوعرب  ،ذراعهبِ  سيِّد األوصياء الندق كان واسعًا وعريضًا فأكمله ،املسلمني

كوا رِّ أن حيُ  املسلمون لو حاو  ،اً يدة جدَّ  بعإىل مسافةٍ  رماهُ ُثَّ  ،ل اجلسر ليول املسلمنياألمري حتت الباب ُتكمِ 
 ،اً إطالقها أبد يٍّ علىعل قدرة ث هنا عنأنا ال أحتدَّ و  ،للقدرة طيّ هذا  ،وما استطاعواألرض ا هذا الباب عن
 ينإنَّ  ،يّ ئمصداق جز وهو  ،هذا مصدق ،مثل ما األمري ذهب إىل املدائن فكان طيًَّا للمكان ،هذه مصاديق

 ،ت عليٍّ من شؤوناو  ليّ فات عرّ ن تصم ةٍ جزئيّ  فاتٍ ث عن تصرُّ ا أحتدَّ وإَّنَّ  ،ّبا هو عليّ  ث عن عليٍّ ال أحتدَّ 
 .طيٌّ للقدرةهي فاصيل األخرى لباب والتَّ ا قلعو  ربيفأحداُث خ

ث عن تواجده وايات تتحدَّ الرِّ  أليس ،حينما يتواجد يف أكثر من مكانوذلك  :شٌر للقدرةن هناكو 
ام شهر رمضان يَّ املسجد يف أوا إىل  املسلمني جاءُ نَّ ث أتتحدَّ الَّيت واية الرِّ  ،مكان يف نفس الوقت يف أربعني

أفطر هو أنت تكذب  :اينوقال الثَّ  ،لقد أفطر عليٌّ عندي البارحة :فقال أحدهم ،اميَّ يعين يف مثل هذه األ
 ارإىل أربعني وص ،ث هبادعونا نتحدَّ ولكن  الة أحاديث الغُ  من هذهيقولون  ،وهكذا إىل أربعني رجل ،عندي

كلَّ واحٍد من هؤالء إنَّ   :فقالوا ؟ما األمروقال م وآله وسلَّ  عليهِ  ى اللُ صلّ  يبب اآلخر ودخل النَّ كذِّ يُ  أحدهم
يل فقال جربائاية تقول ونزل و والرِّ  ،البارحة يٌّ ولقد أفطر عندي عل :قال ،البارحة ر عندي عليّ يقول لقد أفطَ 

وهناك  ،من األمثلة لابالنتيجة هذا مث ،من أحاديث الغلوّ يقولون هذا  ،ناكهُ البارحة  انإنَّ عليًَّا أفطر عندو 
وكانت كّل  ننيحُ روايات حتّدثت عن مطاردته للجموع يف و  ،ثت عن تواجده يف سبعني مكاناً روايات حتدَّ 

 اياتالرَّو  ق هبذهصدِّ يُ  من ال يريد أن   ،هذا هو نشٌر للقدرةو  ،عليّ هو ُدنا ر طايُ  بأنَّ الَّذي كانَ  :جمموعة تقول
  .مان واملكانللزَّ  هناك طيٌّ  ،درة وهناك نشٌر للقدرةفهناك طيٌّ للقُ  ،ةييبهبا أمثلة تقر  أنا آيت ،هو حرّ 
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  ..كانهناك طيٌّ للمَ 

  :كانهناك نشٌر للمَ و  

 ،ملكاننشر ا ؟ما هو نر املكاشنَ  مان واملكان قد يكون واضحًا أمَّاالزَّ  طيّ  ؟شر املكانما املرد من نَ 
جرى  لَّذيالى ذلك ع ثالم ،شر املكانقال له نَ يُ  الَّذيهذا  ،مكان صغري وجتري فيه حوادث كثرية ينيع

ربعون أ ،ملكانايهون يف هذا تِ ة ويَ نني سَ دون فيه أربعان صغري وبقوا يرتدَّ مككانوا يف   ،يهيف التَّ  لعلى بين إسرائي
أحداث  يهِ فن جتري ق ولكاملكان ضيّ  ،للمكان شرٍ نَ  ةُ هذه عمليّ  ،قرت يف مكان ضيّ نة من احلوادث جَ سَ 
وجرى فيه  ه أحداثرت فيمرتات ولكن جشر كيلو مكان رّبا يف حدود ع ،اترت يتجاوز أالف الكيلوم مكانٍ لِ 

 شرهذا ن ،كانهذا امل ون يفأربعون سنة يتيه ،تارت لوممان ما جيري يف مساحات تتجاوز أالف الكيمن الزَّ 
 .للمكان

 :انمللزَّ  هناك نشرٌ و  

هو  ،نماللزَّ  ا نشرٌ هذ ،ناإمامُ  رجيَ حَّتَّ ل الل ذلك اليوم لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطوَّ 
ا فة ولرّبَّ ؤلَّ مأالف وأالف  تستمر يتلَّ ا دولة احلقَّ  ،ننيا ملاليني من السِّ اث رّبَّ دحيوم واحد ولكن ستجري فيه أ

شٌر نهناك و  !شٌر للمكاننهناك ف .نشٌر للزمانهو هذا و  ،عمرهاعلم كم ال نحنن  ،من السنني إىل ماليني
  !مانللزَّ 

  !ي للزمان والمكانية طَ لمفهناك ع -
  !نشر للقدرةو درة للقُ  عملية طيّ وهناك  -
  !والمكان مانِ شر للزَّ وهناك عملية نَ  -

يف مستوى مس وبقيت الشَّ  .؟!.مان واملكانعملية نشر للزَّ هو  ،جرى يف عاشوراء هو هذا الَّذيو 
هي احلقائق و  نكروا هذهت إمَّا أن ،ال يوجد تفسري آخر ،فسري أبداً ري هذا التَّ فسرياً غَ دوا تَ جتَ  ذلك لن  ولِ  ،والالزَّ 
وال أقول  ،دقيقة 40ة وساع 28 :افرتضته الَّذيقم القضية عند هذا الرَّ  وأنا ال أقول أنّ  ،سب رواية الطربيب

احلوادث  أنَّ  هو أفهمهُ  الَّذيلكن  ،قتو ال أدري كم هو ال أنا ،دينبقال به الدر  الَّذيبعني ول السَّ أيضًا بق
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اً  طويٍل طويلٍ  اج إىل زمان طويلٍ رت حتتجَ الَّيت  سيِّد استشهد رت وجرت وجرت و ولكن األحداث جَ  ،ِجدَّ
سة سنجد احية املقدَّ النَّ  ظر فيما جاء يف زيارةوإذا أردنا أن ندقق النَّ . ماءمس موجودة يف السَّ هداء والشَّ الشُّ 
 .كثري من تقدير سبعني ساعةوأطول بِ  ،دقيقة 40ساعة و  28كثري من تقدير لوقت أطول بِ  اأنَّ 

ا ر فيه أحداث مقطع زماين صغري ولكن جتري هو  ؟مانما المراد من نشر الزّ   .نواتسري يف جتّبَّ

ساحات  يف مالَّ إِ  ال جتري مكان صغري ولكن جتري فيه أحداثهو  ؟ما المراد من نشر المكان
اً واسعة   .جدَّ

 ،معروفةو مساحة املعركة مدودة  ،للمكان مان ونشرٌ للزَّ  هناك نشرٌ  ،الءذي جرى يف كربلَّ ا وهذا هو
سبعون ألف ما هم بعدد و  ،ن حضروا سبعون ألفالَّذيعدد املعروفة الرِّواية  بسب ،اجلموع الكثرية هذه
ولنفرتض أنَّ نصفهم  ،ون الشارع فما بالك بسبعني ألفميأل عر االشَّ يف ة شخص اآلن إذا ينزلون مائ ،قليل

 القضية قضية خصوصاً وأنَّ  ،حيتاجون إىل مساحة كبرية مفه ،اليول ونصف علىنصف رّجالة  ،على اليول
بينما أرض  ،اً دَّ اسعة جِ و  ساحةهذا حيتاج إىل م كلّ   ،نكفاء إىل الوراءم واِ ان وحركة وتقدّ وفّر ودور  كرّ   ،حرب

كان الَّيت  القيادة العسكرية  ،ةات األموية متدّ لقوَّ اأّن  يحصح ،مشخَّصةو أرض املعركة مدودة  ،فةو املعركة معر 
خيلة بعيدة والنُّ  ، كتب التأريخيفو خيلة وهذا مذكور يف كتب املقاتل ا كانت يف النُّ ليها ابن زياد رّبَّ شرف عَ يُ 

لة اآلن يخولكن الن ،ل دقيقكبشو د النخيلة بالضبط دِّ ع أن حنُ يطستنال  حنن ،ليست قريبةو ء عن كربال
 من احلرم ينيع ،رتإىل مخسني كيلوم املسافة فيما بني النخيلة وفيما بني كربالء ملعاصرة رّبا تصلبالقياسات ا

تصل املسافة ما يقرب  النخيلة قدملنطقة إىل ا ذههان املعركة من هنا من كما بني احلرمني هو هذا م ،سييناحلُ 
 توجداآلن كان وإن    ،ي ال توجد قياسات دقيقةر دال أ ،أقل بقليلأو ا أكثر بقليل مخسني كيلومرت رّبّ من 

ياسات ليست د املواقع القدمية ولكن القدِّ حتُ  موجودة خرائطهناك  ،لكن هذه الرائط ليست دقيقة ،خرائط
 ،خيلةى بالنُّ مَّ سكانت تالَّيت  لقريبة من منقطة الكفل هي هذه ا يف األحناء ،الِكفل يف العراقمنطقة  ،قيقةد

فل هي النخيلة كِ لبل اقو  ،قد تصل إىل ستني كيلومرت ،مخسني كيلومرتأكثر من فيما بني كربالء وهذه املنطقة 
 ل على اجليشمحََ حني  عليه وسالمهُ  اللِ  أنَّ العبَّاس صلواتُ  قاتلمَ  يوجد يف بعض الو  ،ملناطقا يف هذه
 ،تفرَّ  شيعين اجليو  ؟هذايستغرق كم من الوقت ف ،خيلةلنُّ ا إىل ،ىل تلك املنطقةإعب رُّ الوف وال أرجعهم
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بعد و  ،ىل هناكإتبعهم  وقد ،اسالت العبَّ من محََ واحدة فقط يف محلة  كيلومرت  50ل إىل مسافة و فرَّت الي
العبَّاس و  ،بعيدين عن ساحة املعركة م كانواوا ألهنَّ هؤالء ما فرَّ  ،ملشرعة وكان عليها أربعة أالفا ذلك رجع إىل

 ،لصورةا روا هذهبالل عليكم تصوَّ  ،سنيدفع اجليوش عن خميَّم احلُ  ،إىل املشرعة رةً شاَلمَّا خرج مل يذهب مب
 ،ةييعأرعبهم بطريقة غري طبهو قد إذًا  ؟ة طبيعيةهذه قضيهل  ،ألعداد اهلائلةا واحد وأمامه هذهشخص 

أمامه واحد يركض و اآلن إذا شخص  املنظر،ل يَّ تستطيع أن تتخ ؟فةألالف املؤلَّ ا هذهت كيف فرَّ ،هناك رعب
طش واحد جرى ما جرى عليه من العَّ شخص  ،ر معيأنت تصوَّ  !ها بطولةاس تعدّ النَّ  ،اثنان يفرّان منه

دخل املعركة لنجدة  اسات العبَّ ة مرَّ عدَّ  ؟رهِ لنجدة أنصا يبعثهُ  اءالشهدسيِّد  كم مرَّة  ،حاض احلروب وُجِر وخَ 
 ؟وهناسمّ بة القوة الضاربة ماذا يُ خقوات الن ،سنيكر احلُ سة الضاربة يف معاس هو القوَّ العبَّ  ألنَّ  ،أنصار احُلسني

 همبعدَ يُ  م وأراد أن  جَ فلمَّا هَ  ،وهاسمّ دون أن تُ ماذا تري ؟القوة اجملوقلة ؟ةوَّ ذه القُ ما هي ه ،املارينز ،الصاعقة
اس بعد ذلك رجع إىل املشرعة والعبَّ  ؟الوقت حيتاج ذلك من كمف ،يلةالنخ ىلإهم سني أوصلَ خيام احلُ  عن

الذن أن جيلب  أعطاهُ  ،لب املاءجيَ  أن   أمرهُ  اءهدشُّ السيِّد  ألنَّ  ،داً القتالاصِ حني دفعهم عن اليام مل يكن قَ 
 ،اءهدالشُّ سيِّد  إاّل يام يف ال مل يبقَ  هُ ألنَّ أراد أن  يُبعد هذه الُقوَّات عن اليام  ،ما كان قاصدًا للقتال ،املاء

هم إىل أوصلَ  ؟همأبعدهم إىل أين أوصلَ وحني  ،امجوا اليام وهو منشغل جبلب املاءهيُ ال حَّتَّ هم دبعيُ  فأراد أن  
لو  حَّتَّ و سبعون ألف  !؟هذه اآلالف املؤلفةمنه أيُّ رعٍب هذا الَّذي رأوه من العّباس حَّتَّ فرَّت  ،النخيلة

عطي من الوقت كم تُ ؟!هات هذه اجلموع على وجهِ اس ففرَّ رأوه من العبَّ  الَّذيهذا  عبٍ أيُّ رُ  ،اً كانوا ألف
 .ومتّدة ة طويلةالقضيَّ إذاً   ؟اس فقطللعبَّ 

 .؟!.ةصَّ ماثلها قِ ٌة ال تُ صَّ ة الحسين فتلك قِ صَّ ا قِ أمَّ  

 ،دار إحياء الرتاث العريب (،ارنو بار األ)امن والتسعون من هو اجلزء الثَّ  بني يديّ  الَّذيالكتاب 
 ،سةة املقدَّ احيلنَّ ا ة بزيارةوفسني املعر نقل لنا زيارة إمامنا احلُ دي تَ بني يَ الَّيت  فحاتوالصَّ  ،العريب لتأريخا ةمؤسَّس

يف يوم  ءاهدالشُّ سيِّد زار هبا يُ الَّيت و  ،عليه وسالمهُ  اللِ  صلواتُ ن سَ ة ابن احلَ جَّ يارة املروية عن إمام زماننا احلُ الزِّ 
 ،الل عليهما يخنا املفيد رمحةُ سي يرويها هنا عن شَ لاجملالشَّيخ و  ،امة األيَّ زار هبا يف بقيَّ يُ  عاشوراء وميكن أن  
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 ،ملوضوعا توضيحول ،كرةكمال الفِ نها ألجل إِ مِ  خذ لقطاتٍ آين ولكنَّ إىل حتليل وإىل دراسة  باجة هذهيارة الزِّ 
 -يارة مثالً لزِّ ا وردت يف هذه يتلة العبارات الَّ من مجُ 

 جلى كان يفاملعىن األ ؟انغيلطُ سني احلُ ا عمَ قَ مَّت -اعَ امِ اِن قَ يَ غْ لطُ لِ وَ -يارةالزِّ  وتستمرّ -اً عَ ائِ طَ  هِ لَّ لِ  تَ نْ كُ وَ 
-اً حَ افِ كَ مُ  اقِ سَّ فُ لْ لِ وَ  اً حَ ابِ سَ  وتِ مَ  ال اتِ ر مَ ي غَ فِ وَ  اً حَ اصِ نَ  ةِ مَّ َلُ لِ ا وَ عَ ارِ قَ مُ  اةِ غَ لط  لِ وَ  َولِلطُْغَياِن قَاِمَعا-عاشوراء
يعين  ،سنيحلُ ا ث عنيتحدَّ  ؟ث عمَّنيتحدَّ و  ،األمر قوهلا صاحبُ يَ  افألوصا هذه ؟وصاف من يقوهلاهذه األ

عّمن  ،مراأل صاحبُ  ؟متكلِّ مُ  لامن  ،ةاحلقيق هي دونَ فراتبها ومع ذلك م يف أعلى مَ فهَ تُ  أن   دَّ املعاين البُ أّن 
عطي نُ  أن   دَّ البُ  ؟صنعنَ  فماذا ،همالفَ  قل مدودُ العَ  مدودُ  يعيٌّ شِ  ؟يفهم الَّذيمن  ،األحرارسيِّد عن  ؟ميتكلَّ 

  .ت صحيحةليس ئجاتقاصراً والنَّ  ومع ذلك يبقى الفهمُ  ،من املراتب كناملعاين أعلى ما ميُ 

صف حني يَ و  ،لكاملا عناهّب يانِ غلطُ ا ث عنيتحدَّ  هُ إنَّ -َولِلطُْغَياِن قَاِمَعا-ماننافحني يقول إمام ز 
سني حلُ ا عمَ كيف قَ ف ،ذلك هو فوقو ره أتصوَّ  أنأستطيع  الَّذياملعىن الكامل  ،ٌع للطغيانسني بأنَّه قامِ احلُ 

ع مَّ يان جتَ غ الطُ ألنَّ  !وفرض الطفيف أ كان  الَّذيغيان لطُ ا ع فيِه هذامَ عل قَ فِ  ر منهُ دَ صَ  ن   أدَّ البُ  ؟الطغيان
ال نصحهم ولكن قو هداء شُّ الد سيِّ وأنذرهم  !ضروا يف الطفوفن حَ الَّذيورًة كاملة يف هؤالء ر وصار صُ وتبلوَ 
 عهُ مَ فكيف قَ  ،كاملهِ غيان بهو الط وهذا يفوقع السَّ و  ،ةمَّ ة وأنتم أُ مَّ أُ  يف فيما بيننا فنحنُ قع السَّ و  إذا :هلم
 ث هوتحدِّ مُ  لا !؟طيعاذا أستم ،وأقف أعلى سقفٍ هلا أنا أعطي  ،ستطيع أن أتصور املعاينأنا ال أ ؟سنياحلُ 

رائي و العاش عو ر املش هو ،جوداألعظم يف الو  هداء واملشروع هو املشروعالشُ سيِّد ث عن يدصاحب األمر واحل
 !املرتبط باملشروع املهدويّ 

يط يعين أنَّ املوت حيُ -َوِفي َغَمراِت ال َموِت َساِبَحاً  َوِلَلُمَّة نَاِصَحاً  َولِلط َغاِة ُمَقارَِعاً  َولِلطُْغَياِن قَاِمَعا
وما املراد من املوت  ،مكان من كلِّ  بهِ ُط املوت حيي ،غمرات املوتذي يسبح يف هذا الَّ  ،مكان لِّ من كُ  بهِ 

َوِفي -وهو يسبح يف غمراهتا ،لقتله فهي كالبحر املّواج ءتاجالَّيت هذه اجلموع  ،تلالقَ  هُ إنَّ  ؟يسبح فيه الَّذي
أين  ،دورون حولهُ إنسان يقاتل سبعني ألف وهم يَ  نَّ أ ةٌ طبيعيّ  درةٌ قُ فهل هذه -َغَمراِت ال َموِت َساِبَحاً 

عاشوراء   ،طيٌّ للقدرة ،طوى القدرةتُ  هنا ،هذا أيضًا طيٌّ للقدرةو  ،دنهِ وقعت يف بَ  ؟أين رماحهم ؟سيوفهم
ا ال أجدُ  !وكانت طيًَّا لألملَ  ،يًَّا للقدرةشرًا للمكان وكانت طَ مان ونَ كانت نشرًا للزَّ  ث عن أمل قتًا أحتدَّ وَ  رّبَّ
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يارة الزِّ  مرتست إىل أن   ،راءو طويت اآلالم يف عاش ،اء كانت أيضًا طيًَّا لألملر و فعاش ،أتركه ليوم غد ،سنياحلُ 
  ؟تقول اذفما

 ك أنْ مَ زِ لَ وَ -:يارةقول الزِّ ت إىل أن-هعَ ابَ ت ْ أَ  ي  غَ ا العَ دَ وَ  هاعَ نَ قِ  مُ لْ الظ   رَ فَ سْ أَ ه وَ اعَ بَ  دَّ مَ  ورُ جَ  الا ذَ إتَّى حَ 
م يهِ لَ ة عَ جَّ يد الحُ أكِ تَ م وَ هُ لَ اِز يعَ إلِ د اعَ م ب َ هُ دت َ اهَ جَ فَ -:يارةقول الزِّ تَ  إىل أن   ،ارجَّ هؤالء الفُ -ارجَّ الفُ  دَ اهِ جَ تُ 
ني تقول ح-ربالضَّ وَ  نِ عْ لطَّ لِ  تَّ بَ ثَ رب ف َ لحَ ابِ  كَ و أُ دبَ دَّك وَ جَ وَ  بَّكَ وا رَ طُ خَ سْ أَ ك وَ تَ يعَ بَ وَ  كَ امَ مَ وا ذِ ثُ كَ نَ ف َ 

يف  الَّذيبات هذا الثَّ  ؟اعةس ؟قائقشرة دعَ  ؟تبَ المام كم ث َ  ينيع-فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب-:هكذاالزيارة 
  ،لفأسبعني  واجهةتقف يف م ريد أنحني تُ  ؟ساعتان ؟ساعةف نص ؟ساعة ؟مقابل سبعني ألف كم سيكون

لطعن  ثبت ينيع .!!.لضَّربِن َوافَ ثََبتَّ لِلطَّعْ  :تعبري المام املعصومهو والتعبري  ؟حتتاج من الوقت كم
شرة ععن  ،عن عشرين ألف ،عن أربعني ألف ،عني ألفسب ث عنالمام يتحدَّ  ؟شخص أو شخصني

 طَّْعنِ لفَ ثََبتَّ لِ  :لوهفة ما قتلصِّ ا وصف هبذهيُ  جهة شخٍص واحد وهذا الشخصشرة أالف يف مواع ،أالف
 ؟حسبوهااأنتم  ؟تاجحي ميثبت للطعن والضرب كحَّتَّ حيتاج من الوقت  وهم يقصدونه كم .!!.َوالضَّرب

أالف  عشرة ،احسبوهابنفس طريقة الدجاج  ،طريقة أبو الدجاج بنفس الطريقة احسبوها سحسبوها بنفا
هذا  .!!.ِن َوالضَّربلطَّعْ  لِ فَ ثََبتَّ  :المام احُلجَّة يصف احُلسني ،لنفرتض عشرة أالف ،اجليش سبعون ألف

حيتاج  مكف ،باتين من الثى املعايف أعلهو يعين  !سنياحلُ إنّه  ؟بثبات ن الواقفومَ  ،الوصف وصف حقيقي
 .أنتم احسبوها ؟هذا من الوقت

هذا التعبري   ،طحنهم طحناً -ارجَّ الفُ  ودَ نُ جُ  تَ نْ طحَ وَ -؟:ماذا يقول المامُثَّ - َوالضَّربفَ ثََبتَّ لِلطَّْعنِ 
ف ما ر عأت !َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار :المام يقول ؟عشرين ؟رةشقتل منهم ع ينيع ؟رهُ أستطيع أن أتصوَّ  كيف

حن ائن ومعامل الطَّ ك اآلن موإالَّ  ،حىالرَّ  دون املعاينأَ  ضفرت لن ،حىأصل املعىن مأخوذ من الرَّ  ؟حنمعىن الطَّ 
قبض قطب موجود يف وسطها ومِ و  ف من حجرينحى تتألّ الرَّ  ؟حن ما هيلطَّ ا عملية ،اً دَّ ة هائلة جِ تطحن بقوَّ 

 هُ نححى فتطفتدور الرَّ  حىيؤتى فيوضع يف ثقب الرَّ  ،احلنطة تعرفونه حبّ  ،احلنطة ؤتى ببِّ ريكها ويُ لتح
 ،عن حبوب احلنطة ويف رائحتهِ  يف طعمهِ حَّتَّ و  هرهِ  ومظ شكلهِ يفإىل شيء جديد يتلف  ،إىل طحني لهُ فتحوِّ 
أبو  .؟!.َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار :نا ياطب احلسني فيقولالمام هُ  ،هذا هو الطحن ،ىل طحنيل إوَّ يتح
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 ،يطحنهم من أوساطهموسطهم فون يف كة يمرَّ  ؟نهمحَ كيف طَ   ،هؤالء سبعون ألف ،طحنهم طحناً  عليّ 
وسطهم  يدخل يفوأيَّة قدرة كانت  ؟سبعني ألف ولححيتاج من الوقت أن يدور  كم  ،ة يدور حوهلمومرّ 

واآلخر  يناً ميذا يصفعه هي و دوباألي فق اثنان على ضربهخص إذا يتَّ ش عليكم اآلن باللِ  ؟سبعون ألف وحولهُ 
 !؟لهاورة ال أستطيع أن أختيَّ روا معي هذه الصُّ تصوَّ  ؟ربةلضَّ ا ن تأتيهيعرف من أي هل يستطيع أن   ،ُه مِشاالً يصفع

ن يف مقابل مئة موجود يف التأريخ وأكثر مخسو  ،ارب جيوش هذا موجود يف تأريخ العامللو كانت جيوش حتُ 
مام وال ،لكن واحد يف مقابل سبعني ألف ،هذا يف التأريخ ئة يف مقابل ألف موجودا مرّبَّ  ،لك موجودمن ذ

ال  ،شيء آخرهو  الربويب سني يف وجههِ احلُ  ،لربويبّ ا سني يف وجههث عن احلُ أحتدَّ  ال يقول طحنهم وأنا هنا
سني يف حلُ ا ث عنأنا أحتدَّ  ،ويبّ الرب وجهه يف سنيستطيع السيوف أن تصل إىل احلُ تلسيوف ال ا تصل إليه

ل قبِّ أُ  :له رسول الل ويبكي ويقولقبِّ يُ  الَّذيسني حلُ ا عن ثدَّ أحت ،رهي أخاطبه وأزو إمامي الَّذ ،لبشري اوجههِ 
 الَّذياحلسني ال  هُ فه أنَّ ر أع الَّذي ،أعرفهُ  الَّذيث عن ُحسيين هذا أحتدَّ  ينإنَّ  ،يكيوف منك وأبمواضع السُّ 
 .هذاث عن أحتدَّ  ،ناسينُ هذا هو حُ  أعرف أنَّ  ينلكنَّ  ،فةعر امل حقَّ  أعرفهُ  ال ينإنَّ  ،املعرفة أعرفه حقَّ 

 الَّذيهو  دٌ مَّ مَُ  ،دمَّ ني هو مَُ سَ احلُ  ،سنيثل البشري األعلى هو احلُ مَ  ال-َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار
ن مِ ا نَ أَ ي وَ نِّ مِ  ينٌ سَ حُ ) :يويبك دٍ مَّ وف من مَُ السي ع مواضلُ قبِّ يُ  ،اً دَ مَّ مَُ  لُ قبِّ كان يُ   مَّدٌ مَُ  ،ارجَّ حن جنود الفُ طَ 
 .!! .(ينِّ مِ  ينٌ سَ حُ وَ  ينن ُحسَ ا مِ نَ أَ ) :آخر هلذا احلديث وهناك جتلٍّ  (،ينسَ حُ 

 :ظميب األعة النَّ كلم  ،خرلٍّ آولكن هناك جت (،ينسَ ن حُ ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ مِ  ينٌ سَ حُ ) :رو يث املشهداحل
أَنَا ِمن ) :آخر خرى عن جتلٍّ األُ  متهُ ث كلوتتحدَّ  ،لٍّ معنيَّ جت ث عندَّ تتح (ينسَ ن حُ ا مِ نَ أَ ي وَ نِّ مِ  ينٌ سَ حُ )

ي تِ يْ ب َ  لُ هْ أَ  ءِ اَل ؤُ هَ  نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ  القَ وَ ) :ريفاملضمون هو هو يف حديث الكساء الشَّ  .!!.(ُحَسين َوُحَسيٌن ِمنِّي
حلُم هو ليول  االت عليهِ جَ  الَّذيهذا  !مَّدم مَُ هذا حلَ  (،يمِ م دَ هُ مُ دَ ي وَ مِ حْ م لَ هُ مُ حْ ي لَ تِ امَّ حَ ي وَ تِ اصَّ خَ وَ 

 آالمُ  !(مهُ مُ لِ ؤْ ا ي ُ ي مَ نِ مُ لِ ؤْ ي ُ  يمِ م دَ هُ مُ دَ وَ  يمِ حْ لَ  مهُ مُ حْ لَ ) :دمَّ دُم مَُ هو مال الرِّ  بغَ صَ  الَّذيم وهذا الدَّ  !ُمَمَّد
 .!!(.ينسَ ا حُ يَ ي كِ بْ أَ وَ  كَ نْ مِ  وفِ يُ الس   عَ اضِ وَ مَ  لُ بِّ ق َ أُ ) :دمَّ حَ مُ م آالهي  سينٍ حُ 

طحنت -َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار-:مَّداألمر قائم آل مَُ يقول صاحب -فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب
إذا ما دخلتم كربالء من جهة طويريج  ،ناك منطقة قريبة من كربالءهُ  ،اً ثر هلم أَ  بقِ مل يُ و  همحنطَ  ،ّجارجنود الفُ 
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 ،فنواهنا دُ  ن هذه مقربة جيش األموينيو ليقو  ،ء كبار السناخصوصًا القدم ،يعرفها الكربالئيونهناك منطقة 
يت ولكن رغم أنَّ أطرافها بُنِ  ،ائحة كريهة تنبعث منها إىل اليومر هناك ررت جبنبها إذا م هذه املنطقة إىل اليوم

هكذا  املنطقة الَّيتوهي  ونكم عليهاسيدلّ  ءابوا سلوا الكربالئيني القدموجرِّ  ،ة كريهةمنها رائح تنبعث إىل اليوم
ثث كانت كثرية اجلُ  ثثه ألنَّ موي مل يدفن جُ اجليش األ واحلقيقة أنَّ  ،ه هناثثَ جُ  اجليش األموي دفنَ  بأنَّ  يقولون

ترك احلسني وأصحابه ا ا أرسل ابن زياد رسالة إىل ابن سعد أن  مَّ ولَ  ،طحنهاو سني فرمها احلُ  ،مترِ ًا وفُ دَّ جِ 
 ،نوادفَ يُ  ن أن  القوم أكثر م :لإليه رسالة يقو ابن سعد أرسل ف ،دفن أصحابكن وافدمن دون  رضعلى األ

الشخصيات أي  ،القوم راةَ دفن سُ ا :قال ،فأجابه ابن زياد ؟ندفَ كيف تُ فعشرات اآلالف  هذهِ كثرية، أعداد  
ما عندهم الكربالئيني  أنا ما عندي مستند تأريي كما أنَّ  ،خت وانتهتفسَّ تو اجلثث  يت هذهقوب ،القادة

يفيد مستند تأريي واضح فال يوجد الكربالئيون حني يقولون هذه األرض هي مقربة األمويني  ،مستند تأريي
ما و هنا طحنهم  ،سني هنا طحنهمهذه مطحنة احلُ  :أقول أنا ،ال أمتلك مستندًا تأريياً أيضًا وأنا  ،بذلك

على اليول كانت تقع ليس بالضرورة بيدِه ولكن اليول   ،يف هذا املكان اً م فرمهُ رمَ فَ  ،أثرمن أبقى هلم 
قية هنا يف ابالكريهة هذه رائحتهم و  ،موا هنا يف هذا املكانرِ فُ ف َ  ،دخلهم الَّذيالرعب و  ،والرِّجال على الرِّجال

  .هذا املكان

 ،راءو لا هم إىلأرجعَ و  ،همأبعدَ حني  أها لهُ اس هيَّ مطحنة احلسني العبَّ  ؟أين هي مطحنة احلسني
ا  أن وإالَّ  ،همحنَ سني طعد ذلك احلُ هم وبأبعدَ الذي اس العبَّ هو أ مكان املطحنة هيَّ  الَّذيليام فا عنأبعدهم 

  !؟لعبارةا  هذهموينهّ تعالوا ف !؟َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار :كيف أفهم كالم المام احُلجَّة

سط املعركة وَ يُثار يف  ذيالَّ كثيف بار الالغُ هو القسطل -اربَ الغُ  لَ طَ سْ قَ  تَ مْ حَ تَ ق ْ اَ وَ -يارةالزِّ  رمستتو 
  ،رارنافذ الفِ مغلق عليهم يُ  رهم حنيدييُ  ولكن حني ،بارلغُ ا وا فهذا هورَّ  لو ف َ ور اليول وإالَّ تد ،ورانبسبب الدَّ 

 ،ونفال يفرّ  ،لرعبمن ا فرّ ت أن عض ال تستطيعبل بعضها يف الدخُ اليول يَ  ؟رارنافذ الفِ غلق عليهم مَ كيف يُ 
وَد نُ َوطَحْنَت جُ -:جادسَّ مطحنة أيب الهي هذه  ،يطحن بعضهم بعضاً  ،حنةطيف مو ن يف دائرة و يدور يظّلون 
َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار الُفجَّار  .ارنعم عليٌّ املخت-ارتَ خْ مُ  يٌّ اللِ عَ  كَ نَّ أَ ار كَ قَ ي الفَ ذِ اً بِ دَ الِ جَ مُ  َوَاق ْ
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ٌح مِ سَ -قال ؟القماذا  ؤمننيإىل أمري امل يزيد ووصل يف حديثهِ  صرِ قَ  ب يفطَ جاد حني خَ إمامنا السَّ 
ع اطِ ام قَ وَّ ق َ  بٌ ذَّ هَ ّوام مُ صَ  رٌ بِ اام صَ ُهمَ  مٌ ادَ قْ  مِ يّ لِ و عَ هُ  اكَ ذَ  يِّ ضِ رَ  يٌّ حِ طَ بْ أَ  يّ كِ وٌل َز لُ هْ ب ُ  يٌّ هِ بَ  يّ خِ سَ 
ل اسِ ٌد بَ سَ ة أَ يمَ كِ م شَ هُ د  شَ أَ ة وَ يمَ زِ م عَ اهُ ضَ مْ أَ وَ  اً انَ نَ جِ م هُ ت ُ بَ ث ْ أَ وَ  اً انَ نَ م عِ هَ طَ بَ رْ اب أَ زَ حْ األَ  قُ رِّ فَ مُ ب وَ ََل صْ األَ 
 قطعًا بسب ،ةبة ضعيفطالُ  هذهبأّن من يقول  ينيالعبارات ويأت نفسُ  ي هيه-وبرُ ي الحُ م فِ هُ ن ُ حَ طْ يَ 

بسب  لسَّنداضعيفة  هي لناحيةاكذاك هي زيارة و  ،هبا علماؤنا ومراجعنايتمسك  الَّيت لجاعلم الرِّ  تقذارا
ت بَ رُ ق َ ة وَ نَّ سِ ت األَ فَ لَ دَ زْ ا اَ إذَ  ُحُروبَأَسٌد بَاِسل َيْطَحنُ ُهم ِفي ال-:األصولو رات وجناسات علم الرجال قذا
-نَّةعِ ت األَ بَ رُ ق َ وَ -انهيعارضت فيما بتو  ،بتاقرت -ةنَّ سِ ت األَ فَ لَ دَ زْ ا اَ إذَ -إليها شرتُ أَ الَّيت نفس الصورة -نَّةعِ األَ 

 وَ رْ يَها ذَ الرََّحى َوَيْذرُوُهم فِ  نَطحْ  نَّةعِ ألَ ات بَ رُ ق َ وَ ة نَّ سِ ت األَ فَ لَ دَ زْ ا اَ إذَ  َيْطَحنُ ُهم في الُحُروبِ -أعنَُّة اليول
ي بِ قَ عَ  يٌّ يفِ ي خَ نِ دَ يٌّ مَ كِّ اق مَ رَ العِ  بشُ كَ وَ از جَ الحِ  يثُ لَ -؟:من هو هذا ،بقي هلم أثراً ال يُ -يمشِ هَ  ال يحِ الرِّ 
و أبُ ين وَ رَ عَ شْ مَ  ث الارِ ا وَ هُ يث ُ ى لَ غَ لوَ ن امِ دها وَ يِّ ِب سَ رَ ن العَ مِ -؟:ون هُ مَ -يّ رِ اجِ هَ مُ  ريٌّ جَ ي شَ دِ حُ أُ  يٌّ رِ دبَ 

م هُ ن ُ حَ طْ ل يَ اسِ بَ  دٌ سَ أَ ب الِ ي طَ أبِ  بنُ ا ليِّ عَ  َجدِّي اكَ ذَ -:جاد يقولسَّ لإمامنا ا-ينسَ ن والحُ سَ ين الحَ طَ بْ السِّ 
ت فَ لَ دَ زْ ا اَ إذَ  وبرُ الحُ  يفِ م هُ ن ُ حَ طْ يَ -:.؟!.احيةاملعىن وبني ما جاء يف زيارة النَّ ربطوا بني هذا ا-وبرُ ي الحُ فِ 
ما  ،هلشيماالريح  ور ذ يذروهم فيها-يمشِ هَ  يح اللرِّ ا وَ رْ ذَ  ايهَ م فِ وهُ رُ ذْ يَ ى وَ حَ الرَّ  نَ حْ ة طَ نَّ عِ ت األَ بَ رُ ق َ ة وَ نَّ سِ األَ 

 ،صد احلقلزرع حينما حيبقايا الو لتنب ا ق علىطلَ يُ  إمَّا اهلشيم :غة له معنياناهلشيم يف اللُّ  ؟املراد من اهلشيم
ماد وجاءت ريق وبقي الرَّ ح ،مادالرَّ هو و ق رَ أو املراد من اهلشيم بقايا ما حيُ  ،مكان يح فتذروه يف كلّ وتأيت الرِّ 

ه بأنَّ لتقُ  الَّذيا ذه ،كانم كلِّ   تذروه يف ،خفيف مسحوق ،خفيف هُ ماد ألنَّ يح تذرو الرَّ الرِّ  فإنَّ  ،يحالرِّ 
تأيت من احية سة النَّ زيار  رف بأنَّ يع وهفث عن عليٍّ جاد هنا حني يتحدَّ والمام السَّ  ،سني فعل فيهم هكذااحلُ 

 .بعضاً  وكالمهم يشرح بعضهُ  ،المام احلجة

َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار-:يا أبا السَّجاد-فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب ُمَجاِلَداً  َوَاق ْ
 أنا ال أستطيع أن   ،هداءالشُّ سيِّد ة لجَّ وهذه أوصاف من المام احلُ  ،طحنهم ،نحهذا بعد الطَّ -ِبِذي الَفَقار

وايات ويف ذكر يف الرِّ مثل ما يُ  ،اليللعبسي أو يف فارس مثل أيب زيد اهلثل عنرتة ارها مثاًل يف فارس مِ أتصوَّ 
 الل لواتُ مَّد صَ ث هو قائم آل مَُ تحدِّ مُ  وال ُحسينٍ ث هنا عن أنا أحتدَّ  ،يلثمالت ويف ينمااحلكايات ويف السِّ 
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ن هو وهؤالء كلهم يوجِّ  ؟كم هو الوقت  ،ل سبعني ألفبقايف مهذا الثبات -فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب-:عليهم
 ؟ا يقولإمامنا الباقر ماذ ؟يقول المام ولذلك ماذا-َوالضَّربفَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن -سنيطعنهم وضرهبم للحُ 

سني ماذا يفعلون احلُ  ا معحارو -اصَ العَ بِ ب وَ شخَ لابِ وَ  ةِ ارَ جَ الحِ بِ وَ  اننَ السِّ وَ  يفِ السَّ ل بِ تِ د قُ قَ لَ وَ -يقول
بل ويزحف ج ،بشريلاملثال ا ث عنوأنا أحتدَّ  !؟سنيماذا يفعلون باحلُ  ،سنيل ويزحف فحاروا باحلُ جب ؟لهُ 

-شب َوبِالَعَصاَوبِالخَ  الِحَجارَةِ ان َوبِ لسِّنَ َوَلَقد قُِتل بِالسَّيِف َوا-:المام يقول ،وا هلذه األساليبلذلك جلأ
سيحاول أن  ،ا ميلكعتدى عليه شخص وهو أقوى منه وماآلن إذا شخص ا ،نوناجلأصاهبم  ،وانّ لقد جُ 

ي يضربُه هبا كو لورقية ناديل اهذه امل رجيُ  نالكلينكس حياول أحَّتَّ هبذا  ،بالورقحَّتَّ  يضربُه بكّل شيء
 .طحنهم طحناً و جبل وزحف عليهم  ،يتخّلص منه

َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار  ،خيفوهبذا املنطق الرتايب السَّ هنا قد يقول قائل -َوَاق ْ
ولكن مع  ،حنتكم إليهو  نعيش به الَّذيملنطق ا هو ايبالرتُ  نطقاملف وإالَّ  نحسيث عن سخيف حني نتحدَّ هو 

 :ياطبهم المام العسكريّ  نالَّذيهذا يكون مع أمثالنا  ،يكون سخيفاً  ُمَمٍَّد وآِل ُمَمَّد هذا املنطق الرتايب
الل  صلواتُ  هذا كالم المام العسكريّ  ،لكممثلي ومث ،من أمثالنا (،مائِ هَ الب َ م كَ تُ نْ كُ د لَ مَّ حَ  آل مُ اَل وْ لَ )

سني ما  احلُ  ؟نيسعليهم احلُ  قضِ ملاذا مل يَ  إذاً  :قول قائلي قد ،أمام  أعيينا  أن يبقى مرسوماً دَّ عليه البُ  وسالمهُ 
 اللِ   المام صلواتُ ألنَّ  ،همستخرج إجرامَ يسني فعل ذلك هبم كي احلُ  ،أن يقضي عليهم تهِ كان من نيَّ 

قيفة بل من بعد السَّ  ،أً املسلمني ليس مهيَّ  واقعحَّتَّ و  مهيَّأً الواقع البشري ليس بأّن مًا لِ ليه كان عاع وسالمهُ 
 موجود يف كتب املخالفنيهو مثل ما  ،انكفأت إىل الوراءو ت األمور تغريَّ  من بعد السَّقيفة ،ةفحيمن بعد الصَّ 

 ،أصيحايب أصيحايب يقول النيبّ و حلوض ا ون عندُ طرَ يف صحيح مسلم يُ و  يف صحيح البخاري  ،الصَّحابة
 ،ك هناك سرتاتيجية جديدةفلذل ،ة رجعت القهقَرىمَّ األُ  ،ورجعوا القهقَرى وا من بعدكيقولون لقد غريَّ 

 ،يَّةملو ظم بريشة املأن يُرسَ  وسيناريو الُقربان البُدَّ  !ربانالقُ  سيناريوحان اآلن و ة مَّ درت به األُ الغدير غَ  سيناريو
يريد  ،هميريد أن يستخرج إجرامَ  ؟ريدماذا يُ فحيمل الرَّضيع جنده لذا سيِّد الشُّهداء حينما  ،برتسيخ املظلوميةو 

هذه  ؟م سيذبون الرضيعهداء ما كان يعلم بأهنَّ الشُ سيِّد فهل  وإالَّ  ،ظلوميةرسم املج الجرام ويَ خر أن يست
 ون األجناس يعين ماذا سيفعلون معرمهؤالء اجمل ،ال حتتاج إىل ذكاء وال إىل علم ،القضيَّة يعرفها أيُّ أحد
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يستخرج فعل ذلك كي  ءاهدالشُ سيِّد  ،ايب شيء آخراملنطق الرتُ و  ،هذا هو املنطق الغييب ،سيذبونه ؟ضيعلرَّ ا
 .همإجرامَ 

َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار ا مَّ لَ ف َ  ارَكأنَّك َعِليٌّ ال ُمْختَ   رِذي الَفَقابِ َدًا َجالِ مُ  َوَاق ْ
 كَ لَ وا بُ صَ ال نَ  خَ اَل وَ  ِئفٍ اخَ  يرَ غَ  لَ أجَ ِبَت الَك ثَافَ َلمَّا رََأو -ةوَّ القُ و س فَ اجلأش يعين الن َّ -لَ االجَ  تَ ابِ ثَ  وكَ أَ رَ 
ما  كتب املقاتلو  ،ر لنالتأريخ مل يذكا !؟هنا علوافال ندري ماذا -مهِ رِّ شَ م وَ هِ يدِ كَ بِ  وكَ لُ ات َ قَ و  مهِ رِ كْ ل مَ ائِ وَ غَ 

اتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم وقَ -ال ندري ؟وااذا فعلم-ِهمَنَصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِ -:يف الكالم والزِّيارة أمجلت ،ذكرت لنا
 ،ربالءكمن  و عاشوراء  رفها من نعال هذه مرحلة حننُ  ،حنهم طحناً ة واألسلحة فهو قد طَ وَّ ليس بالقُ -َوَشرِِّهم

 ،واديدر  ،عراءشُ  ،نيم حسينيّ ن تعتربون أنفسكالَّذيأنتم  ؟ماذا تعرفون أنتم ؟عاشوراء اذا نعرف حنن منم
 نّ أبسبب  لتشكيكابعني  ةيار زِّ لا ن إىل هذهو ر ألنَّكم تنظ .؟!.شيئاً والل ال تعرفون  ؟ماذا تعرفون ،خطباء

 .اء فيهاجى ما وتعتمدون عل تركضون إىل كتب املخالفنيو  ،ندسَّ لربوهنا ضعيفة اتعاملراجع ي

ال َنَصُبوا َلَك ِئٍف َواَل خَ يَر َخاغَ  لَ افَ َلمَّا رََأوَك ثَاِبَت الجَ  :املقطع أنا ال أعرف عنه شيئاً  ذاه 
المام مل  و أنَّ يبد-هودَ رُ وُ اء وَ مَ  ال كَ و عُ ن َ مَ ه فَ دَ و نُ جُ  ينعِ للَّ ا رمَ أَ وَ  ،َغَواِئل َمْكرِِهم وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم َوَشرِِّهم

 ؟بالءف عن كر ر عذا نما ،اتلتب املقكهذه األحداث ما ذكرهتا لنا  و  ،مامهاملاء كان مفتوحاً أو  اً منهم أحد يُبقِ 
 مل يكن املاءذه املرحلة هيف اآلن -ِهمَشرِّ ِهم وَ َنَصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهم وقَاتَ ُلوَك ِبَكيدِ -:ال نعرف شيئا

  !!اف معناهأسراٌر ال نعر تلك  ؟ملاذا ،اناً شطسني عاحلُ  ولكن بقي ،سنيعن احلُ  اً منوع

ولكن ليس  ،اً ا مصدر رُف هلأنا ال أع هذه الرِّواية صحيحٌ  ،باقرغرب أن يقول المام التسمإذًا هل 
 يناية يعو ر  ،ةها الروالتب ينق الكوايات ليست يفأساسًا الرِّ  ،بت يف الكوايات موجودةً تكون الرِّ  بالضرورة أن

ن خناف عليهم م-وتمَ  لنا اتِ يعَ ى شِ لَ اف عَ خَ نَ  ن أَ واَل لَ )-حني يقول باقر العلوم ،حديث وليس كتابة
ثَناُهم ِبما َجَرى ِفي َكْرَبََلء-املوت نا خناُف على نَّ ولك ،كربالء  جرى يف ما مهللذكرنا  ،نا هلملروي (،َلَحدَّ
 وأيضاً  ؟دقيقة 40ساعة و  28ر فإذًا هذا التقدي !!عريضةو طويلة وتساؤالت أسئلة  وهنا ،من املوت شيعتنا

 .مانز لل شرٍ ن عمليةإهّنا  ،ة أكرب من ذلكقضيّ وال ما هو بشيء ير الدربندي سبعون ساعةدقت
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عين ي ،صنكمل النَّ لكن ل ،م غدة احلديث يو بقيَّ  ،شاء الل ثكم إن  حدِّ أُ  ،وقت الربنامج جيري سريعاً 
عملية -ُنوَد الُفجَّارَوطَحْنَت جُ -بو عليّ أ-ربفَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّ -:والضرب للطَّعنِ  باتهذه بعد عملية الثَّ 

 ،سنياحلُ  ،سنيقط احلُ ف ،دهِ ث هنا عن احُلسني لوححنُن نتحدَّ  ؟لوقتمن ا الثبات للطعن والضرب كم حتتاج
طعن ف وهي تذه األلو أمام ه و عليّ أن يثبت أبكم هو الوقت -فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب-:سني فقطواحلُ 

لمام وامن األعداء  ه مخسنيعلي يعين هجموا-فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب-أنا لستو المام يقول  ؟وتضرب
 ! ؟ث هبذه اللغةيتحدّ 

 مرّ وتست-مهُ تدَ َفَجاهَ -عاً مجي-راجَّ الفُ  دَ اهِ جَ تُ  نْ أَ  كَ مَ زِ لَ وَ  ؟:ابقة ماذا قالتالعبارات السَّ  ألنَّ 
-كتَ يعَ بَ وَ  كَ امَ مَ وا ذِ ثُ كَ نَ ف َ -قةباالسَّ  تاالعبار و  ،للجميع-ربضَّ الوَ  نِ عْ لطَّ لِ  تَّ بَ ثَ ب ف َ َحر البِ  كَ ُأو دَ بَ وَ -العبارات
ملية عهذه -َت ُجُنوَد الُفجَّارَوطَحنْ  ضَّربِن َوالعْ َك بِالَحرب فَ ثََبتَّ لِلطَّ َوَبَدُأو -يعةمام والبَ ثوا الذِّ كَ اجلميع نَ 
-:قولي هوو جاد سَّ مامنا الإيف كالم  كما مرَّ   ؟وذرّاهم اً نحطحنهم ط ت إىل أن  الوقت من احتاج كمالطحن  

وهم ذرو ر حى ويذالرَّ  طحنهم طحنَ ي هأنَّ ب دجاسَّ له المام افَ عليٌّ املختار هكذا وصَ -ارتَ خْ مُ  يٌّ اللِ ك عَ نَّ أَ كَ 
  .لكريهة هناكئحتهم ابقيت را لذا ،ينتهونو أجزاء أجزاء يُفتَّتون   ،ي هلم من باقيةال يبقو الريح اهلشيم 

َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار  ام جاءالمو  ،جمالدة ،جمالد-رِذي الَفَقابِ َدًا َجالِ مُ  َواَق ْ
 ؟مداها كمو  ؟هاعتُ سِ  صورة كمذه اله ،بذي الفقار دُ سنٌي جيالِ حُ  ،يف الهليهذا السَّ  ا التعبري بذي الفقارذهب

ىل وقٍت إج ة حتتا داجملال ألنَّ  ،ألبطالبطل األوتقال  ،اجملالدة تقال ألفرس الفرسان ،أحد قال أليِّ تُ  اجملالدة ال
لفارس اهو اجملالد  ؟دالِ جمُ  هُ نَّ أباألمر  صاحبُ  يقول عنهُ حَّتَّ ِه جمالدتِ  سني كم هو وقتُ كاحلُ   وفارسٌ  ،طويل
 !؟ةجملالدا سني كم هو وقتُ بحسب احلُ ف ،وكلٌّ بسبه ،قاتلويلة يُ طة دَّ ى مُ يبق الَّذي

هبا  ثرياً وأستشهدكها  حبُّ  أُ هذه القصيدة رغم أينِّ  !وحقٍّ حسنٍي هذا سخرية !عر سخريةوالل هذا الشِّ 
 لقصيدةا ذهمهزلة ه ،احيةة النَّ  زيار يفها باملوجود ها والل مهزلة إذا ما قستُ ولكنَّ  يف جمالسي وأحاديثيدائمًا 
 :جعفرسيِّد ة ميميّ  ،ةامليميّ 

 حتزال وص    رَّ إذا اش    تبك النِّ    حتَّ    ى 
 

 وتك      تمُ  م      ا تج      ن  بج      ال الرِّ  يدُ ِص       
 ةميَّ      الع      ذاب عل      ى جي      ول أُ  وق      ع 

 
 م    ن باس     ل ه    و ف     ي الوق    ائع معل     مُ  
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 ..ملَ بيده العَ أي  ،معلِ مُ 

 م ض           يغم تقح            م           ا راعه           م إالَّ 
 

 دم          دمُ ويُ  ج          م لفظ          هُ عِ غي          ران يُ  
 

 
  

 
 

ن عل   ى الشِّ   مال وغ   اص اليم   ي بلَ   ق َ 
 ف                                                                                                                                                      ي

 

 د في الرؤوس ويحطمُ حصِ يَ األوساط  
 تق         دِّماً مُ  ل         هُ  ب         أسٍ  ذو م         ا ك         رَّ  

 
 مُ المتق                  دِّ  وف                  رَّ ورأس                  هُ  إالَّ  

  
 

 

 غ     داحتَّ     ى برمح     ه  لو ص     بي الخي     
 

 واألده          مُ لونه          ا ان أش          قر س          يَّ  
 وم       ةٍ معل       ى مل اً غض       بان م       ا ش       دَّ  

 
 مُ برَ مُ  إالَّ وح          ل به          ا ال          بَلء ال            

  
 

 

 ..جمموعة من اجليشهي  ،لمومةامل

 بش      دة م      ن بأس      ه يلق      ى الس      َلح
 ع             رف الم             واع  ال تفي             د بمعش             ر

 

 مُ طّ         م         اح تحُ م والرِّ ثلِ ف         البيض تَ          
  

 
 

 ع      رف الم      واع  ال تفي      د بمعش      رٍ 
 

 او ُم   وا ع   ن النَّب   أ العظ   يم كم   ا عَ مّ ُص    
 

 
 

 الجماجم والكَلفي فانصاع يخطب 
 

 مُ ف ي        نظِ فالس        يف ينث        ر والمثّق         
 .؟!.ملعاينا زلة هذههم ،ريفةيارة الشَّ لزِّ ا تكون مهزلة أمام هذه هذه 

ف معىن ر ع أينويا ليت-َغيَر َخاِئٍف َواَل َخال َنَصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهم لَ افَ َلمَّا رََأوَك ثَاِبَت الجَ 
اللَِّعين ُجُنوَده َفَمنَ ُعوَك ال َماء َوَأَمر -جرى الَّذيال ندري ما -وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم َوَشرِِّهم-هذا الكالم

ة بدأت القضيَّ و -التَ القِ  وكَ زُ اجَ نَ وَ -أشرحها يوم غدٍ  ،كفي الوقت لشرحهاال ي ،نقلبت هناالقضية اِ - َوُوُروَده
إىل -ِطَلمصْ اإلِ  فَّ كُ أَ  يكَ لَ وا إِ طُ سَ بَ ال وَ بَ النِّ ام وَ هَ السِّ بِ  َشُقوكَ وَعاَجُلوَك الن َِّزال َور  َونَاَجُزوَك الِقَتال-ة ثانيةمرَّ 
يارة هكذا الزّ  ل والتغرّي دّ بد والتهذا التجدُّ  ،بعد قتل أصحابه وأهل بيته جرىه وهذا كلّ  ،يارةتقول الزِّ  أن  

 كاءَ يَ لِ وْ م أَ هِ لِ تْ ق َ ي فِ  اً امَ آثَ  يكَ وا فِ بُ اق َ  رَ اَل وَ  وَلم يَ ْرَعوا َلَك ِذَماَماً  َوَبَسطُوا ِإلَيَك َأُكفَّ اإِلْصِطَلم-:تقول
 لٌ مِ تَ حْ مُ ات وَ وَ ب َ هَ  ي الفِ  مٌ دَّ قَ مُ  تَ نْ أَ وَ -؟ما الَّذي جرىف ،وقد هَنبوا الرِّحال واحُلسني موجود-ونَ ْهِبِهم رَِحاَلك

املصائب  احلروب ورأت أتر  ماوات قدمالئكة السَّ -اتاوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ ت مِ بَ جَ د عَ ات قَ يَّ ذِ َلَ لِ 
هل هو هذا  ؟كان يف عاشوراء  صربٍ  فأيُّ  ؟ب من صربهسني فكيف تتعجَّ هو احلُ من و سني وهي تعرف احلُ 

أو الشعراء أو الرواديد هؤالء اجلُّهال ! !ربهذا هو الصَّ هل  البائسون؟اء بطلاهؤالء  ث عنهُ يتحدَّ  الَّذيرب الصَّ 
 الَّذيرب هذا الصَّ  ،منهم أنا واحدفج نفسي خِر أنا ال أُ  ،وأنا من ضمنهم !؟الَّذين ال يعرفون حقائق األمور
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أبكت الَّيت  (،كهيعص)هنا تعرف معىن  ،يا حسني !؟يا حسنيهذا صرٍب  موات أيُّ مالئكة السَّ  بت منهُ جِ عَ 
 ،ون بديث صاحب األمرن يهزأُ الَّذيال هَّ تسمع هلؤالء اجلُ  ال ،هنا تعرف معناها ،سنيصاد صرب احلُ  ،األنبياء

َبت ِمن َصْبِرَك َمََلِئَكُة َقد َعجَ -:صرب احلسنيهي صاد  ،الهَّ هلؤالء اجلُ ميع ستال  ،صاد صفصطائيويقولون 
  .يا ُحسني-السََّماَوات

 م          انِ الزَّ  ابِ رَك          ى بِ رَ ال          وَ  يس          يرُ 
 

 ض             َلعِ ن أَ وِم              س             تقيمٍ ن مُ ِم              
 كبَ َر  رُ جاد ُتسي ِّ وأنت أنت يا أبا السَّ  

 الخل                                                                                                                                       ودِ 
 

 تب         عِ س         تجدَّ ل         ه يَ ا تَ َم         الزم         اِن  
 تر ف        ي الخال        دينال        وِ ه        ا ي  في        ا أ 

 
ا إل             ى ا ن ل             م يُ    عِ ش             فَ ف             ذَّ

  
 

 

 ....يا حسني

 ،د مع احُلسنيا يتجدَّ قاؤنل ،إن شاء الل تعاىل دٍ بقية احلديث تأتينا يوم غَ  ،وقت الربنامج انتهى
وابُن  ،سَّجاديا أبا ال ،كُن َعبدِ  وابَعبُدكَ ) :اطبه يف كلِّ حالحنن هكذا خناطبه وخنُ  ،سنيحلُ ودائماً سنبقى مع ا

يا  ،َكمالتَّارُِك لِل ِخاَلِف َعَليو الُمه َعليك لِل وساواُت َعبُدك وابُن َعبِيِدك َوابُن ِإَماِئك ال ُمقرُّ بِالرِّّق َصل ،أََمِتك
 (.ُحسني

  .. الَقَمرةِ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ أتركُ 
َلى عَ يَنا َوُمَتاِبِعيَنا ِهدِ ُجوِه ُمَشاوُ نا و ُجوهِ وُ الَكرَب َعن ْكِشف إ َعن َوْجِه َأِخيَك الُحَسين يَا َكاِشَف الَكربِ 

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