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َرة َمَلف    الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتابُ  :الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م13/6/2016ون والست   عةُ اسِ قُة التَّ لَ الحَ 

 زُء الّسادسجُ ال-ين الطيِّ والنَّشروانِ قَ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ك َوَما َوَجدَ  َد َمنْ َماَذا فَ قَ  ..اهلل يَّةَ . بَقِ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

خُر وآ (،شرالنَّ لطّي و ا انينُ و قَ ) :مت حولُه احللقاُت الّسابقةتقدَّ  الَّذياحلديُث حتت نفس العنوان 
ف من حيُث توقَّ  لُ كمِ أُ وس ،سةاحية املقدّ يف جانٍب من جوانِب زيارة النَّ كان حديثنا يف احللقِة املاضية  

 .ابقةحديثي يف احللقِة السَّ 
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ريخ ة التأمؤسَّسو  العريب اثلتُ إحياء اطبعة دار  (،حبار األنوار)تسعون من لامن واوهذا هو اجلزء الثَّ 
 هُ تر ُت إليِه وما ذكاضية ما أشر قِة املل احلمرَّ علينا يف ،الثالمثائة فحة احلادية والعشرين بعدوأنا يف الصَّ  ،العريب

-اِطب معه:نُ  نُ حنو  ،لشُّهداءا يِّد  س  ُه دَّ نا ج  زمانِ  إمامُ  بُ اطِ يُ  حيث سةُ املقدَّ  احيةُ اضت هبا النَّ من عبائر ف  
َولِْلُفسَّاِق  اِبَحا  ِفي َغَمراِت ال َموِت سَ وَ  نَاِصَحا   ألُمَّةِ لِ وَ  َولِلط َغاِة ُمَقارَِعا  -يا أبا عبد اهلل-َولِلطُْغَياِن قَاِمَعا  

 لَغي  أَتْ َباَعهاِقَناَعه َوَدَعا ظ ْلُم َأْسَفَر الوَ اَعه دَّ بَ مَ َحتَّى إَذا ال َجوُر -:ريفةيارة الشَّ قالت الزِّ  إىل أن  -ُمَكاِفَحا  
-اَمَك َوبَيَعَتكَعَليِهم فَ َنَكُثوا ِذمَ  الُحجَّةِ  يدِ تَأكِ وَ ُهم لَ َفَجاَهدتَ ُهم بَ َعد اإِليَعاِز  ارالُفجَّ  دَ اهِ جَ تُ  أنْ  كَ مَ زِ لَ وَ 

ن تلك عبالنتيجة  ،ا  ثني ألفن الثالعأو  ،ا  ريفة عن السبعني ألفيارة الشَّ واحلديث هنا يف الزِّ  !نكثوا اجلميع
ْسَخُطوا َوأَ  ُثوا ِذَماَمَك َوبَيَعَتكيِهم فَ َنكَ َعلَ  ةِ لُحجَّ ا َفَجاَهدتَ ُهم بَ َعد اإِليَعاِز َلُهم َوتَأِكيدِ -:اآلالف املؤلَّفة

 َطَل الغَُبارْمَت َقسْ َوَاقْ َتحَ  رُفجَّا ُجُنوَد الطَحْنتَ وَ  ربفَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّ  وَك بِالَحربْ أُ رَبََّك َوَجدَّك َوَبد
 سيِّدة النَّ ما جاء يف ميميّ بأ :ارات وقلتُ العب هِ هذ قفُت عندو  -ُمَجاِلَدا  ِبِذي الَفَقار َكأَنََّك َعِليٌّ ال ُمْخَتار

سة احية املقدَّ لنَّ ائُر زيارة ابنها ع  عثت دَّ حت  الَّيت يست باملضامني ها لو قِ لكنَّ  ،جعفر وهي ُمعلَّقٌة ُحسينيٌة رائعة
ة قمر طولِة وفروسيّ ها عن ب جوانبفيها أو يف أكبِ  السيِّد جعفر ثحتدَّ الَّيت ة امليميّ  !هلا لصارت ال قيمة  

دت يف ر  و  الَّيت  ث عن املعاينأحتدَّ  اني وإّنَّ ة قمر اهلامشيّ ين ال أشرُي هنا بنحٍو خاص لفروسيّ ولكنَّ  ،نياهلامشيّ 
 :حني يقول ،جعفرسيِّد الة ميميّ وردت يف الَّيت ة واملعاين ر ايالزِّ 

 داغَ     تَّ     ى حَ  رمح     هِ بِ  لو يُ     الخُ  غَ بَ َص     
 

 مُ َه          دْ واألَ  أش          قُر لوِنه          اان يَّ َس           
 :و حني يقولأ 

 اصَ ن عل   ى الشِّ   مال وغَ   ب اليم   يلَ   ق َ 
 ف                                                                                                                                                      ي

 

 مُ حطِ في الرؤوس ويَ  دُ حصِ يَ األوساط  
 يف نفس قصيدةٍ  اهلا يفمني قاملضانفس و  ،نهاثاٌل مِ وهذا مِ  ،قرأت األبيات عليكم يف احللقة املاضية 

 :وناينليُ ااتل اجليش ق   يالَّذ يشهِ ُث عن ج  لطان العثماين ويتحدَّ دُح فيها السُّ ٍة ي  يف قصيدٍة بائيّ  ،ديوانه

 لواقلب   وا اليم   ين عل   ى الش   مال وج   دّ 
  

 هاس        ابَ ش        ركي ُ ُنِطي        ُق حِ  أبط        الَ  
  ج      داولٌ ماءِ حتَّ      ى ج      ريَن م      ن ال      دِّ  

 
 ه     ابابَ المس     لمين عُ  خاض     ت خي     ولُ  

 مافتص    بَّغت تل    ك الخي    ول م    ن ال    دِّ  
 

 ه           ارابَ ه           ا وعِ جبَ بّ           ر نُ ق             غَ والنَّ  
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 ه        ارادُ وُ ه        ا وَ مرُ حُ  فغ        دت َس        واء  
 

 اه     بَ إها جي      ُ النَّ  بغَ م     ذ َص      رُ قْ والش       
 *** 

 ة  فمرَّ  ،رو  لصُّ ي هذه اهاعر لشَّ رُه اما يتصوَّ  غايةُ و  ،تهِ ت يف ميميّ مرّ الَّيت املضامني  نفسهي وهذه 
لها يف اجليش التكي وأخرى جع ،ةيَّ رائو اشالع الطالبيةِ  ةِ جاعِة العلويَّ لها يف الشَّ ع  ج   ،اسلها أليب الفضل العبَّ ع  ج  
يِّد سال شأن يل بال ،دوداحمل يُّ ر البشر التصوُّ هو هذا  ،ثماينالعُ  يدلطان عبد احلميف جيش السُّ  ،ثماينالعُ 

سيِّد ال رم وتصوّ ركصوّ ري وتصوّ ت ،نار تصوُّ  بأنَّ  ا أردُت أن أقولوإّنَّ  ،نيللعثماني هِ يل مبدح وال شأن   ،جعفر
ذهنية  فرداتا من مُ وإّنَّ  ،لغويةاملفردات ال ات هنا ليسدر وأعين باملف ،فرداتر ينشأ من مُ هذا التصوُّ  ،جعفر
عن  ملفردات عبارةهذه او  ن مفرداتمل تتشكَّ إّّنا ن اإلنسان هذ يف ةٍ كر فِ  فأيّ  ،منها التفكري البشري لُ يتشكَّ 

ا مب عقا من الوااهاقتطفن حننُ  جزاء من صورا صور كاملة أو أإلشارات الذهنية هي إمَّ ا هذهو  ،هنيةإشارات ذِ 
لعنا طّ االَّيت افات قالثَّ  بوابتلف أخذناها من مُ أو أخذناها من جتاربنا أو من جتارب اآلخرين أو أ ،هي هي
ها ل يتعامل معلواقع و عها يف امل نتعامل  ،صورا  جديدةمنها نا فصنعنا  خيالِ يف عال  بناها و ركَّ عليها أ
م اإلشارات إىل تلك ،هنيةت الذِّ فرداها إىل تلكم املكلُّ تلك املعاين مردُّ   ن بالنتيجةِ ولك ،عقالوا يف اآلخرون

الَّيت فردات ملا عد عن هذهِ ية البُ دة  غابعي كرةُ حينما تكون الفِ و  ،نساناإلِ  إدراكُ  لُ منها يتشكَّ اليت اإلدراكية و 
شّكل نُ  ن  أو أ ،رة  ذهنيةصو هلا  رسمن أّّن لنا أنف ،هاها وال شاهدنا تفاصيل  ال عايشناها وال عانينا جتربت   حننُ 

  .دراكنافكرة  يف إِ حوهلا 

ومهما  م  س  مثلي مهما ر  ث تحدِّ مُ ـوال ،راعر مهما تصوَّ الشَّ  بأنَّ  ،شري إليهأن أُ  ردتُ أ الَّذيهو هذا 
ك ار  اإلدنقلِ  خرى من وسائلِ وسيلٍة أُ  ةِ حديثِه أو من خالل أيَّ  يف ذهنِه كي ينقلها من خاللِ  خّطط لفكرةٍ 
 ،همكِ ا ر إد حدودِ  اجلميع حمبوسني يف إطارِ  سيبقى ،و و ُث والرسَّامُ تحدِّ مُ ـوال اعرُ سيبقى الشَّ ف ،إىل اآلخرين

سيِّد ق باملقطع املتعلِّ  بل إنَّ  ،زءا  منها وال عايشناهاّنا جُ ال حنُن كُ  ،عاشوراء ةِ سع  ث عن واقعة بِ حينما نتحدَّ و 
صوصية خُ  سيين لهُ قطع احلُ م  ـال ،وحدهِ حني بقي لِ  !ايشوهسني وأهل بيتِه ما ع  أصحاب احلُ الشُّهداء حَّتَّ 

 ،عليه وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ  بهِ  سيين اخلاصّ حلُ ا بداية املقطع لِه إىلعن يوم عاشوراء من أوَّ فيها يتلف 
لك األرض ويف ذلك على تِ  وكانت احلركةُ  ،بيعيةه الطَّ وال كان الوقُت جيري حبالتِ جِر إىل الزَّ فعاشوراء من الف  
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 ،من هنا بدأ الوقت يتلفو  ،سيِّد الشُّهداء ت بعد صالةِ ت واشتدّ دَّ تشألنَّ املعركة ا ،كان بشكٍل طبيعيامل
ويف  !املكان مان ونشرِ نشر الزَّ  يف حالةِ دخلت  ،دةألنَّ عاشوراء دخلت يف حالٍة جدي تلفالوقُت ي  ا بدأ وإّنَّ 

ل إىل املعركة  خ  وال ل يكن قد د  عليه قبل الزَّ  وسالمهُ  اهللِ  فأبو عبد اهلل صلواتُ  ،األل وطيّ  درةِ القُ  حالة طيّ 
 وفقا  لرواياتِ كان ذلك  و وال وأنتم شاهدتُ ن الزَّ ولذلك أنا حسبُت لكم الوقت م ،والكما دخلها بعد الزَّ 

كان الوقُت طويال  مع ذلك  و  ،الكثري من التفاصيل اختصرُت األحداث اختصارا  وألغيتُ قد املخالفني و 
ساعة  28 :اعاتالسَّ  عددُ كان ذلك احلذف   لِّ ه مع كُ رتُ قدّ  الَّذيرون حبسب التقدير وإذا تتذكَّ  ،ا  دَّ وطويال  جِ 

نُت لكم من ُل هناٍر كما بيّ و فأط ،مثان ساعاتفأين حنُن من عدِد ساعاِت يوٍم ال تصل إىل  ،دقيقة 40و
أين هذا التقدير ف ،ات ونصفعسبع ساهو  ،وال إىل وقٍت صالة املغربنة يف العراق ما بني الزَّ ارات السَّ هن

 !؟من ذلك التقدير

 ،نيمتقدِّ املت نياحللقت تني يفمرَّ يكم علبن سنان وقرأهتا اها عبد اهلل ارو الَّيت والرواية عن إمامنا الصادق 
 حُم مَّدهليجاء عن آل اجنلت فيه ا ذيالَّ وقت هو ال فذلك (،ةاعَ سَ بِ  رِ صْ العَ  دَ عَ ب َ  كَ ارَ طَ فْ ل إِ عَ اجْ فَ )-حني قال لهُ 

 .عليه سالمهُ و  اهللِ  لواتُ ص نيُ س  ل احلُ تِ قُ و  انتهت املعركة ،ماللرِّ ا رعى علىامللحمة وهم ص   توانكشف

 ؟ةساحية املقدَّ رة النَّ  زيااءت يفج  الَّيت فاصيل أرسم صورة  حقيقية  وفقا  للتَّ  فكيف أستطيُع أن  
  .سيِّد الشُّهداءُث عنه هو يتحدَّ  الَّذيث هو صاحُب األمر و تحدِّ مُ ـفال

أو حَّّت  ،ا  فبعني ألللسَّ  بت  ث   ،يعا  هلم مج ت  ب  ثـ   و قدهُ ف-فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّرب-:فحينما يقول
َوطَحْنَت  الضَّربلطَّْعِن وَ لِ َبتَّ فَ ثَ -هممن حَّتَّ لو ثبت أللفٍ و  ،يارة ما ذكرت العددالزِّ  ألنَّ  ،ا  الثني ألفللثَّ 

سيِّد ت رة خاطبالزيا ألنَّ  ،الطحن سيكون ألكثرهمأّن طحنت جنود الفجار يعين -ُجُنوَد الُفجَّار
فبعثوا جبنودهم  ،ونمويّ قيفة األالسَّ  بناءُ أ ار وهماهد الفججتُ  لزمك أن  -ارجَّ الفُ  دَ اهِ جَ تُ  نْ  أكَ مَ زِ لَ وَ -:الشُّهداء

  :ناك احتماالنه .؟!.ُفجَّارَوطَحْنَت ُجُنوَد ال-:نهم كما يقول صاحب األمرح  واإلمام ط   ،جبيوشهمو 

  !تهمقيَّ بقد بقيت فحدث ا ولكنَّ هذا م ،طحنهم مجيعا  أي أنّه  ،(َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار) -
  ؟ىل وقت أو إوقتٍ  ذلك من فكم حيتاجُ   ،همطحن أكثر   ،إذا  املراد أنَُّه طحن الكثري منهم -
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َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار -َتارر َكأَنََّك َعِليٌّ ال ُمخْ ِذي الَفَقابِ َدا  َجالِ مُ  َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار َوَاق ْ
َغيَر  شَ الجَ َك ثَاِبَت ارََأو  َلمَّاف َ -:اليوم مع حديثِ  األمسِ  يتواصل حديثُ َّتَّ حيارة يف قراءة الزِّ  ونستمرّ 

نعرف  لت حنن الذا كما قُ وه-َشرِِّهموَ ِدِهم َكيوقَاتَ ُلوَك بِ  ،َصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهمَخاِئفي َوَُ َخاش نَ 
 ،نفس الذهنيَّةلون بمعي   وهم ماكرون ومُ فالق ،هناك غوائل وهناك مكر-َصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهمنَ -هُ تفاصيل  

ون ة سرجبذهنيَّ  ،لعاصمر ابن اع   ةِ يَّ هنذب ،ِة معاويةبذهنيَّ  .؟!.هاءوالدَّ  ة شياطني املكرِ بذهنيَّ  ؟نم   ةِ يَّ هنذب
 ياطنين الشَّ جمموعة م ،ياد ابن ز اهلل ة عبيدبذهنيَّ  ،ة زياد ابن أبيهنيَّ بذه ،صراينسرجون النَّ  ،ستشار معاويةمُ 

  !قافةالثَّ  هبذهِ و  !ةهبذه الذهنيَّ و  !لون هبذه العقليةالقوم يعم ،هاةوالدُّ 

 ،كمائنالل هي ائالغو ف ،ديعةخلا ها معىنفيا ذاهتِ  الغوائل حبدِّ -َصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهمنَ -اإلمام يقول
ك وا لنصبي هم قد أ ،ضاعفمكٌر م كيعين هنا-َصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهمنَ -:عد  اخلُ هي و  ،صائداملهي و 

 .هممكرِ  ومكائد   خدائع  

قد  !ال ندري ؟هبا د الشُّهداءسيِّ لوا ت  اوق  ا ذوهاّتَّ الَّيت ما هي األساليب -وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم َوَشرِِّهم
ل تفاصي كرت لناذ قاتل ما تب املكُ   ولكنّ  ،رت يف كتب املقاتلكِ ُذ الَّيت هي نفس األساليب  :ل قائلو يق

  !ما جرىلنا تفاصيل  سّجلتما  تب التأريخكُ و  ،األحداث

وصفا  ألحد املعاين اليت ذُِكر ت يف زيارة  من املصادر مصدرٍ  أنا ما رأيت يف ،وعلى سبيل املثال
 يلة  ا طِ وإّنَّ  ،يلة البارحةها يف هذا اليوم أو يف ل  ها كلَّ عتُ تتبّ أيّن ال أقصد  ،هالَّ كُ   املصادر   عتُ  تتبّ مع أينِّ  ،الناحية
 ال أكون قد ف ث عن واقعة الطَّ ال  أو كتابا  حتدَّ تب التأريخ وال أعرف مقتب يف كُ قرأُت ما ُكتِ فقد  ،حيايت

 با  وال مسعتُ اكت  ين ال أعرفُ ولكنَّ  ،ال يوجد كتاب أنَّهُ  عينال أو ال أعرف كتابا  أنا احلقيقة  ،هتُ قرأعليه و  رتُ ر  م  
لعت على هذه املكتبة اطّ فأنا قد  ،تبها املخالفونك  الَّيت  تب التأريخ كُ بني  حَّتَّ ة و يعيَّ بكتاٍب يف املكتبة الشِّ 

ولكن لو كان هناك  ،يف هذه اللحظة التفاصيلكّل ال أستطيع أن استحضر  أيّن  صحيحٌ  ،الكتب على هذهِ و 
املعىن ما رأيُت هذا أقول  ،عن ذهين هفُ حبسب ما أعرِ وذلك هين يب عن ذِ ال يغ هُ بيل فإنَّ شيء من هذا الق  

ا يحَ رِ جَ  ضِ رْ ى األَ لَ إِ  يتَ وَ هَ ف َ  كَ ادِ وَ ن جَ عَ  وكَ سُ كَّ نَ تَّى حَ -:حيث جاء فيها احية املقدسةالنَّ  تُه زيارةُ كر  ذ   الَّذي
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 اذوه ،بعد ذلك تأيت احلوادثف ،تهِ يف حيابل ه ع رأسُ قط  هذا حدث واإلمام ل يُ -اهَ رِ افِ وَ حَ بِ  ولُ يُ الخُ  كَ ؤُ طَ تَ 
  من املقاطع.. مقطع آخرو وهذه مرحلة أخرى  ،ماإىل اخلي يرجع بعدث وإىل اآلن جواد اإلمام ل د  ح  

  !صشخَّ ص ومُ اخِ وال مقطع زماين ش  الزَّ  -
  !صشخَّ قطع آخر مُ ان مليٍّ األكب للميدروج ع  خُ  -
  !صشخَّ آخر مُ اس صلوات اهلل عليه مقطع خروج العبَّ  -
  !للعائلةسيِّد الشُّهداء داع و وهو  ،صشخَّ ل مقطع مُ الوداع األوَّ  -
  !صشخَّ قطع مُ اين م  لثَّ ا الوداع -
  !صشخَّ رجوع اجلواد إىل اخليام مقطع مُ  -

 احلسييُن يف املشهدُ  ،سيينه املشهد احلُ سمِّ فلنُ  ،سيينيف املشهد احلُ  صةشخَّ صة ومُ اخِ مقاطع ش   هذه
 هذه ين حني ذكرتُ قطعا  إنِّ  ،على األرض من هنا يبدأ املشهد احلسيين اسُ العبَّ  ط  ق  يبدأ بعد أن  س   عاشوراء

ن يف س  قتُل عبد اهلل ابن احل  وم   ،شاخص نوانٌ هو أيضا  عُ  ضيعِ الرَّ  قتلُ  فم  إالَّ و  أمثلةهي لعناوين ا هذهفلعناوين ا
وقد  مقطع شاخصريف الشَّ  قبل قطع رأسهِ سيِّد الشُّهداء واهلجوم على  ،سني مقطع شاخصه احلُ مِّ ع   جرِ حِ 

قطع  قبلعلى قيد احلياة إىل آخر حلظٍة سيِّد الشُّهداء عونه بالسيوف وبقي قطّ وهم ي ،هذا املقطع طويال   دام
ى لَ  عَ سٌ الِ جَ  رُ مْ لشِّ اوَ -ارةلزِّيرأ يف اقحني ن ،أقول الَّذيلست أنا و يارة هكذا تقول الزِّ  ،ريفالشَّ  رأسهِ 
َقْد َسَكَنت -هنا يف هذه اللحظة-كاس  وَ ت حَ نَ كَ سَ  دْ ه قَ دِ نَّ هَ مُ بِ  كَ ٌح لَ ابِ ذَ -:يارةإىل أن تقول الزِّ -كْ رِ دْ صَ 

يارة ما الزِّ  ،يتفِ خ   وإّّنا انقطعت ليس-كاسُ فَ ن ْ ت أَ يَ فِ خَ وَ -بحالذَّ  بدأت حواسك تسكن أثناء-َحَواس ك
-كاسُ فَ ن ْ ت أَ يَ فِ خَ وَ  َحَواس كَسَكَنت -احلركة ت عنن  ك  يعين س  -َسَكَنت َحَواس ك-كقالت قد ماتت حواسُّ 

على سيِّد الشُّهداء بح مّتت و  وعملية الذَّ  ،على قيِد احلياةسيِّد الشُّهداء إىل آخر حلظة وكان ف ،ليس انقطعت
يارة هكذا الزِّ  ،هذا املعىن ،وأنت جريح-فَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرِض َجرِيَحا َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها-قيِد احلياة

 اةُ غَ الط   وكَ لُ عْ ت َ وَ  َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها-وأنت يف حاِل جراحاتك-فَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرِض َجرِيَحا-:تقول
أين جاء هذا مذكورا  يف كتب ف ،إىل اآلن ليس هناك من خٍب عن املوت-كينُ بِ جَ  وتِ مَ لْ لِ  حَ شَ رَ  دْ ا قَ هَ رِ اتِ وَ ب َ بِ 

كما !  ؟ىف هذه األوصاف إاّل راٍء رأ  صِ ي   من يستطيع أن   ؟قاتلم  ـمذكورا  يف كتب الأين جاء هذا و  ؟التأريخ
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لَّ يروا مجيعهم كُ  ن حضروا املعركة ما استطاعوا أن  حَّتَّ الَّذي ،مسعواقد خون املؤرِّ ف ،ر أ ىن م  ك    سامعٌ وما يُقال 
بار وهليبة املوقف وجلاللة ة الغُ ولشدَّ  ،اسولكثرة النَّ حام لكثرة الزُّ  !ا كلُّ واحد منهم رأى شيئا  وإّنَّ  !التفاصيل

 !سينذ املشهد العبَّادخل يف وسط املعركة مُ  الَّذيعب الرُّ  !عتمل يف نفوسهما الَّذيعب وللرُّ  ،املشهد
م يو   مشاهد  م  رسِ  أبصدد أن   أنا هنا لستُ  ،نقف عنده ولكن ليس يف هذا البنامج أن   دَّ اسي البُ العبَّ  املشهدُ و 

خالل   منوذلك  ،ث عن تلك املشاهدوأحتدَّ  عاشوراء أجد فرصة  كي أرسم لكم بانوراما  أنأمتىنَّ  ،فالطفو 
 منكذلك و  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  اهللِ  ومن خالل ما ورد عنهم صلواتُ  ،مومن خالل زياراهتِ  ،مهتِ اكلم

 ين يف أيِّ بِّ ب التأريخ خ  تُ التأريِخ وعن كُ ُث عن تتحدَّ  الَّذيها أيّ  فأنت هم.أعدائِ  خالل ما نطقت به ألسنةُ 
مثل يوجد بها ت  ا من ك  به  ت  ك  أو   ،ةنَّ و السُ  أيعةُ كتبتها الشِّ الَّيت  قاتل م  ـقتٍل من الم   تب التأريخ ويف أيِّ تاٍب من كُ كِ 

ٍر أو ثهلا من أنا ال جند نَّ ولك ،شارت إشاراتأ وهي فقط ،تصرةمُ و جاءت موجزة  يارةُ والزِّ هذا  ؟ليلتفاصا هذه
  .يف كتب التأريخ نيٍ ع  

َحتَّى َنكَُّسوَك -:هذا املشهدالحظ  ،من دون تفاصيلو أشارت إشارات بأّن يارة ومن هنا أقول الزِّ 
ثت عن كتب املقاتل حتدَّ   ؟جراحاتِه وأيَّة جراحات اإلمام اآلن بكلّ -َعن َجَواِدَك فَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرِض َجرِيَحا

هم يوف  عوا سُ ض  ي   هم حاولوا أن  ا  وكلُّ دَّ القوم أعدادهم كثرية جِ  ألنَّ  ،ذلك لقليل أقول وإنَّ  ،اجلراحاتأالف من 
ب ش  احلجارة وباخل  اح و مالرِّ و  فو يسني قُتل بالسَّ واية يوم أمس عن باقر العلوم بأنَّ احلُ ت علينا الرِّ ماحهم ومرَّ ورِ 

سني راحات احلُ جِ  أنَّ  ،ج عن هذا التصويرر خست اجلراحات حينئذٍ  ادُ فأعد ، وسيلةبكلّ و شيء  صي وبكلِّ والعُ 
ات وايذه الرِّ ه يف ذلك ولكن املعصومني ت وردت عنانعم عندنا رواي ،سني ألفانات احلُ  جراحأنَّ  ،ألف
نعم كانت  ،البدن البشري حمدود املساحة بأنَّ  :قد تقول ،سنيث عن جانب من جراحات احلُ دَّ تتح

لذا  ،جلراحا راٌح جبنب اجلراح وجراٌح علىجِ  ،وجراحة يف باطن جراحة ،راحة على جراحةسني جاحلُ  تاجراح
أكثر من أي  لغسَّ مُ  ،غسولليس م   ،غّسلمُ -احرَ جِ  ل امِ دَ بِ  لِ سَّ غَ مُ ى الْ لَ عَ  َلمُ السَّ -هكذا: اطبهُ يارة ّتالزِّ فإّن 

ِم  ليس مغسوال  -لِ سَّ غَ مُ ى الْ لَ عَ  َلمُ السَّ -:ةمرَّ  ى لَ عَ  َلمُ السَّ -مرَّة واحدة الدماءب غصب  املغسول يُ ف ،الـِجر احِبد 
قول ت بعد ذلكو  ،ةة بعد مرَّ مرَّ أي  ،عرَّ جمُ -احمَ الرِّ  اتِ اسَ كَ بِ  عِ رَّ جَ مُ  ى اللَ عَ  مُ ََل السَّ  ،احرَ جِ  ل امِ دَ بِ  لِ سَّ غَ مُ الْ 
 لِ سَّ غَ مُ ى الْ لَ عَ  َلمُ السَّ - ونزف دما  من بدنه إالَّ  يعين ما بقي جزء-ىرَ ي الوَ فِ  ورِ حُ نْ مَ  ى اللَ عَ  مُ ََل السَّ -:يارةالزِّ 
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حنن و  ،صاحب األمر وصفُ هو هذا  ،راحاجل دمِ ة بِ ّسل أكثر من مرَّ ُمغ ،رمسوا يل هذه الصورةا-احرَ جِ  ل امِ دَ بِ 
صَّا  مثال  لطه أنا هنا ال أتناول ن   ،املعصوم إلمامِ ا عن املعصومِ  اإلمامِ  هذا حديثُ  ،سنا هنا بصدد املبالغةل

 مقامات بديع من مقامات احلريري أو ا  أنا هنا ال أتناول نصَّ و  ،جبان خليل جبانحسني أو املنفلوطي أو 
 .أتناول نصَّا  عن املعصومهنا أنا  ،الزمان اهلمداين

يَحا َتَطُؤَك الُخُيوُل فَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرِض َجرِ -هسُ ف  هو هذا نـ  -احرَ جِ  ل امِ دَ بِ  لِ سَّ غَ مُ ى الْ لَ عَ  َلمُ السَّ 
وليست الَّيت  تقطعو تبت الَّيت  ،ة جّدا  احلادَّ الشديدة و السيوف هي  البواتر-اهَ رِ اتِ وَ ب َ بِ  اةُ غَ الط   وكَ لُ عْ ت َ وَ  ِبَحَواِفرَِها

السيوف البواتر ف ،تقطع لك القدرة على أنرح وال مت  جت   ا  هناك سيوفإذ أّن  ،السيوف تقطع ليس كلّ ف ،جترح
َتَطُؤَك الُخُيوُل -:عصومامل ا  عنكالم  أنقل ينّ بأوال تنسوا -َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها-السيوف القاطعةهي 

نزفت الدماء  ،ةأكثر من مرَّ  ءابالدم غّسلٌ مُ قتيٌل  ،الصورة رمسوا يل هذهِ ا-اهَ رِ اتِ وَ ب َ بِ  اةُ غَ الط   وكَ لُ عْ ت َ وَ  ِبَحَواِفرَِها
 ..يولتلك اجلراحات وجاءت اخلُ بِ  وهوى إىل األرضِ  !ةمرَّ  مرّة  بعد لتهُ من أجزاء بدنِه فغسَّ  زءٍ من كلِّ جُ 

طئوا احلسني بعد و  ذينلَّ  اتب التأريخ ويف كتب املقاتل أنَّ ر يف كُ ذك  وإذا كان يُ  (،َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها)
ألن  ،مجيعا   ومِ خيول الق   ث عنتتحدَّ  ،اخليول عن كلِّ  ث هناة تتحدَّ ار يالزِّ ف ،من الفرسان شرةٌ قطع رأسِه ع  

-اتهَ جِ  ال لِّ ن كُ مِ  كَ وا بِ قُ دَ حْ أَ فَ -؟يارة ماذا قالتالزِّ  ،شرةسني عن جواده ليسو هؤالء الع  وا احلُ سُ كَّ ن ن  الَّذي
 لِّ ن كُ مِ  كَ بِ وا قُ دَ حْ أَ فَ -؟عشرة ق بهِ دِ احلسني حيُ هل  ؟سنيدقوا باحلُ حيُ  لعشرة يستطيعون أنافهل  ،اجلميع

وا قُ دَ حْ أَ فَ -؟:خلياما وبني عشرة حيولون بني احُلسني-احوَ الرَّ  ينَ بَ وَ  كَ ينَ وا بَ الُ حَ اح وَ رَ جِ  البِ  وكَ نُ خَ ثْ أَ وَ  اتهَ جِ  ال
خنوك ن أثالَّذيهم  هؤالء الَّذين أحدقوا بك من كلِّ اجلهات-احرَ جِ  البِ  وكَ نُ خَ ثْ أَ وَ  اتهَ جِ  ال لِّ ن كُ مِ  كَ بِ 

العّباس و املشهد احُلسيين هذا هو -َلَك نَاِصر وَلم يَ ْبقَ  احوَ الرَّ  ينَ بَ وَ  كَ ينَ وا بَ الُ حَ اح وَ رَ جِ  البِ  وكَ نُ خَ ثْ أَ وَ -باجلراح
 يتَ وَ هَ ف َ  كادِ وَ ن جَ عَ  وكَ سُ كَّ نَ تَّى حَ ك دِ َُ وْ أَ وَ  كَ تِ وَ سْ ن نِ عَ  ب  ذُ ر تَ ابِ صَ  بٌ سِ تَ حْ مُ  تَ نْ أَ وَ -ليس موجودا  فيه

فأين  ،شاركوا اجلميع-اهَ رِ اتِ وَ ب َ بِ  اةُ غَ الط   وكَ لُ عْ ت َ وَ  َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها-هؤالء مجيعا  -ايحَ رِ جَ  ضِ رْ ى األَ لَ إِ 
 ،ي ال أدريعلّ أرشدوين ل   ؟اتلققتل من املم   يف أيّ  ،ينو دلّ  ؟من كتب التأريخ كتابٍ   يف أيّ  ؟هذا املشهديوجد 

التأريخ وليست  بتيف كُ  ور ليست موجودة  احلقائق وهذه الصُّ هذه بأّن  ةٍ رايدوعن  ين أقوهلا عن علمٍ لكنَّ 
 هذهِ وأّن  ،اتا خصوصيّ عاشوراء هل بأنَّ  لتهُ قُ  الَّذيهذا هو و  ،ةيعيَّ لشِّ ا ة وغرييعيَّ تب املقاتل الشِّ موجودة  يف كُ 
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دٍن بشرٍي وإالَّ أيُّ ب   ،درةيت فيه القُ وِ سني هنا طُ احلُ  ألنَّ  ،لتفاصيل ما هي بتفاصيل تقع يف ساعة أو ساعتنيا
 هذه دن يكن أن جتري عليه كلُّ ب   أيُّ  ،ر االعتياديهذه قضايا خارجة عن التصوُّ  ،ال يكن ؟لَّ هذال كُ يتحمَّ 

أثناء عملية  ،دبح باملهنَّ بعد الذَّ -كاس  وَ ت حَ نَ كَ سَ  دْ قَ -:اطبهيارة ّتُ الزِّ و إىل آخر حلظة  ،سجملريات ويبقى يتنفّ ا
هنا -كاسُ فَ ن ْ ت أَ يَ فِ خَ ك وَ اس  وَ ت حَ نَ كَ سَ  دْ ه قَ دِ نَّ هَ مُ بِ  كَ ٌح لَ ابِ ذَ -يت األنفاسفِ احلواس وخ  بح سكنت الذَّ 

ع فر  بعد ،ِب ينجادي الزَّ دأ املشهد السَّ بيسو احلسيين املشهد  ىانته-كسُ أرَ  اةِ نَ ى القَ لَ عَ   َ فِ رُ وَ -انتهى املشهد
 ةُ ينب تأيت عمليّ جادي الزَّ من هذا املشهد السَّ  يف جزءٍ و  ،ينبجادي الزَّ تدخل عاشوراء يف املشهد السَّ  الرأس

  .ماِن واملكانِ الزَّ  ، طيِّ الطيّ  ى قانونُ وهنا يتجلَّ  ،فنالدَّ 

 مان وطيّ شر الزَّ انون ن  ى ق  لَّ يتج يف مسرية األربعني ،بمشهد السَّ  ،بايا مشهد األربعنيويف مسرية السَّ 
يقة طّي املكان ت هلم ال بطر ويطُ  ،تيوِ طُ  ة الزمنية حسبناها يوم أمس واألمكنةاملدَّ  ،رشِ مان أيضا  نُ الزَّ  ،املكان
 هُ أنصار   ،ليهع وسالمهُ  هللِ ا لواتُ صة جَّ احلُ  اإلمامِ  وايات أنصار  ف الرِّ صِ كما ت    ،فنثت يف عملية الدَّ د  ح  الَّيت 

نا من نا ويف أحاديثِ اتِ واي  أيت يف رِ ما ي ا،هكذ عىناملب لكم قرِّ قد أُ  !اثيث  ح   ا  يطوون املنازل طيَّ بأهّنم  ،يندِ هِّ م  مُ ـال
بينما حني  ،يلرُه طو ف  س   تشعر أنَّ ر يسهاسافر يف النَّ ان حني يُ سناإل ،ى فيه املنازلطو  فر يف الليل تُ أنَّ السَّ 

م دُ عند الصُّ )و ال قكما يُ   ،فر خفيفا  على نفسهِ السَّ  فر يف الليل جيد أنَّ م بعملية السَّ يقو  لقوم السُّر ى(،  ابح حي 
 ،ُد القوم الُسرىم  بح حي  صُّ لد اوعن ،ليليف ال فرُ ى هو السَّ ر  السُّ و  ،بر  سول اهلل وقالته الع  ر   دهُ ردِّ يُ كان ول  وهو ق  

موضوع ي هشر والنَّ  يّ نني الطنني قواالقوا وهذهِ  ،هذا مثال تقريبّ  ،تي  وِ طُ قد املنازل  أنَّ بر عشاإلنسان يستف
ن فس إذا كالنَّ لم اعِ  ساليبأأليس اآلن من  ،يالمستوى اخل هلا مراتب وظهورات ابتداء  منو  ا  دَّ واسع جِ 

اسة س انتك  كِ ا ينت  رمبَّ نكسار و االِ و  يصيبه األل واألذى ،فر طويل وهو ال يستطيع املواصلةس   امهُ م  اإلنسان أ  
هذا  لى أنَّ ع هانسك ووطِّ ن نفقِّ ل   :فسعلماء النَّ  لهُ  أال يقولُ  ،فُر طويال  إلحباط إذا كان السَّ ا يصيبهو شديدة 

رجمة ة ب  عمليّ هي  أخرى ةٍ بعبار  ،ة طيٍّ يف اخليالعمليّ وهذه هي  ،سك بذلكفن قنع  فر ما هو بطويل كي تُ السَّ 
 الَّذيعاء ذا الوِّ هإىل  ،املكاينو ماين الزَّ  لواقعا شر تبدأ من مرحلة اخليال وتنتهي إىلوالنَّ  فقوانني الطيِّ  !ةفسيّ ن  

 .ماين واملكاينتتجاوز الوعاء الزّ العملية  ،بل تتجاوز ذلك ،حيكمنا

  !؟المعراج ما هو 
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 زءوهذا هو اجل ،موسلّ  وآله ى اهلل عليهب صلّ معراج النَّ نتحّدث عن  ،اتب ودرجاتر املعارج أيضا  مو 
واعد روج عن قوخ ،نواملكا مانلزَّ أليس هو عملية طّي ل ؟ب ما هومعراج النَّ  (،حبار األنوار)الثامن عشر من 

 دمَّ وآل حُم   مَّدِ حُم  معارج  ،آللاج عاِر م   ،ثرية فمعارجهم كوردت تفاصيله وإالَّ  الَّذيب ج النَّ ِمعرا  ،الزَّمان واملكان
 ،ارجهممع من معراجٍ  ث عندَّ  أحتينلكنَّ  ،طويل ا إليهم وهذا موضوعٌ ج هبِ ُعِر  عارُج ع ر جوا هبا ومعارجُ مهي 
 ،عوال القدس روج إىلعهناك  يت املقدس وكانفكان هناك إسراء إىل ب   ،دي املعروفمَّ ح  مُ ـاملعراج الوهو 

 روايٍة عن يفإىل ما جاء  قط أشريفين وايات لكنَّ ل واضحة يف الرِّ يوالتفاص ،وكلُّ ذلك تَّ يف وقٍت حمدوٍد جّدا  
اهلل  ولُ سُ رَ  رَّ مَ فَ -ضلى األر ثت عد  صورة ح   ،صورٍة جزئيٍة من معراج نبّينا ث فيها عنادق يتحدَّ إمامنا الصَّ 

د قَ ة وَ يَ ي آنِ فِ  اءٌ مَ  ُهموإَذا لَ  ،شيرَ قُ لِ  يري عِ بِ -افلةق   ينيع عري-يشرَ قُ لِ  يري عِ بِ -إىل مّكةع ج  ا ر  مَّ ل  -هِ وعِ جُ ي رُ فِ 
هم ماء وقد امهم وكان عندم وطعهفراش ووضعوا ،لالستاحةد نزلت القافلة كانت ق ينيع-مهُ ا  لَ يرَ عِ وا بَ ل  ضَ أَ 

َماٌء  وإَذا َلُهم ،يشرَ قُ لِ  يري عِ بِ  وِعهِ ي رُجُ َفَمرَّ َرُسوُل اهلل فِ -يف الصحراء ضلَّ هلم  ذهب القوم يبحثون عن بعريٍ 
- وهو مار  رسول اهللفنزل  ،عنه بحثونيو  طلبون البعريي-هونَ بُ لِ طْ وا يَ انُ كَ وَ  ِفي آنَِية َوَقد َأَضل وا بَِعيَرا  َلُهم

 بوالنَّ  ،املاء وأهرق الباقي برِ ش   ،ك عالمةت  ين  أذلك بأراد -َيهاقِ بَ  قَ رَ هْ أَ اء وَ مَ  ال كَ لِ ذَ  نْ اهلل مِ  ولُ سُ ب رَ رِ شَ فَ 
 املاء فيجدون شربواون كي ي  م سيعودإهنَّ ف ،املاء يء عندهُ ش حراء أهمّ ار أنَّ املسافر يف الصَّ بتذهب إىل املاء باع

جع وأخب ر  عليه وآله ى اهللب صلَّ النَّ و  ،واية فيها تفاصيلالرِّ  ،لصورة من أذهاهنما هريق فال تذهب هذهقد أُ 
ذكر هذا هلم ذكرها  الَّيتياء شفمن مجلة األ ،ة  دلَّ بوه وطلبوا أفكذَّ  ،به ج  ِر عُ ي و سرِ د أُ ة بأنَُّه ق  من أخب يف مكّ 

  .صباحا   إىل مّكة ستصل قريشٍ  ري  عِ  بأنَّ  ،رماأل

  ؟يّ يبار إخبار غهذا اإلخبهل 

ا كان إخبارا  ّنَّ ا  وإيّ يبرا  غان إخباكما   هذا اإلخبار كنّ ول ،علم الغيبي   وسلَّم ى اهلل عليه وآلهب صلَّ النَّ 
شى تتال ،تقبلساملو احلاضر و ملاضي اشر يتالشى والنَّ  يف مرحلة املعراج ويف قوانني الطيّ  ،جا ر من املع عن جزءٍ 

 .يتالشى املاضي واحلاضر واملستقبل ،هذه املعاين

ك لِ ذَ  يقُ دِ صْ تَ  :اهلل ولُ سُ م رَ هُ لَ  الَ قَ ف َ  ،تلْ ا ق ُ مَّ م عَ هُ لَ سأَ نَ ير وَ يء العِ جِ يَ تَّى حَ  :واالُ قَ  ،مهُ رَ ب َ خْ مَّا أَ لَ ف َ 
 نَّ أل !تقبلسالزَّمان املاضي واحلاضر واملتتجاوز قضية  القضية إذا  -سالشَّمْ  وعِ لُ طُ   َ م مَ يكُ لَ عَ   ُ لَ طْ تَ  يرَ العِ  نَّ أَ 
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 وعِ لُ طُ   َ م مَ يكُ لَ عَ   ُ لَ طْ تَ  يرَ نَّ العِ ك أَ لِ ذَ  يقُ دِ صْ تَ -كانوا هم يبحثون عن البعريهو أهّنم  صار  الَّذياحلدث 
َتطُلُ  س مْ ه الشَّ ذِ ون هَ ولُ قُ ي َ وَ  ةبَ قَ لى العَ ون إِ ظرُ نْ وا ي َ لُ ب َ ق ْ د أَ ن الغَ مِ  انَ ا كَ مَّ لَ ف َ  ،قرَ وْ أَ  لٌ مَ ها جَ مُ قدِ يَ  سالشَّمْ 

 م عّماوهُ لُ أَ سَ فَ  ،قرَ وْ ٌل أَ مَ ها جَ مُ دِ قْ ص ي َ رْ القُ   َ لَ طَ  ينَ ير حِ م العِ يهِ لَ عَ فَ َبيَنا ُهم َكَذِلك إْذ طََلَعت  السَّاَعةَ 
ا نَ َبحصْ أَ اء  فَ ا  مَ نعضَ وَ ا وَ ذَ ا وكَ ذَ   كَ وضِ ي مَ ا فِ نَ ٌل لَ مَ جَ  لَّ ضَ فقد  ،لََقد َكاَن َهَذا :فَ َقاُلوا ؟ول اهللسُ رَ  الَ قَ 
ا الهلِ ش وض  ال شأن لنا بقري-ا  وَّ ت ُ عُ   إَُّ كَ لِ م ذَ دهُ زِ م يَ لَ ف َ -:يقول اإلمام ،ال شأن لنا بقريش-اءمَ  ال يقَ رِ هْ د أُ قَ وَ 

عن القوانني االعتياديّة  اخلروجهو و  ،مان واملكانالزَّ  هذا هو طيُّ  ،ولكن هذا هو الطيّ  ،هاتوِّ عُ و  هافرِ وكُ 
الذي ت قو هذه الصورة كان يراها هو يف ال ،ب املاء ونقل صورة دخوهلمرِ ش   بُّ النَّ  ،ورة هكذافالصُّ  ،هاجتاوز و 

 ن أن  اكباإلمف وإالَّ  ،شروالنَّ  طويال  يف تفاصيل قوانني الطيّ هنا أقف  أنا ال أريد أن   ،والقوم يبحثون شرب املاء
 .املوضوع اذث عن هأحتدَّ سإذا سنحت فرصة أخرى  ،يلث عن هذا املوضوع بالتفصوايات ونتحدَّ نتناول الرِّ 

 هذه القضية قد لكن ،هاقصدّ البعض ال يُ و  ،قهاصدّ ا البعض يُ رمبَّ  :ةشير إلى قضيَّ ني فقط أُ لكنَّ 
 هِ مذتالانيني من ت  إلير د اناك أ حهكان   ،سبيةصاديق النِّ م   حولوالكالم هنا  ،سبيةاحب النِّ ص   نيتاشاين ،وقعت

سبية نِ  ،ينشتاينة ايّ ملي لنسبعتطبيق  هيهذه احلادثة ألن  ،قرأهتا لكم يتاحلادثة الَّ  هذه ،حلادثةا هذه لهُ  نقل  
كتِه ان يف حر  سولكنَّ اإلن ،واحدة قطةٍ ل إىل نُ فيتحوَّ  ،ني يتالشى املاضي واحلاضر واملستقبلحِ  ،مان واملكانالزَّ 

  .منم الزَّ قسِّ يُ  الَّذيهو 

  ؟مانسمها الزَّ ي الخارج اف ئيةفيزياهل هناك حقيقة 

 ،وعة حقائقنتزاعي من جمممان هو معىن اِ الزَّ  ،مانة أمسها الزَّ ية يف اخلارج مستقلّ يائال توجد حقيقة فيز 
ل نسان وتبدُّ لك وحركة اإلِ ني حركة الف  وما ب   ،اإلنسان حركةُ  ،حركة الفلك ،حقائقع من جمموعة معىن  يُنتز  
من كلِّ هذا  ،ها حول  ِمَّ  ان ومن غريهِ سنمن أحداٍث وأفعال تصدر من اإل وما يقعُ مة ل  وء والظُّ لضَّ ا درجات

 ،كل  ف الف  إذا توقَّ  ،ماُن أيضا  حلقائق ذهب الزَّ ا وإالَّ إذا ذهب جزٌء من هذه ،مانلزَّ ا معىنو من نتزع معىن الزَّ يُ 
 ،لمةوء والظُّ ف يف درجة الضَّ تالإذا ل يكن هناك اخ ،كن هناك أحداث وأفعالت إذا ل ،إذا مات اإلنسان

ا وإّنَّ  ،ةستقلَّ فيزيائية مُ  حقيقة ولكن ليست حقيقة   مانُ الزَّ ف ،مانمنها الزَّ  نتزعُ ائق يُ قح هناك جمموعة ،إذا ،إذا
  .حقائق ع من جمموعةِ نتز  يُ  نتزاعي  اِ  ي  هو معىن  حقيق
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 يوجد فيها الواحدة  قطةإىل ن ،تقبلسضر واملااملاضي واحل ،مانل الزَّ يف جهٍة من اجلهات يتحوَّ 
  .نمالزَّ  قوانني   تقُ ي   الَّذيعند  ؟هذا عند من ،لبتقماضي وال حاضر وال مس

أنا فيها لَّيت احظة لهذه ال ،سبٌ نِ  مانفإنَّ الز  ،مان واملكانختاق قواعد الزَّ املعراج هو لوٌن من ألوان اِ و 
 اآلتية هي واينلثَّ ا آلنا ،املاضي وقبلها كانت هي املستقبلاآلن هي احلاضر ولكن بعدها بقليل ستكون 

حركة  ،قبال  سترت مُ زها صاول مَّا أجتاو  ،حاضرا   وحينما حتني وأكون فيها صارت ،سبة يلمستقبل بالنِّ 
رق ندن الشَّ يف ل ناهُف مثال  يق الَّذي اإلنسانُ  ،كل  حركة الف   ،حركة الضوِء والظالم ،األحداث ،اإلنسان

 هنا َّتَّ حبل  ، تايلند يقف يفمثال   الَّذيسبة إليه يتلف عن األسفل بالنِّ و  واألعلى مال واجلنوبرب والشِّ والغ
 شمال واجلنوبغرب والق والر الشَّ  ،جلهاتا جبانب هناك نسبية يف هذه شخصٌ  قفت أنا ووقف  و  يف لندن إذا

وب أو يف جن نتني االرجيفثال  أو ميعيشون يف األسكا ن الَّذيستاليا و يف أو نيوزلندة يف  للذين يعيشون مثال  
ا  إنسان أنَّ  ضناوافت  ،وذجأّنكضية  رة أر ن إذا أخذنا كاآل ،أفريقيا أو يف القاهرة أو يف طهران أو يف البصرة أو أو

 الشرق والغربو اجلنوب مال و الشَّ  ص لهُ شخِّ وآخر يف غرهبا ونبدأ نُ يقف هنا يف مِشاهلا وآخر يف جنوهبا 
و  شرالنَّ و  وانني الطيّ ق يتتأ هنا ومن ،نسبيُة املكان ونسبيُة الزَّمان ،كّل واحد له اجتاه  ،واألعلى واألسفل

 يفنشر موجودا  هذا ال ن يكونليس بالضرورة أو  ،يف كربالء  للمكانِ وراء ونشرٌ مان يف عاشفهناك نشر للزَّ 
  .مان واملكانة الزَّ سبيّ لنِ  ؟مكاٍن آخر ملاذا

ه لترمجها و ة ايو ذه الرِّ هليه ع ض  ر  ع   :ينتاة صاحبنا اإليراين مع اينشصَّ أعود إىل قِ  ،حال على أيِّ 
  :ين سكوته ألمرينتاأطال اينش ،هسكوت   نيافأطال اينشت

  .ثرة أككر دت الفِ قناعة  وتأكَّ  ناعتهِ ضاف إىل ق  شيٌء قدمٌي أ   :لاألمر األوَّ 

 ،بعيدلا مانلك الزَّ ره يف ذكن فِ تِه وعظريّ ث عن ن  يتحدَّ  لَّذياخص ذا الشَّ عجاٌب هبِ إِ  :اآلخر واألمرُ 
  .ى اهلل عليه وآله وسّلمصلَّ  حُم مَّدٌ إنَّه 

هل صحيح كما يقولون  ،أدخل يف تفاصيلها ة ال أريد أن  للحكاية تتمَّ  ،ةالقضيَّ  ن وراءيذهب اينشتاو 
ب رسالة إىل ت  ي ك  در حسني البوجسيِّد ال هل صحيح أنَّ  ؟حسني البوجرديسيِّد ب رسالة إىل الت  ك  
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ملخابرات اإلسرائيلية استولت على أوراق  اهل صحيٌح أنَّ  ؟ا  ين صار شيعيّ تااينش أنَّ  هل صحيحٌ  ؟يناينشتا
 ،ةلتفاصيل ولكن احلادثة حقيقيّ ا ال شأن يل هبذهو ح طر  تُ  كن أن  هذه أسئلة يُ  ؟هل ،هل ؟ينتاووثائق اينش

اين سنكر اإلقي الفِ تلنا يه ،جذورها احلادثة حقيقية وراح اينشتاين يبحث عن ،يل هبابقية التفاصيل ال شأن 
مان واملكان هي موجودٌة يف سبية يف الزَّ ت أنظاركم إىل أنَّ النِّ لفِ أنا جئت هبذا الكالم كي أُ  ،وتلتقي احلقائق

وكانت  ، وذكاءغٍ قراءة بعمٍق ونبو  ،الواقع قراءة هلذا ن إالَّ يا نظرية اينشتامو  ،شر وحنن نعيشهاوالنَّ   الطيّ نينقوا
غرق كثريا  يف البحث أُ  ال أريد أن  و األجواء  ُث يف هذهِ ين أحتدَّ وإنَّ  ،رياضياتبوسائل الفيزياء وال هذه القراءة

ولكن هذه  ،يسمح بذلك لعلوم وال البنامجا فلست من أهل االختصاص يف هذه ،ائي والرياضيزيالفي
خارطة أو  واضحة ورةصُ أو أرسم لكم لوحة أن  فأحاول ،ا إىل البعض اآلخرهاحلقائق ينجذب بعضُ 

 ةسبية اخلاصَّ ال أعبأ بالنِّ و  ،ينتاينشأنا ال أعبأ بإ ،هريد طرح  أُ  الَّذيسوا املضمون تتلمَّ  أن  بواسطتها تستطيعون 
  ..مبا جاء يف كتب التأريخ وال أعبأ ،ملطالبا ال أعبأ هبذه ،ةالعامَّ و 

ال  ،ةاحلسينيّ  ه من املصادرو ف فاعر سنيعرفوا احلُ ت  أنإذا أردتُ  :ها احلسينيونقول لكم أيُّ  أريد أن  أُ  ينإنَّ 
 إذا ،واألصيل الوحيد حلسيينّ ااملصدر وهو  ،احب األمرص عرفوه منإ ،جذَّ عراء السُ والشُّ  من هؤالء اخلطباء

فوا ر عال ت ،لياألص سيينحلُ صدر ام من املينكُ س  ا حُ و فكم فاعر ر يهمّ مسني وكان هذا األتعرفوا احلُ  أن   أردت
 ؟ماذا نعرف عن احلسنيو  ؟ن حننم  ف   ، ومن أمثايلاحلسني مينِّ 

  :يةما جاء في حديث المعرفة بالنوران 

َنا-إذا أردنا-انَ ئ ْ و شِ لَ -؟بند  ان وجلُ ماذا يقول أمري املؤمنني لسلم ض رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  تُ قْ رَ خَ  َلو ِشئ ْ
َنا-خرقُت أو خرقنا-ارالنَّ وَ  ةَ نَّ الجَ وَ  باالسم -هِ بِ  جُ رُ عْ ن َ وَ  َوالنَّار َماَواِت َواأَلْرض َوالَجنَّةالسَّ ا نَ ق ْ رَ خَ  َلو ِشئ ْ

ا نَ ب   ا رَ نَ َقْد َأْعطَا-؟:ماذا قال أمري املؤمننيقبل هذا  هُ ألنَّ -ضرْ األَ  هِ بِ  طُ هبُ نَ اء وَ مَ ى السَّ لَ إِ  هِ بِ  جُ رُ عْ ن َ وَ -األعظم
املعراج هو صورة و -ارالنَّ وَ  ةَ نَّ الجَ ض وَ رْ األَ وَ  اتَ اوَ مَ ا السَّ نَ ق ْ رَ ا خَ نَ ئ ْ و شِ لَ  يالَّذِ  مظَّ عْ األَ  مِ سْ َلِ ا لِ نَ مَ لْ عِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

 قُ رِّ شَ نُ وَ  بُ رِّ غَ ن ُ وَ  اأَلْرضإلى نَ ْعُرُج بِِه ِإَلى السََّماء َوَنهُبُط ِبِه -اإلهلي القانون تطبيق هلذاو  احلقيقةمن هذه 
ض رْ األَ ات وَ اوَ مَ السَّ تَّى حَ يء شَ  ل  ا كُ نَ عُ يطِ يُ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ ي اهلل عَ دَ يَ  ينَ بَ  يهِ لَ عَ  سُ لِ جْ نَ ش ف َ رْ ى العَ لَ إِ  هِ ي بِ هِ تَ نْ ن َ وَ 
ُِ بِ  هُ لَّ كُ   كَ لِ ذَ  ا اهللُ انَ طَ عْ ار أَ النَّ ة وَ نَّ الجَ ار وَ حَ بِ الاب وَ وَ الدَّ ر وَ جَ شَّ الال وَ بَ الجِ وَ  ومجُ الن  ر وَ مَ القَ وَ  سُ مْ الشَّ وَ   مِ سْ ا
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 يقٌ بطتو  مصداقٌ فهو  ،املكان مان يف كربالء وينشرُ الزَّ  نشرُ ي   ُحسينٌ وهنا -هِ ا بِ نَ صَّ خَ ا وَ نَ مَ لَّ عَ  يالَّذِ م ظَّ عْ األَ 
 .هلذا القانون

سبية نِ  ،كانمان واملز الزَّ او ل جت  ب ،مهلسبة مان واملكان بالنِّ مان واملكان بل متاهي الزَّ سبية الزَّ نِ هذه هي 
ندرج يف ي  وهذا كلُّه  ،يء آخرشكان مان واملاوز الزَّ وجت   ،مان واملكان شيءومتاهي الزَّ  ،املكان شيءو  مانالزَّ 

  .شروالنَّ  لطيّ ا اننيو ق ،جمموعة هذه القوانني

الَّيت تفاصيل هذه ال ا بكلِّ رهتصوَّ أن ن سة ال نستطيعاحية املقدَّ ثت عنها زيارة النَّ حتدَّ الَّيت هذه املعاين 
طول من أماٍن إىل ز   جُ حتتا يت الَّ و  !من نشر املكان دَّ فالبُ  ،لواقع التأرييا إىل مكاٍن أكب من مكان حتتاجُ 

  .ن نشر املكانم دَّ ان والبُ مالزَّ  نشر من دَّ فالبُ  ،ايبعتيادي وفقا  للمنطق التُ ساب االِ مان احملسوب باحلِ الزَّ 

  ؟جائبذه العهخ عن حّدث التأريلماذا لم يُ  ؟شعرون بذلكهل كان القوم يَ  :قد يقول قائل 

ماذا  وفان نوحطُ  :أسأل يندعو  ،أريخث عنها التدَّ ما ح  ولكن  يارة وصورة ذكرهتا الزِّ  قد مرَّ علينا مثال  
الرُّقوم  يف حَّتَّ يانات و دِّ ب التُ كُ   هُ لجِّ سث  تُ د  حل  ا مع أنَّ  ،ن عِرف شيئا  عن تفاصيلهِ ال  ؟فاصيلهِ عن ت   نعرفُ 

  ؟ا شكلهام ؟نيتكيف بُ   ينة نوحن سفعا  ال نعرف شيئ ،نا ال نعرف تفاصيلهُ إليه ولكنَّ  ريُ شناك ما يُ ثارية هُ اآل
 ،لوا وقالواقاو  ثوا عنهاس حتدَّ النَّ  لكثري من امع أنَّ  ،نوح التفاصيل الكثرية عن طوفانِ  ال نعرفُ  ؟كتكيف حترَّ 

  .ح حقيقةلبعض ولكن طوفان نو ا ا ينكرهُ رمبَّ 

ب النَّ  ة عن آياتينيَّ ب الدِّ تالكُ  دت يفر  و  الَّيت حملدودة ا اصيل غري اإلشاراته من تففُ عرِ ن   الَّذيما 
 ذيالَّ وما  ،كثرييء الف الشَّ وعن العبور وتفاصيل العبور ال نعر  ،يء الكثرينعرف الشَّ  ال ،صرموسى يف مِ 

  .جرى بعد ذلك

ث عن حتدَّ  الَّذيمن  (،امَ دَ  اءُ مَ ت السَّ رَ طَ مَ  م أنْ تُ بجِ عَ وَ أَ )-:طبتهايف خُ ل قُ اشم أل تـ   ه  يِن ب   قيلةُ ع  
هي سيقولون  الجلرَّ ا حبسب قذارات علمفهم  ،وايةلرِّ ا يعة عن هذهلشِّ ا اآلن لو سألتم مراجع !؟هذا املوضوع

 َأَوَعِجبُتم أْن َمَطَرت السََّماءُ ) :لعقيلة قالت اأنَّ عندهم واية ضعيفة جال هذه الرِّ حبسب علم الرِّ  ،ضعيفة
  (.َدَما
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ثنا يف مقتل أمري املؤمننيالرِّ   ،دٌم عبيط ع  ب  ع إاّل ونـ  فِ قدس رُ ملا تجٍر يف بيما من ح   ،وايات موجودة حتدِّ
ونية لكجريات امُ ـال !كذلكاء  لشُّهدسيِّد امقتل  يف ! ما أوتوا من قّوةة بكلّ القضيَّ  مويون هذهِ وقد أخفى األُ 

 !بيف الكت مدّونةوجد آثار بسيطة تنعم  ؟ب األعظم أين هيحدثت عند والدة النَّ الَّيت 

  :لي من أحاديث أهل البيتمَ ثال عَ هناك مِ  

ث عنها دَّ حتقد عرفوهنا و صة تلقِ وا ،نار النمرود ،ار العمالقةلكم النَّ لقي يف تِ يء بإبراهيم وأُ ل مَّا جِ 
ي يف لقِ بإبراهيم وأُ  ا جيءفلمَّ  ،ية األعلممؤسَّسطبعة  ،يمِّ هو تفسري القُ  بني يديّ  الَّذيالكتاب و  ،رآنالقُ 
ن يقتب منها م  فإّن حلرارة ة اشدَّ ل ،نجنيقلذلك رموه بامل ،قتاب منهاال يستطيعون االِ  كانت هائلةار  النَّ  ،ارالنَّ 
يق وقذفوا يم يف املنجناها إبر وضعو ف   ريجي   الَّذيريى ما عليها من مكان بعيد لِ  مرود أطلَّ النَّ حَّتَّ  ،يحتقس  

ات وايالرِّ - ُكوِني بَ ْردا  ارُ نَ قُ ْلَنا يَا -(:ا  ن  اطِ ب  اء ي  بِ ن  أل   اع  م   تُ ن  كُ )إنّه علّي  ؟من القائل-{قُ ْلَنا يَا نَارُ }-به

ار بذلك لنَّ ا ،سنان إبراهيمت أطكَّ اص-ا  ْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَ ْردق ُ  -ت أسنان إبراهيم من البدكَّ فاصط ،تقول
 ن بعيدمموا إبراهيم ر لذلك  ،ب منهاقتاة احلرارة ال يستطيعون االِ دَّ  الّنار وشِ ب  كِ ِمن  احلجم اهلائل حبيث 

لو حَّتَّ  ،ئتنيما متار رمبَّ ت من األة مئادَّ رمي عِ املنجنيق ي   ،ا  دَّ ة جِ ديرمي على مسافة بعاملنجنيق ي   ،باملنجنيق

ر إىل داخل ظ  مرود ن   النَّ أنَّ حَّتَّ  ،نةإىل جَّ  لتفتحوَّ -{َوَسََلما   قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوِني بَ ْردا  -ل عشرات األمتارو نق

 ،ثهُ يٌخ ُيحدِّ شَ  هُ عَ مَ لنَّار وَ اي اء فِ رَ ضْ ةي خَ ضَ وْ رَ  يفِ  يمْ اهِ رَ ب ْ ى إِ لَ مرود إِ ر نَ ظَ نَ وَ -وكان ينظر من مكاٍن عالٍ ار النَّ 
مام اإل ،ال   ف  وإالَّ  بّ و الرَّ هكذا ه ،هربِّ  مة عندار الكو  كم له من املنزلة  أي-بّهى رَ لَ عَ  كَ نَ ب ْ رم اِ كَ ا أَ مَ  :رال آلزَ قَ ف َ 

 ألنَّ  ،هالَّ ار كُ لنَّ ا-اميَّ ة أَ ثَ ََل ا ثَ يَ ن ْ د  ي الفِ  ارْ ل النَّ مَ عْ ت َ  ملَ  ا  مَ ََل سَ ا  وَ دَ رْ ي ب َ ونِ ار كُ لنَّ اهلل لِ  الَ وَلمَّا قَ -:يقول
يف  ارلنَّ لأي ار نلنا يا ق ،ب نكرةهذا اخلطا ،قلنا يا نار ،لنار إبراهيمفقط ن اخلطاب ل يك ،يا نار :طاباخلِ 

ثنا ل ؟ن ذلكعأريخ ثنا التهل حدَّ ف ،عمل النار يف الدنيا ثالثة أيامت اإلمام يقول ل ،الدنيا ناك الكثري ه ،حيدِّ
م لَ  ا  مَ ََل سَ ا  وَ دَ رْ ي ب َ ونِ ار كُ لنَّ  لِ اهلل لَ اا قَ وَلمَّ -ات إليهفِ ال نلت  ولكنّنا نا نِ أعيُ  والكثري من احلقائق أمامنا أمام  

 .يَّامة أَ ثَ ََل ا ثَ يَ ن ْ ي الد  فِ  ارْ ل النَّ مَ عْ ت َ 

  :نحن إذا نذهب إلى الكتاب الكريمو  
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ا ُمَحرََّمٌة اَل فَِإن َّهَ قَ }-سملةالب ادسة والعشرين من سورة املائدة بعدملائدة وإىل اآلية السَّ ا إىل سورة

-{ الُمَقدََّسةَ ُلوا اأَلْرضَ اْدخُ  مِ يَا قَ وْ }-، وذلك لـّما قال هلم نبّيهمحمرَّمة على بين إسرائيل-{َعَلْيِهمْ 

 َعَلى اْلَقْوِم ْأسَ تَ يُهوَن ِفي اأَلْرِض َفََل َسَنة  يَتِ  ِعينَ ْربَ قَاَل فَِإن ََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم أَ }-لةفصَّ ة مُ صَّ ا والقِ و ضورف

 اهللِ  واتُ تنا صلمَّ ل أئِ ذا يقو ما ،رضيتيهون يف األ نةأربعني س   املقدَّسة مت عليهم األرضرِّ حُ -{ِقينَ اْلَفاسِ 

 ؟عليهم

صفحة  ،ة األعلميمؤسَّسحبسب طبعة  ،اين من تفسري البهاناجلزء الثَّ  بيدي هو الَّذيهذا و  ،وايةالرِّ 
ن وي مِ حْ ي نَ فِ  ونَ يهُ تِ وا يَ انُ كَ وَ -ادقعن إمامنا الصَّ  ،الختصاصا ن كتابهِ يخ املفيد مواية عن الشَّ ينقل رِ  ،421

 فراسخ وعددهم ليس بالقليل، ةمن أربع  سنة يتيهون يف حنوٍ بعنيأر  ،رآنالقُ  نة بنصِّ أربعني س  -خاسِ رَ   ف َ بَ رْ أَ 
 تقريبا  يف احلسابات ؟الفرسخ كم هوو  ،تاهوا يف أربعة فراسخ هؤالء ،يلةاثنا عشر قب القبائل األسباطفهم 

تاهوا يف هذه املنطقة يل بنو إسرائف ، عشرين كيلومتخ يعينسفرا ةأربعو  ،متاملعاصرة الفرسخ حدود مخسة كيلو 
موسى   قطعا   ،وفيهم وفيهم رف  دوا على السَّ تعوَّ  نالَّذيجار والتُّ  باء بالطريق واألدالءاس اخلُ والنَّ  ءاوفيهم العلم

وكان يوشع ابن  ،وأوالد هارون ُشبَّ وش بري كانوا معهم التيه يف وهارون تويفّ  ،معهمم وهارون كان هكان مع
 الفراسخ هذهِ  وليس مسألة أنَّ  ،ة نشر مكانالقضية قضيّ  يعرفون أنَّ  ،قيقةاحل هؤالء يعرفون ،نون معهم

هارون كان و  ،موسى كان يعرف ،عرفوني اهؤالء كانو  ،فيها الطريق يديهتأن  لإلنسان ربعة ال يكنألا
عرفون كانوا ي  هؤالء  لة األسرار ومن كان معهم من ح    ،بري كانوا يعرفون وش  بَّ شُ و  ،يوشع كان يعرفو  ،يعرف

الَّيت حلوادث ا وهذه .؟!.ا القضيةو ر تصوَّ  ،فراسخ تاهوا فيها أربعني سنة أربع ،شر مكانة قضية ن  القضيَّ  أنَّ 
 الَّذيهو هذا و  ،هناك نشر زمانو  ،فهناك نشر مكان ،ةمَّ ألُ ا هذه يفأيضا  ابقة جتري سَّ لمم اجرت يف األُ 

ري جي الَّذييشعرون ب ،هارون يشعر ،موسى يشعر ،شعرونل ما كانوا ي  يلكن بنو إسرائ ،جرى يف كربالء
 فيجلسون للراحة اتعبو ي مت يسريون إىل أنين كيلو يف عشر  ،رونعشما كانوا يفا بنو إسرائيل أمَّ  ،يعرفونو 

! أربعون ؟تتصّورون كم هي املدَّة ،يف نفس املكان رياين أيضا  يواصلون السَّ يستيقظون يف اليوم الثَّ و  والنوم،
العشرين و  دسةاسَّ  يف اآلية الربعني سنة كما مرّ التيه أ م يتيهون ويبقون يفرآن صريح أهنَّ القُ  ،رآنالقُ  بنصّ  سنة
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 ،واالحتجّ و لو كانوا يشعرون العتضوا  ،اجلواب كالَّ  ؟ون بذلكر عشفهل كان اإلسرائيليون ي ،ملائدةمن سورة ا
 ومن معهم كانوا يعلمون بأنَّ  نعم موسى وهارون ،تائهني بقوا ملدَّة أربعني سنة همولكنّ  ،تساءلواوالستفسروا و 

ق وال يهتدون الطر اس ال ياملنطقي كيف أربعون سنة أالف من النَّ   باحلسابوإالَّ  ،العملية عملية نشر مكان
أالف من  هُ نَّ أكري فيه و األحداث جت   تر فصا ،رشِ املكان نُ  لكن ألنَّ  ؟املكانهذا يستطيعون أن يتجاوزوا 

  .هذا هو نشُر املكان ،ود وضيِّقمكان حمد ماليني من الكيلومتات مع أنَّهُ أو  ،الكيلومتات

 هنا حني بُ فالنَّ  ،نماقوانني الزَّ ل اوزٌ ضا  جتأي ا هذا هوذكرهتُ الَّيت ة صَّ ب والقِ عراج النَّ علينا يف مِ  وما مرَّ 
بل   ،يبالغ   عن ا  خبار ن إِ ق ما كاور  أ   لٌ قهم مج   سبِ مس ي  لشَّ ا بة عند طلوعق  هة الع  م سيدخلون من جِ هنَّ أخب بأ

عراج من أحداث امل ن أجزاءعب يكان   هُ نَّ أل ،تقبلساوى فيها املاضي واحلاضر واملسيت عن رؤيةٍ  ا  كان إخبار 
  .تالشى املاضي واحلاضر واملستقبليحيث 

ة لماء شيععُ راجع و من م وواعجبا  واعجبا   !رؤيتنا حمدودة !ال نرى شيئا  و  !ال نعلم شيئا   حننُ 
 يمِ لتقي ين  از مو هم دِ ن عنمِ علوا  جيودة أن  اكات احملدر العقول وهبذه اإلد ة يريدون هبذهوشخصيات شيعيّ 

م يعرفون ويتصوَّ  ، يف ذلكا  بكت  ! ويكتبوناملعصومني  ،ملهِ ويا جله ،همظِّ ح   سوءِ ا ل  ي !مَّدآل حُم  و ا  حُم مَّدرون بأهنَّ
 .هى اهلل عليه وآلاهلل صلَّ  لح موقفهم بني يدي رسو بِ ويا لقُ  ،هميا جلهالتِ و 

 :يارةزِّ يف قراءة ال نستمرّ  ،ثا  وبقي الكثري والكثري من احلديالوقت جيري سريع

وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم  َغيَر َخاِئفي َوَُ َخاش َنَصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهم شَ افَ َلمَّا رََأوَك ثَاِبَت الجَ 
لى كانوا ع  ،القوم قد ابتعدوا عن املشرعة هذا يعين أنَّ -ُجُنوَده َفَمنَ ُعوَك ال َماء َوُوُروَده َوَأَمر اللَِّعينُ  ،َوَشرِِّهم

لنا يف مشهد جديد بعد مقتل خود   ،عن املشرعة ورجع أبعد هم ،يامخلِ ا وم عنالق   بعد  أ  و اس املشرعة وخرج العبَّ 
صدوه ا ق  مَّ ل  -برْ الضَّ وَ  نِ عْ لطَّ لِ  تَّ بَ ثَ ف َ - املشهدريَّ غ  قد اإلمام  ألنَّ  ،عليه وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ  العبَّاس

ن  الَّذياجلميع مبا فيهم  ، بالكاملاملشهد تغريَّ -ارجَّ الفُ  ودَ نُ جُ  تَ نْ حَ طَ وَ  ،برْ الضَّ وَ  نِ عْ لطَّ لِ  تَّ بَ ثَ ف َ -بأمجعهم
َتَحْمَت َقْسَطَل الغَُبار َوَطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار-أدارهم يف طاحونة ،كانوا وقوفا  على املشرعة قد املعركة و -َوَاق ْ

 شَ اثَاِبَت الجَ -هبذه الصورة-فَ َلمَّا رََأوكَ  ،َعِليٌّ ال ُمْخَتار ُمَجاِلَدا  ِبِذي الَفَقار َكأَنَّكَ -ار الكثيفبثار فيها الغ
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هجموا قد و  روا بعد مقتل العبَّاستصوّ  !؟من أنتم ؟نكمسني مِ احلُ  افُ ي  حَّتَّ من أنتم -َغيَر َخاِئفي َوَُ َخاش
 شَ افَ َلمَّا رََأوَك ثَاِبَت الجَ -اقتحم قسطل الغبار جالد بذي الفقار ،طحنهم-برْ الضَّ وَ  نِ عْ لطَّ لِ  تَّ بَ ثَ ف َ -هملِّ كُ بِ 

 وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم َوَشرِِّهم-املعركة يف مستوى  آخردخلت -َغيَر َخاِئفي َوَُ َخاش َنَصُبوا َلَك َغَواِئل َمْكرِِهم
ل و أسرعوا لقتالك  أي-التَ القِ  وكَ زُ اجَ نَ وَ -ة جديدةطَّ هذه خُ -َفَمنَ ُعوَك ال َماء َوُوُروَدهُ  َوَأَمر اللَِّعين ُجُنوَدهُ 

برز إليك ُُثَّ  ،وكبُ تعِ  يُ أرادوا أن  -الزَ الن ِّ  وكَ لُ اجَ عَ وَ  التَ القِ  وكَ زُ اجَ نَ وَ -كّل تلك األحداث  بعد ،يعطوك جماال  
هجموا  ،الطرق لَّ بوا كُ رِّ جيُ  ريدون أنهم يُ  ،همهجموا بكلّ  ،لقتال بسرعةا ناجزوك ،زال هو البازالنِّ  ،رسانالفُ 

انتقلوا إىل مرحلة الباز -َوَعاَجُلوَك الن َِّزال-عطوك فرصة للراحةبعد ذلك ل يُ ُُثَّ  ،ناجزوك القتالو هم بكلّ 
ال هم م إذا هامجوك بكلِّ ألهنَّ -البَ النِّ وَ  امِ هَ السِّ بِ  وكَ قُ شَ رَ وَ -ويف نفس الوقت ،أفراد أو جمموعات سواء

َوَرَشُقوَك بِالسَِّهاِم -بالِباز ويف نفس الوقت-الن َِّزال فَ َعاَجُلوكَ -بالام والنِّ ه  يرشقوك بالسِّ  يستطيعون أن  
هام أصحاب السِّ  ، وهو أّن ازكان اجلميع يعمل هبا أثناء الب الَّيت   خالف قواعد احلربهو وهذا -َوالنَِّبال

َوَرَشُقوَك  ن َِّزالَوَعاَجُلوَك ال التَ القِ  وكَ زُ اجَ نَ وَ -:ولكن كلَّ شيء كان متلفا  يف عاشوراء ،يرمون ال بالوالنِّ 
رة د للقهناك طيّ بأّن لته قُ  الَّذيهو ذا هو  ،درة البشريةهذه قدرة تتجاوز القُ  ؟هذه درةٍ قُ  أيُّ -بِالسَِّهاِم َوالنَِّبال

نتصار لالِ  واضحٍ  ز بشكلٍ ر  بـ  قد القدرة كان  ث يف خبري أّن طيَّ د  ح   الَّذيولكن  ،يبمثل ما حدث يف خ
 :هداءالشُّ سيِّد كما يقول   (وألصبُ ) !لب والتحمُّ برز بشكل واضح للصَّ فقد القدرة هنا  ا طيُّ أمَّ  !العسكري

 أنَّ  ينيع ،صب حقيقةالو  ،الصب من صبي يلّ حَّتَّ وألصب .؟! (.يرِ بْ ن صَ مِ  برُ الصَّ  لَّ مِ يَ تَّى حَ  رُ بِ صْ أَلَ وَ )
هو يقول وألصب والالم  ،ك البشريار إليها اإلديصل الَّيت اوز للحدود جت هناك ،بالصَّ  صبي يتجاوز حقيقة  

ها درك  يُ يكن أن الَّيت تجاوز املعاين ت ةٌ قضيَّ وهذه  (،َوأَلَْصِبُر َحتَّى َيِملَّ الصَّبُر ِمن َصْبِري) :ةهنا توكيديّ 
 .البشري هنُ الذِّ 

ُِ  فَّ كُ أَ  يكَ لَ وا إِ طُ سَ بَ وَ  َوالنَِّبالَوَرَشُقوَك بِالسَِّهاِم  َوَعاَجُلوَك الن َِّزال التَ القِ  وكَ زُ اجَ نَ وَ  أي -مََل طِ صْ ا
ُِ  فَّ كُ أَ  يكَ لَ وا إِ طُ سَ بَ وَ -به قضوا به عليك فقد بسطوا إليك أكفَّهمي شيء يستطيعون أن  -مََل طِ صْ ا

من  ،مهِ ذجمن  ،رهِ ذجيء من على الشَّ  القضاء وه ،أشكال القوة على الشيء بكلّ  واالصطالم هو القضاء
ُِ  فَّ كُ أَ  يكَ لَ وا إِ طُ سَ بَ وَ -األساس  فيكل يرعوا -اامَ آثَ  يكَ وا فِ بُ اق َ  رَ َُ وَ  اامَ مَ ذِ  كَ وا لَ عَ رْ م ي َ لَ وَ  مََل طِ صْ ا
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َوَلم يَ ْرَعوا َلَك ِذَماَما َوَُ -األعراف العسكرية ،األعراف السياسية ،عراف اإلنسانيةاأل ،راف البشريةعاأل
ة ا قضيَّ أمَّ  ،نوغري املتديّ  نملتديّ ا مام يراعيهالذِّ  ،من الدين أعمّ  مامالذِّ  ،ة الدينوال قضيّ -رَاقَ ُبوا ِفيَك آثَاَما

-كالَ حَ م رِ هِ بِ هْ ن َ وَ  كءَ اْ يَ لِ وْ م أَ هِ لِ تْ ي ق َ فِ  َوَلم يَ ْرَعوا َلَك ِذَماَما َوَُ رَاقَ ُبوا ِفيَك آثَاَما-نرياعيها املتديّ فاآلثام 
ثنا دِّ ل حيُ  ،اخليام أن  يُهاجمهناك البعض قطعا  صار عندُه جمال  سيِّد الشُّهداءقطعا  ل مَّا أحاطت اجليوش ب

 ،بكل قسوهتم أحاطوا باحُلسني هؤالء ،ال ندري ؟جرى الَّذيما  ،ثنا املقاتل بذلكدِّ ل حتُ و  ،التأريخ بذلك
 نْ  أَ وَُ لَ )-الباقر أمس عن إمامنا ا لكم يوم  ذكرهتُ الَّيت ركم بالرواية ذكِّ ذا أُ لِ  ،هوا للخيامسوهتم توجَّ وبكل ق  

ا   احات واسعةهناك مستالحظون  (،ءََل بَ رْ ي كَ ى فِ رَ ا جَ مَ م بِ اهُ نَ ث ْ حدَّ لَ  وتْ مَ  ن الا مِ نَ تِ يعَ ى شِ لَ اف عَ خَ نَ   جدَّ
 ،أخبار الطبي ؟هي هذه األخبار احلقيقيةهل بي ّنلكها من الطَّ الَّيت األخبار  ،ال نعرف عنها خبا   حننُ 

نحن ال فالواسعة ملساحات ا هذهأّما  ،بني أيديناالَّيت ألخبار اهي  هذه ،ابن األثري ،وريينالد ،املسعودي
 .نعرف عنها شيئا  

ُِ  فَّ كُ أَ  يكَ لَ وا إِ طُ سَ بَ وَ  ك ءَ َأْولَِياْ  ِفي قَ ْتِلِهم يَك آثَاَمافِ  رَاقَ ُبوا ا َوَُ َمامَ َوَلم يَ ْرَعوا َلَك ذِ  مََل طِ صْ ا
َوأَْنَت ُمَقدٌَّم ِفي -ت  الفِ و  ،نح  مِ ـالو  ،ائباملص هي اهلبوات-اتْ وَ ب َ هَ  ي الفِ  مٌ دَّ قَ مُ  تَ نْ أَ وَ َونَ ْهِبِهم رَِحاَلك 

ا مَ ) :حني قال ميه وآله وسلَّ ى اهلل علصلّ  مَّدٌ حُم  نها ث عحتدَّ  يتلَّ ا اتألذيَّ ا هذه-اتيَّ ذِ ألَ ٌل لِ مِ تَ حْ مُ وَ  ال َهبَ َواتْ 
 (.يتذِ وْ ا أُ مَ ثلَ ٌي مِ بِ نَ  يَ وذِ أُ 

 إنَّ  مَّ هُ اللَّ )-ل:قا ملَّ له وسوآ ى اهلل عليهِ رسول اهلل صلّ  أنّ ريف علينا يف حديث الكساء الشَّ مرَّ 
م هُ ن ُ زِ حْ ا يُ ي مَ نُ ن ُ زِ حْ يُ م وَ هُ مُ لِ ؤْ ا ي ُ مَ ُمِني لِ ؤْ ي ي ُ مِ م دَ هُ مُ دَ ي وَ مِ حْ  م لَ هُ مُ حْ  َ ي لتِ امَّ حَ ي وَ تِ اصَّ خَ ي وَ تِ يْ ُل ب َ هْ أَ  ءِ َُ ؤُ هَ 
ا نَ أَ ي وَ نِّ م مِ هُ ن َّ م إِ ب َّهُ حَ ن أَ مَ  لِ بٌّ حِ مُ م وَ اهُ ادَ عَ  نمَ  لِ وٌّ دُ عَ م وَ هُ مَ الَ ن سَ مَ لِ  مٌ لْ سِ م وَ هُ ب َ ارَ ن حَ مَ لِ  ربٌ ا حَ نَ أَ 
ال لشُّهداء اسيِّد وقع على  الَّذي األذى ،وذيتأما أوذي نٌب مثلما -َوُمْحَتِمٌل ِلأَلِذيَّات-.وهنا:(.مهُ ن ْ مِ 

 .هللرسول ا ما أوذي نب مثلما أوذي ،األذى اذعن هث ب اخلات يتحدَّ والنَّ  ،ود لهُ حد

ث حنن نتحدَّ  ،ماواتمالئكة السَّ -اتاوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ ت مِ بَ جِ عَ  دْ قَ  َوُمْحَتِمٌل ِلأَلِذيَّات
ث عن زبانية نتحدَّ  حننُ  ؟بة ومن الصَّ وَّ هؤالء كم يلكون من القُ  ،العرش ةِ ل  ث عن ح   نتحدَّ  حننُ  ؟عن من



 6وانين الطي والنشر ج ق( 96طق / للشيخ الِغّزي                           الحلقة )الكتاب النا :3الجزء  –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 20 - 
 

ال  ث عن مالئكةٍ نتحدَّ  ،ُب اهللض  هو غ   الَّذيبها ض  سيطرون على غ  ن يقودون جهّنم ويُ الَّذيجهّنم هؤالء 
-اتاوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ ت مِ بَ جِ عَ  دْ قَ -:جبوا من هذا الصبع  قد هؤالء  ،هتمرادر قُ نستطيع أن نتصوَّ 

! هذه العبارة لوحدها إذا ؟ماواتحدث فعجبت من صبِه مالئكة السَّ  الَّذيشيء هذا  صٍب هذا وأيُّ  فأيُّ 
نعود إىل روايات وأدعية  ىل آيات الكتاب الكرمي أنإنعود  ن  تضح الصورة أتّ حَّتَّ ل فيها فصِّ نُ  أردنا أن

درات هم  افة إىل هذه القإض ،همعلم ة أوصافهم وعن سعةم  ظ  عن ع  و  ةاملالئك وأحاديث أهل البيت عن 
 :حني قال هلم سبحانه وتعاىل !؟الفة اإلهليمهرجان اخلِ  ا يفو ض كيف اعت إالَّ و  كانوا على علم  هبذا األمر

َماءإِ } هذا املشهد هم -{نِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفة  قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

احلاضر  تماهى املاضي معيملأل األعلى حيث ا ث عننتحدَّ  حننُ  ،واضحةيضا  املالئكة بالنسبة هلم الصورة أ
مثال  ى اهلل عليه وآله وهذاب صلَّ أخذنا مثاال  النَّ  قبل قليل حننُ  ،مان األرضيلزَّ ا جد قواننيال تو  ،املستقبل مع
وأخبهم عن  قت الكذائيو اجلهة بالوصف الكذائي يف ال من هذه ستدخل القافلة أنَّ صّغر أخب قريش بمُ 

قُه وأخبهم عن وأهر  عن املاء الَّذي شربُه  ،أخبهم عن شيٍء عاشُه حاضرا  وصار اآلن ماضيا   ،حدث شيء
 :علىهذه الرؤية هي رؤية املالئكة هنا يف املأل األ ،دثسبة له قد ح  ه بالنِّ شيء ل يكن قد حدث ولكنَّ 

بعد ذلك متَّت  ، والطنيملاءِ ا إىل اآلن آدم بني ،قلِ آدم ما خُ إىل اآلن  ،{أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها}

َماءإِ }-:عملية اخللق  أيَّةُ -نِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفة  قَاُلوْا أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ح حبمدك ونقدس حنن نسبّ -{َونُ َقدُِّس َلكَ َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك -دماء االسم األعظمهذه  ؟دماء هذهِ 

  .سيجري الَّذيب فاملالئكة على علمٍ  !فِك دمهىل س  ي إوهذا البنامج سيؤدّ  ،ك األعظمامس  

ة مل  عطاه ألم س  اهلل أ ورسول من كربالء وأعطاه لرسول اهلل ائيل بتابٍ ب ج يتأل يأ :رةوصورة مصغَّ 
 ستطيع أن  تاس ال النَّ  ألنَّ  ،ةر صغَّ هذه صور مُ  ،سيِّد الشُّهداءل تِ ني قُ العاشر من حمرم ح وفار التاب دما  يف

  .أمجعني مهعلي مهُ وسال اهللِ  صور موجزة بالنسبة هلم صلواتُ لغيب فالبد من صور متصرة ا تواصل معت  
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ى األعلاملأل و  ،ملالئكةوا معراج الوحي فُرجُة مكشوطة إىل العرش بيوهتم عرِ ويف ق   ،الغيب صلُ هم أ
 لقةٍ ح وايات يفلرِّ ا وكلَّ  ديثاحل أمجع كلَّ  أن   لكن ال يكنين ،هكذا يف أحاديثهم ورواياهتم ،ُج إليهمر يع

  .تضطرب عليكمسملعاين كفي وايالوقت ال  ،ال يكن ذلك ،من زياراهتم من زيارةٍ  عبارةٍ  رحِ واحدة أو يف ش  

ا م ،بوا من صبهِ جِ ك ع  لمع ذو درة اهلائلة ب القُ صحاوهم أ ،سبقا  فاملالئكة كانوا عاملني باملشهد مُ 
زعبالت خلُ ا هه يف هذتبوا عنك  الَّذي هو حسنيُ ث عنه ليس دَّ نتح الَّذي سنيٌ هذا حُ  ،ال أدري ؟جرى الَّذي

جاُءوا كر الناصب و يف الف كرعوا  نالَّذيخطباء اجلهل هؤالء و لفضائيات ا ث بهِ دَّ لَّذي تتحأو يف هذا اهلزال ا
 سنيٌ حُ  ؟حقَّهُ  عرفُ نهل ف ،فا  حبقهِ ار حسينا  عار ز ومن  ،هذا هو ُحسنيٌ  عليكم. واصبالنَّ  قيء  و  قيئ هم لقونيُ 

  ؟نعرُف حقَّهُ هل حنن هذا 

 ث عنه هذهتحدَّ ت الَّذيهذا  صبٍ  يُّ أ ؟اهذ صبٍ  أيُّ -اتاوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ ت مِ بَ جِ عَ  دْ قَ 
 ينعليه ل يقل إنَّ  وسالمهُ  اهللِ  صلواتُ  إلماما ،بتاملالئكة تعجَّ  ،هو هو هُ ب ألنَّ ل يتعجَّ ة جَّ اإلمام احلُ  ؟يارةلزِّ ا

 .سنحل  ة ابن اجَّ حلُ وهذا ا سنيٌ ا حُ هذ  أنَّ إالَّ  ،هو هو ،صبهُ هو وصبُه  ،قلبهُ هو ه بك فقلبُ بت من ص  تعجَّ 

وا قُ دَ حْ أَ فَ ات اوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ مِ ت بَ جِ عَ  دْ قَ  ِلأَلِذيَّاتَوُمْحَتِمٌل  َوأَْنَت ُمَقدٌَّم ِفي ال َهبَ َواتْ 
تالحظون  ،اوالتاحمل حاولوا كلّ -اتْ لِجهَ فََأْحَدُقوا ِبَك ِمن ُكلِّ ا-هذا بعد كلِّ -تْ اهَ الجِ  لِّ ن كُ مِ  كَ بِ 

 ! ؟تر  ج  الَّيت احملاوالت 

ت هذه كم استمرَّ -بِالَحرب فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّربَوَبدُؤوَك -:اهلجوم الكامل :وىلاحملاولة األ
حال بين ولكن هم ك ،درة هائلةتلكون قُ هم ال ي   ؟ة  هائلةهم يتلكون قدر  :قد تقول !ال ندري ؟القضية

ة رتياح والراحووسائل اال ،علينا ت األمثلةمرَّ وقد  ،أربعني سنةفيه ر هلم املكان وبقوا شِ نُ  نالَّذيل يإسرائ
 ،سني ليس يف اجلراحاتك أل احلُ لذل ،املاء ،املاء ،املاءهو املواقف  هذه شيء يف أهمّ  وأهمّ  ،مهية لدموجود
ا مَ هْ مَ -من دون حدود-متُ ب ْ رِ ا شَ مَ هْ مَ  يتِ يعَ شِ )-سنيعطش احلُ  ،احلسني عطشُ  ،يف العطشهو سني أل احلُ 

يف  ،مان واملكانشر الزَّ مرحلة ن   يف سني وهواحلُ  طشهع   الَّذيالعطش  ألنَّ -(يونِ رُ كاْذ اءي فَ مَ  بَ ذْ م عَ تُ ب ْ رِ شَ 
 الَّذيالويّل هو فحينما يدخل الواقع يف مثل هذا القانون  ،جيري الَّذيٌم بـمان واملكان هو عالر الزَّ شنمرحلة 
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نو أمَّا ب   ،شر املكانشعران بثقل قانون ن  موسى وهارون كانا ي   ،اس ال تشعرالنَّ  !بثقل ذلك القانون شعرُ ي  
طاقة  عليه ألنَّ  وسالمهُ  اهللِ  سني صلواتُ هو احلُ  ،يشعر بالثقل هو الويلّ كان   الَّذي ،شعرونإسرائيل ما كانوا ي  

 ،يف املثل األعلى صحيحٌ  ،ث عن الوجه البشرين نتحدَّ وحن   ،منه طاقة احلدث مأخوذةٌ  ،منه ث صادرةٌ د  احل  
ألنَّ  ؟ملاذا ،ضاعفةفاآلالم ستكون مُ  ،املثال األكمل البشري ،لياث عن درجة اإلمكان العُ نتحدَّ  صحيح حننُ 

مثل ما يكون  ،اجلاهل من إدراكِ  أكثر   مُ ِـ ك العالدرِ مثل ما يُ  ،قوَّة اإلحساس عند البشر األعلى تكون أقوى
يف  ،ن األعلىشرية موجودة يف اإلنسارجات املواهب الب  أعلى د   ،اعرأكثر إرهافا  من غري الشَّ  اعر إحساسٌ للشَّ 

وا مُ حَ رْ اِ )-واياتمثل ما تقول الرِّ  ،يكون يف أعلى املراتب مـباألل م وإحساسهُ ـفإدراكه لألل ،اهاتاالجتِّ  مجيع
أمَّا  ،ا  م يلك إحساسا  عاليِـ العال وألنَّ  ،العلم م يعرف قيمة  ِـ الالع   ألنَّ  ؟ملاذا-(ّهالالجُ  ينَ بَ  هُ مُ لْ عِ  اعَ ما  ضَ الِ عَ 

هذا واحلديث عن  ،من اجُلهَّال فإحساسه وإدراكه أعلى رتبة   ،بينهم العلمُ  عُ يذلك فيضباجُلهَّال ال يشعرون 
رحوه إذا ضاع علمه ا ،اسة النَّ ٍم من عامَّ ِـ احلديث عن عال !؟سنيمن أمثالنا فكيف واحلديث عن احلُ  ناسٍ أُ 

يف مجيع و اهات الجتِّ ا املثال البشري األعلى يف مجيععن ! ؟ُحسيني والكالم عن  فما بالك ،بني اجُلهَّال
 .؟!.مجيع اخلصال األوصاف ويف

َتَحْمَت -وبعدها-َوطَحْنَت ُجُنوَد الُفجَّار-وبعدها-وَك بِالَحرب فَ ثََبتَّ لِلطَّْعِن َوالضَّربأُ َوَبد َوَاق ْ
َغيَر َخاِئفي َوَُ َخاش َنَصُبوا َلَك  شَ ااِبَت الجَ فَ َلمَّا رََأوَك ثَ -وبعدها-ُمَجاِلَدا  ِبِذي الَفَقار َقْسَطَل الغَُبار
َوَأَمر اللَِّعين -هامرحلة واسعة عريضة ال نعرف تفاصيل   هذوه-وقَاتَ ُلوَك ِبَكيِدِهم َوَشرِِّهم َغَواِئل َمْكرِِهم

بِالسَِّهام َوالنَِّبال َوَبَسطُوا ِإلَيَك  َشُقوكَ الن َِّزال َورَ َونَاَجُزوَك الِقَتال وَعاَجُلوَك  ُجُنوَده َفَمنَ ُعوَك ال َماء َوُورُوَده
َوأَْنَت  َأُكفَّ اإِلْصِطَلم وَلم يَ ْرَعوا َلَك ِذَماَما َوَُ رَاقَ ُبوا ِفيَك آثَاَما ِفي قَ ْتِلِهم َأْولَِياَءك ونَ ْهِبِهم رَِحاَلك

فََأْحَدُقوا -هذا بعد كلّ -تَمََلِئَكُة السََّماَواِرَك ُمَقدٌَّم ِفي ال َهبَ َوات َوُمْحَتِمٌل ِلأَلِذيَّات َقد َعَجَبت ِمن َصبْ 
كم هو مقدار   ؟كم هو عدد اجلراح  ؟ما هي قدرة هذا البدن-َوأَْثَخُنوَك بِال ِجَراح ِبَك ِمن ُكلِّ ال ِجَهات

ث عن يداحل سأترك ا  ريَّ احللقة ولكن الوقت صار حمُ  سني يف هذهِ م احلُ ـث عن أل  يت أن أحتدَّ يَّ كان يف نِ   !؟األل
َوَحاُلوا بَيَنَك َوبَيَن َوأَْثَخُنوَك بِال ِجَراح  فََأْحَدُقوا ِبَك ِمن ُكلِّ ال ِجَهات-ني إىل حلقة يوم غدسم احلأآل

مشهد يف  ث عن أهمَّ سني ونتحدَّ حلُ ا ث عننتحدَّ  حننُ  ؟ا جتري يف دقائقرون أهنلقضايا تتصوَّ ا هذه-الرََّواح
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َوأَْثَخُنوَك  فََأْحَدُقوا ِبَك ِمن ُكلِّ ال ِجَهات-:ضت فيه مالئكة اهلل على اهللاعت  الَّذياملشهد  ،عاشوراء
ِدك  وَلم يَ ْبقَ  َوَحاُلوا بَيَنَك َوبَيَن الرََّواحبِال ِجَراح  َلَك نَاِصر َوأَْنَت ُمْحَتِسٌب َصاِبر َتُذب  َعن ِنْسَوِتَك َوَأْوَُ

 ،سنينوا من احلُ اآلن متكَّ - ِإَلى اأَلْرِض َجرِيَحا َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِهاَحتَّى َنكَُّسوَك َعن َجَواِدك فَ َهَويتَ 
اإلمام أراد ذلك  ؟شيءٍ  يل واإلمام أراد ذلك أليِّ صبعد كل هذه التفا ،ها هجمتلِّ كُ اخليول بِ  ؟عونماذا تتوقَّ 

حبقائقه اه البشرية ت  سو  ،عرضيُ هذا املشهد س   !األمر صاحبُ  يعرضهُ لذلك هذا املشهد س   .؟!.ج اإلجرامخِر ليُ 
ملفروض يف ا لرجعة وكانا ث عنحني نتحدَّ  ،لسُت أناهذا و وايات تقول الرِّ  ،حيَّا   سيكون النقلُ و  أمامها،

 ،أن أدخل يف موضوع الرجعة (شروالنَّ  قوانني الطيّ )العنوان  اذل حديثي حتت هكمِ أُ  سلسلة البنامج بعد أن  
تعاىل لذلك بعد العيد إن  شاء اهلل  ،نازمانِ  ج عن إمامِ  يكون لنا برنامالبنامج وأنا وعدتكم أن  ولكن سيطول 

 ،مـليهّز العال ،مـاملشهد سيعرضه اإلمام للعال   اذهنعم  .جعةلرَّ ا ث عننتحدَّ  سأعود إىل هذا البنامج وحينئذٍ 
وه حُ بَ ين ذَ سَ الحُ  يَّ دِ جَ  إنَّ ) :ته األوىلخطابايف ـم ولذا  العالغريِّ سيُ  الَّذيهو هذا املشهد  ،مـ العالغرّي يُ لو 
اهلجوم على  ،ائقاحلق تنكشف بعد ذلكو  ،ه األوىل هي هذهوىل حني يرج بياناتِ األ هُ خطابات (؟؟؟اانَ شَ طْ عَ 

كيف هتتدي   ،بعد أن غدرت األُمَّةو داية البشرية بديال  عن الغدير هذه مشاريع هل !مـالعال رياهُ دار فاطمة س  
 ديالتمه ،هيدمالت ث عنوحنن حني نتحدَّ  ،مـ  العال مريُ ض   هزّ يُ  د أن  البُ  ،جرى الَّذيما  البُد أن ترى ؟البشرية

قوس بشكلها الواعي هبذا الفهم ال قضية طُ  ةعائر احلسينيَّ الشَّ و  سنينادي إلقامة ذكر احلُ وحني نُ  !!هلذا األمر
ولكن ما هو هذا البكاء  ،البكاء فيه أجر ،واب واألجرث عن الثَّ دَّ أنا ال أحت ،موع وبكاء فارغارغة ودُ ف  

  !؟املهدويّ 

ا ى مَ لَ ا  عَ فَ س  أَ تَ وَ  يكْ لَ عَ  ة  رَ سْ ا  حَ مَ دَ  وعِ مُ د  ال لَ دَ بَ  كَ لَ  نَّ يَ كِ بْ أَلَ وَ -يقول الَّذيهو هذا  البكاء املهدويّ 
ا  فَ ه  لَ ت َ وَ  اكهَ ا دَ مَ  ىلَ  عَ ا  فَ س  أَ تَ وَ -أنا وأنت ال نعرفولكن   ،سنيحلُ جرى على ا الَّذيهو يعرف ما -اكهَ دَ 
ُِ  ةِ صَّ غُ اب وَ صَ مُ  ال ةِ عَ وْ لَ بِ  موتَ أَ تَّى حَ   .علمن ال نوحن علميهو نعم -ابْ يَ تِ كْ ا

 هُ رح  ا  أن  ت ص  احبُ اس جُ للنَّ   ُ تش  كُ 
 

 ل     مُ األ هِ ن بِ      َم     إَُّ  ؤلم الج     رحُ ُ يُ      
 (..ىاك  بت   وأى ك  ن ب  م  يف الروايات )نا دولذلك عننفتعل األل و نفتعل األذى  حننُ  ِِ 

 هُ رح  ا  أن  ت ص  احبُ اس جُ للنَّ   ُ تش  كُ 
 

 مُ لَ     األ هِ ن بِ      َم     إَُّ  ؤلم الج     رحُ ُ يُ      
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 :آخر شاعرٍ وقول 

 ب       ا  رَ كم طَ ي بي       نَ قِص       بوا رَ حَس       ُ تَ 
 

 وحا  م     ن األل     مِ ذبُ َم      ي     رق ُ  ف     الطيرُ  
 !ه يرقصرُ ظاهِ  ،الطري حني يُذبح 

َلى اأَلْرِض َجرِيَحا إِ  فَ َهَويَت َواِدكَ ن جَ عَ َحتَّى َنكَُّسوَك -أبا عبد اهلل-َنكَُّسوَك َعن َجَواِدكَ َحتَّى 
استه  ودسني إالَّ زء من احلُ جُ  بق  ملوقف ل ياذا نا يف هه-اا وَتعُلوَك الط َغاة بَِبواِترِهَ َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرِهَ 

جزء من  نّهأل ،يبقى عالمةسنَُّه أل ،ظف  حيُ  ريف البد أنالرأس الشَّ  ؟ريفأس الشَّ الرَّ و قد تقول  ،هار فاخليول حبوا
ذا لِ  ،جلسدايعود إىل َّتَّ ح ،ابا  ا  وإيكي يسطع نورا  يف طريق األربعني ذهاب  ظالبُدَّ للرأس أن حُيف  ف ،البنامج

توه ب منهم أن يأطل جادم السَّ اإلماتطاعوا وحني جاء ساريف ما دفنوا اجلسد الشَّ ون كي ي  ني جاء األسديّ حِ 
نزل على ات و ريَّ ضالغ  ا رمال يفهناك نا و راح يدور هُ ُُثَّ  ،صريسني على ذاك احل  د احلُ س  ع ج  ببارية حصري ومج   

أمجل  منو اجلواهري   عينيةيف ..دا  ي كأنّ   ،لد  قطعه جب    الَّذيسني نصر احلُ ه خُ إنَّ  ،رض احنىن ورفع شيئا  األ
 :أبياهتا

 ح يَ           دا  ِم           ن َورَاِء الضَّ           رِيك           أنَّ 
 

ْص                   َب ِ   ُِ  َحْم                   َراء َمْبتُ                   ورَة ا
  

 
 

 د  إل              ى َع             اَلم بِ              الُخُنوعِ ُتَم             
 

 َوالضَّ                يِم ِذي َش                َرقي ُمت ْ                َرعِ  
 لتُب          ِدَل ِمن          ُه َج          ِديَب الضَّ          ِميرِ  

 
 بِ                  مَخَر ُمْعَشوَش                  بي ُمْم                  رِعِ  

 
 

 

 وفِ تُ          عي للحُ زِ ْف          ن مُ ِم           ي          تَ الَ عَ ت َ 
 

 عِ زَ ْف              ن مَ ِم              ك ب              رُ ك قِ ورِ بُ              وَ  
 ..أبا عبد اهلل.. 

ت كر احلوافر هنا ما ت-َوتَ ْعُلوَك الط َغاُة بِبَ َواِترَِها فَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرِض َجرِيَحا َتَطُؤَك الُخُيوُل ِبَحَواِفرَِها
 ،سنياحلُ ها ركضت على اخليول بكلِّ  ،ا  ها بعضبعضُ  لو ا داست اخليولرمبَّ  ، وداستهُ سني إالَّ مكانا  يف جسد احلُ 

ولكن هنا  ؟ل هذا اجلسدتحمَّ ي كم  ،ك البشريار القضية تتجاوز اإلدو  ،سنيعت على احلُ ها وقسيوف بكلِّ وال
حبثوا عن اِ  ؟تعلمون أين نبحثم احُلسني أ  ـنبحث عن أل أن انإذا أرد ،ـمأما طيُّ األل ،مـطي  للقدرة وطي  لألل

 حبثوا عن أل احلسني يف دعائهاو  ،سةاحية املقدَّ رة النَّ اياحلسني يف ز  ـمثوا عن ألحبدبة، واحلسني يف دعاء النُّ ا أل
ث عنها اإلمام اء حتدَّ األعض نفس هذهو  ،انا  مها قربقدَّ عن أعضائِه الَّيت  يف دعاء عرفة حتّدث ألنَّهُ  ،يوم عرفة
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ث غد سنتحدَّ يوم  ؟لشُّهداءسيِّد اماذا يقول  ،ضت لأللتعرَّ اليت هي هذه األعضاء  ،ة يف زيارة الناحيةجَّ احلُ 
 ؟يف يوم دعاء يوم عرفةسيِّد الشُّهداء ماذا يقول  ،جاديب السَّ عن أل أ

 ونِ نُ كْ ن مَ اطِ بَ ي وَ يدِ حِ وْ ت َ  ِ  َصريحِ يِني وَخالِ ِت يَقِ َماوأَنَا َأْشَهُد يَا ِإَلِهي ِبَحِقيَقِة ِإَيَماِني وَعْقِد َعزَ 
ى الُعُيوِن لَ السَََّلم عَ )-يرِ صَ بَ  ورِ ي نُ ارِ جَ َوَعََلِئِق مَ -:املادياجلانب و  ،ويهذا اجلانب املعن-ييرِ مِ ضَ 

اِرب  َمسَ قِ رْ خُ وَ -كَّ اجلبنيص   يذالَّ  رُ ج  احل  -يينِ بِ جَ  ةحَ فْ ير صَ ارِ سَ أَ وَ  يرِ صَ بَ  ورِ ي نُ ارِ جَ َوَعََلِئِق مَ -(الَغاِئَرات
ت قَ ب َ طْ أَ ت وَ مَّ ضُ ا مَ ي وَ عِ مْ سَ  اخِ مَ سِ  بِ ارِ سَ َومَ -أشرحها لكم يوم غدس-يينِ نِ رْ عِ َوخَذَارِيِف َمارِن  نَ َفِسي

-كل هذه تعرضت لألل-ياسِ رَ ضْ ت أَ ابِ نَ مَ ي وَ كِّ فَ ي وَ مِ فَ  كَ نَ حَ  زِ غرَ مَ ي وَ انِ سَ ظ لِ فْ ات لَ كَ رَ حَ وَ  ياتَ فَ شِ  يهِ لَ عَ 
 يهِ لَ عَ  لَ مَ تَ شْ اَ  امَ ي وَ قِ نُ ل عُ ائِ بَ حَ  غِ رِ ابُ َلوِع فَ وَ أِسي  رَ َماَلة أُمّ ِبي َوحِ رَ شْ مَ ي وَ مِ عَ طْ غ مَ ا سَ َومَ  ياسِ رَ ضْ ت أَ ابِ نَ مَ وَ 
ي بِ لْ ق َ  ابِ جَ حِ  اطِ يَ نِ وَ ي ينِ تِ ل وَ بْ حَ  لِ ائِ مَ حَ وَ -لوتنيا قطوعم  احلسني -يينِ تِ ل وَ بْ ل حَ ائِ مَ حَ ي وَ رِ دْ ور صَ امُ تَ 
 .يلِ امِ نَ أَ  افُ رَ طْ أَ ي وَ لِ امِ وَ عَ  بضُ قَ ي وَ لِ اصِ فَ مَ  اقُ قَ حِ ي وَ عِ ََل ضْ أَ  يفُ اسِ رَ شَ  هُ تْ وَ ا حَ مَ ي وَ دِ بِ ي كَ اشِ وَ حَ  ذِ ََل فْ أَ وَ 

ي دِ بِ ي كَ اشِ وَ حَ  ذِ ََل فْ أَ ي وَ بِ لْ ق َ  ابِ جَ حِ  اطِ يَ نِ ي وَ ينِ تِ ل وَ بْ حَ  لِ ائِ مَ حَ ي وَ رِ دْ صَ  ورُ امُ تَ  يهِ لَ عَ  لَ مَ تَ شْ ا اَ مَ وَ 
ي رِ عْ شَ ي وَ مِ دَ ي وَ مِ حْ لَ وَ ي لِ امِ نَ أَ  افُ رَ طْ أَ وَ  يلِ امِ وَ عَ  بضُ قَ ي وَ لِ اصِ فَ مَ  اقُ قَ حِ ي وَ عِ ََل ضْ أَ  يفُ اسِ رَ شَ  هُ تْ وَ ا حَ مَ وَ 
ي اعِ ضَ رِ  اميَّ ك أَ لِ ى ذَ لَ عَ  جَ سَ تَ ن ْ اِ  ماي وَ حِ ارِ وَ جَ   ُ يمِ جَ ي وَ وقِ رُ عُ ي وَ خِّ مُ ي وَ امِ ظَ عِ ي وَ بِ صَ قَ ي وَ بِ صَ وعَ  يرِ شَ بَ وَ 
ُت دهَ ت َ جْ اَ  وَ لتُ اوَ و حَ لَ  ي أنْ دِ و جُ سُ ي وَ وعِ كُ ات ُر كَ رَ حَ ي وَ ونِ كُ سُ ي وَ تِ ظَ قْ ي َ ي وَ ومِ نَ ي وَ نِّ مِ  ضُ ر ت األَ لَّ ق َ ا أَ مَ وَ 

نَِّك مَ بِ  َُّ ك إِ لِ ذَ  عتُ طَ تَ سْ ا اَ ك مَ مِ عُ ن ْ أَ  من ةي دَ احِ ر وَ كْ ي شُ دِّ ؤَ أُ  ا أنْ هَ ت ُ رْ مِّ و عُ لَ  َمَدى اأَلْعَصار واأَلْحَقاب
أن  كامن أنَ مِ  ونَ اد  العَ وَ ا أنَ  صتُ رَ حَ و لَ ل وَ جَ أَ  ،ا  يدَ تِ عَ ارفا  اء  طَ نَ ث َ وَ  يدا  دِ دا  جَ بَ أَ  ركَ كْ شُ  هِ يَّ بِ لَ عَ  بُ وجَ مُ  ال
 رُ بِ خْ مُ  ال تَ نْ أَ وَ  كلِ ى ذَ ات أنَّ يهَ هَ  ،دامَ اه أَ ينَ صَ حْ أَ  َُ ا وَ دَ دَ اه عَ رنَ صَ ا حَ ه مَ فُ آنِ وَ  هِ فِ الِ ك سَ امِ عَ ن ْ ى إِ دَ ي مَ حصِ نُ 
ة يّ عبود ،سنية احلُ عبوديّ  هذه فكانت-اوهَ صُ حْ  تُ َُ  هللِ ا ةَ مَ عْ وا نِ د  عَ ت َ  نْ إ و قْ ادِ أ الصَّ بَ النَّ ق وَ اطِ النَّ  كَ ابِ تَ ي كِ فِ 

سني احلُ  شُ ط  ع   عني ،هيعصوك ،مـلاأل ِب وذاكاك الصَّ ذ  كُر بِ ر اهلل بكلِّ أعضائِه وكان الشُّ ك  ني أن ش  س  احلُ 
 ..نيس  احلُ  بُ ص   وصاد
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نقال  عن   (لعلومل اعوا)ا أقرأ من لوم وأنلعُ ك باقر ادُ ل  أختم حديثي مبا قالُه و   يَّ أبا عبد اهلل أن  ل  عزُّ ع  ي  
اإلمام الباقر -ة  لَ ت ْ ق َ  وهُ لُ ت َ د ق َ قَ لَ وَ -قوليسيِّد الشُّهداء ِه دِّ ثنا عن ج  دِّ حيُ  ،سباط ابن أوادر لعليِّ كتاب النَّ 

ة ارَ جَ الحِ بِ ان وَ نَ السِّ وَ  يفِ السَّ بِ  لَ تِ د قُ قَ لَ وَ ب ََل كِ ا الهَ ل بِ تَ قْ ي ُ  ول اهلل أنْ سُ رَ ى هَ ن َ  ة  لَ ت ْ ق َ  وهُ لُ ت َ د ق َ قَ لَ وَ -:يقول
 .سنيحُ  يا-كلِ ذَ  عدَ بَ  يلَ وه الخَ أُ طَ وْ د أَ قَ لَ ا وَ صَ العَ بِ وَ  بِ شَ الخَ بِ وَ 

ت باسِم  رفَّ جت وتشت وتتوَّ نتزيَّ  شةٍ اد من نفِس ش  سيين يف احللقِة القادمة يوم غ  م احلُ ـنا عن األل  ديثُ ح  
 .نيس  احلُ  عن وجهِ  ف الكربِ كاشِ 

َلى عَ يَنا َوُمَتاِبِعيَنا ِهدِ ُجوِه ُمَشاوُ نا و ُوُجوهِ  ْكِشف الَكرَب َعنإ الُحَسينَعن َوْجِه َأِخيَك  َكاِشَف الَكربِ يَا  
 ..نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك الُحَسيناإل
 ..في أماِن اهلل ... يا ُحسين.عاء جميعا  أسألكم الد  
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