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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .هللا . بَِقيَّةَ .َياءِإلَيِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ  يْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَعَليْ َسََلٌم 
 !.؟.فَ َقَدك

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

 

 الطي   وانيُ ق  ) :نوانالعُ  ضى من حلقاٍت حتت نفس  فيما م  م وتقدَّ  مر   الَّذيوالكالُم هو الكالُم 
وال الشَّريفة  الز يارة   أشرح   صدي أن  مل يكن من ق   ،سةاملقدَّ  احية  فاف  زيارة النَّ وال ز لُت أقُف على ض   (،شروالنَّ 

 ،سمُح بذلكالربنامج  ال ي   خرى ووقتُ ٍة أُ فذلك سيحتاُج إىل حلقاٍت عديد ،دهاالوقوف عن طيل  أُ  أن   ريدُ أُ 
ا من عاشوراء وما ل   واقعة رتبُط بمر  ي   الَّذيوكلُّ احلديث   ،حبديثي رتبطُ عي نٍة ت  ظر على جهاٍت مُ رك ُز النَّ ذا أُ ل  

يف و ربالء ماُن واملكاُن يف ك  ر الزَّ حيُث ُنش   ،شرر فيها من تطبيٍق لقواني الطي  والنَّ ه  خصوصياٍت وما ظ  
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ضعُت حتت وقد و   ،عليه وسالمهُ  الل   هداء صلواتُ الشُّ سي د ُم يف ـوي األلدرُة وطُ يت القُ و  حيُث طُ عاشوراء و 
من خاللا ما  فَّ ش  ست  أن ي   ف  ش  ست  مُ ـل ايستطيعُ الَّيت سة و احية املقدَّ النَّ  زيارة    من عبائر وكلمات  بعضا   اجملهر  

سييُن ليس واضحا  فاملشهُد احلُ  ،سيينعن ذلك باملشهد احلُ  تُ ربَّ وكما ع   ،هاتفاصيل   جرى من أحداٍث جنهلُ 
عنها   ت  ث  تب التأريخ وال حتدَّ ت يف كُ ر  ك  رياٍت ال ذُ شري إىل مُ عن وقائع وتُ  ثُ تتحدَّ  الشَّريفةُ  الز يارةُ و  ،عندنا

شرُت إليه من أ   الَّذي هذا ناك من تفسرٍي إالَّ ولذا ليس هُ  ،وال من بعيد ال من قريبٍ  ،مع كثرهتا ،املقاتل بُ كتُ 
ث عن عاشوراء وعن كربالء وعن وحينما نتحدَّ  ،من ذلك راد  مُ ـنُت الوقد بيَّ  ،املكان ونشر   مان  الة  نشر الزَّ ح  

الَّيت هذه العناوين  !(،ُحسين !عاشوراء !كربَلء) :هذه العناوين املرتابطة ،عليه وسالمهُ  الل   ُحسي صلواتُ 
يف و  ،نا العقائدييف عامل وجدان   ،كا  فيما بينها يف عامل وجداننافكا ن ا  دُ خر وال جن  ها بالبعض  اآليرتبط بعضُ 

ث تتحدَّ الز يارة الشَّريفة مثل ما يف عامل وجداننا العاطفي. و  ،قايفيف عامل وجداننا الثَّ و  ،عامل وجداننا املعريف
كربالء ويف   عاشوراء وغمرات   يف غمرات   فنحنُ -(احَ ابِ سَ  وتِ مَ  ال اتِ رَ مَ ي غَ فِ وَ )-فهُ ص  ت  هداء فـ  الشُّ سي د عن 

عند  وسأقفُ  (،عاشوراء وكربَلء وُحسين) :لعناوينا كاكا  بي هذهفنلذا ال جند ا ،سي ساحبون احلُ غمرات  
 (،ءََل بَ رْ ض  كَ رْ اشوراء وكل  أَ عَ  وم  يَ  ل  كُ ) ،مقصودي يف حلقة اليوم تُ ل أكمد إن  لقة يوم غ  هذا احلديث يف ح  

 كربالء ويف غمرات    رات عاشوراء ويف غمرات  م  نا نسبُح يف غ  يء ألنَّ سأقف عند هذا احلديث بعض الشَّ 
 .ينائنا أم أب  عليه ش   وسالمهُ  الل   ُحسٍي صلواتُ 

ون الكالُم عن وحينما يك ،شروالنَّ  لطي  ا شري بوضوٍح إىل قوانيتُ الَّيت سة وعبائرها احية املقدَّ يارة النَّ ز  
عن و   !صيبة  مُ ـقل العن ث  و  !زية  م الرَّ ظ  وعن ع   !طب  ربنا عن فداحة ال  يُ فذلك  ،مان  وعن نشٍر للمكانشٍر للزَّ ن  

  .؟!.غريها حللقة وال يفا  هذه  يفاء  ال هدالشُّ سي د م  ـل  ث  عن أ  أحتدَّ  ستطيُع أن  ين ال أإنَّ و  !مـة األلدَّ ش  

  ؟من أنا :لا أوَّ 

  ؟أعرفماذا  :انياا وثَ 

  ؟أين هي املعطيات :الثاا وثَ 

  ؟كم هي حدود إدراكي  :ورابعاا 
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ب قر  يُ  يالَّذسان لل  اذا ب   ألمر  اُب اح  ص   ث عنهُ ٍم يتحدَّ ـأتلم س حقيقة أل   أين أستطيُع أن   :وخامساا 
-:يقول إىل أن  -فاه  لَ اَك وت َ هَ ا دَ ى مَ لَ  عَ اا فَ أس  تَ ك وَ يلَ عَ  ةا رَ سْ اا حَ مَ دَ  وعِ مُ د  الْ  لَ دَ بَ  كَ لَ  نَّ يَ كِ بْ أَلَ وَ -:ملعىن الشيعته  

ب اح  وت ص  ي إىل م  ُه تؤد  لوعتُ ذي هذا ال صابٍ أيُّ مُ -ابيَ تِ كْ الِ  صَّةِ غُ وَ  ابْ صَ مُ  ال ةِ عَ وْ لَ بِ  وتَ مْ أَ تَّى حَ 
 مُ ـأل   ،صابلوعة الـمُ  !ابللُمص ة  ك لوعوُهنا !ك ُمصابهنا-َحتَّى َأْموَت ِبَلْوَعِة ال ُمَصابْ -:.؟!.مراأل  

 َت بَِلْوَعةِ ى َأْمو َحتَّ -:ـُم املصابألو ة الـُمصاب عو هناك ل ،فذلك شيء  آخر ،الـُمصابأمَّا  ،املصاب
صل  من خالل ن   أن   عُ ستطيية  وال ن  ا تقريبأّنَّ  يعين ،ة  بلسان  املداراهي واملعاين -ال ُمَصاْب َوُغصَِّة اِلْكِتَياب

  .ور إىل احلقيقة كما هيلصُّ ا هذه

  !؟تيجة إذاا النَّ ما هي  

إشارات  يف اك هن ،عليه المهُ وس لل  ا اتُ صلو  م احُلسي  ـناء  معاين أل  ف  م ن  يف جانبٍ  تيجة أنَّين أحبثُ النَّ 
رات إلشا امن هذه  صوص و لنُّ  اذه  يتجل ى من ه الَّذيلكنَّ  ،إشارات  يف نصوٍص أخرىهناك و  ،ةاحيزيارة النَّ 

  !!ى العطشعل بعث  تا أن  وكلُّ اآلالم  م ن شأّن  وكلُّ اجلراحات   !شط  هو الع   ،سي  ُم احلُ ـأل  هو 

لك ذا الصَّرب ف  وأمَّ  ،ش احُلسيط  إىل ع   شارةُ اإل ،{كهيعص} :رآينمز القُ اإلشارُة يف الرَّ تأيت ولذا 

 :هي األمر صاحبُ  ما قال  ك  يُ ع  وال !يرآين عن الع  مز القُ فاحلديُث هنا يف هذا الرَّ  ،طشُم الع  الز  يُ  الَّذي
  !!الُحسينُش طَ عَ 

سالة الر   ،الل عليها نقلتها ُسكينة صلواتُ الَّيت  سالةُ الر   ،ته  ريف لشيع  حر الشَّ طاُب من النَّ ولذا كان ال  
مهما -يونِ كرُ اْذ اء  فَ َب مَ ذْ م عَ تُ ب ْ رِ ا شَ مَ هْ ي مَ تِ عَ يشِ -إىل شيعة احُلسي   ،ريف إلينالتها من الن حر الشَّ ق  نـ  الَّيت 

إذا ما تصفَّحنا املشهد احُلسيين أو إذا ما تصفَّحنا  ،معاين العطش شربتم ألنَّ عطش احُلسي  كان جامعا  لكل  
طش يف بدايات الع   ،طويال  ما كونُ بوقٍت قد ي  و  تبدأ املعركة يف ذلك املوقف وقبل أن  حَّتَّ املشهد العاشورائي 

فهم ا ي  رّبَّ  ،اليته  ن و  م   ،املاء لبت منهُ جاءت ُسكينة ألبيها وط   ،ية تقولالر واو  ،حُلسيا يَّم على خيامخ   الَّذي
ملاُء وراء  اع  ب  نـ   وحي   ،هي جزء  من واليته  نعم  ،ون أن يسم وهابُّ هكذا يُ  ،املعجزةمعىن ي تلق  مُ ـال فهمُ وي   ةيعالش  

بت وعاد املاُء ر  وما ش   .!!.طول موقف شيعيت يوم القيامةي  يت من املاء بإذا شر  ،كينةسُ  يتبُنيَّ  :اليام وقال لا
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ثنا  ،إىل باطن األرض  الَّذيسيين و فاصيله واملشهد احلُ ت   بكل   رائيو املشهد العاش ،ربنا ال  رب ُ ويُ  يةُ الر واهكذا حتد 
طٍش رارة ع  ثنا عن ح  د  فاصيل  ُُتربنا وحتُ كلُّ املشهد  وكلُّ املعاين وكلُّ التَّ ،اس احُلسي ق العبَّ ار  بدأ من بعد ما ف  ي  

 .!!.رهانتصوَّ  أن   ال نستطيعُ 

ده  فأخرج كا العطش لوالكرب وشيٌّ األحي  رجع عل :نا عنها كتب المقاتلثُ حدِّ تُ الَّتي  قطةُ اللَّ  هذهِ و 
  .!!.فكان كالشبة اليابسة سانهُ ل   لهُ 

حي  ،ل  ُجراحةسيين مع كُ سَّخ يف املشهد احلُ رت  وت  كثَُّف ت  ور يف املشهد العاشورائي تـ  الصُّ  هذه   مثلُ 
ل  دٍم مع كُ  ،عطشا   زدادُ ي  فإن ه ُل يف تلك املعارك الطاحنة قات  اإلنسان وهو يُ  حُ ينزف اإلنسان دما  وحي ُُير  

ة بسبب فاملكثَّ  اجلو   مع حرارة   ،عطشا   ادُ يزد مع طول الوقت   ،ل  جراحٍة يزداُد عطشا  مع كُ  ،ا  عطش ُه يزدادُ فينز 
ل  تلك اآلالم مع كُ  ،العطش هد يف ساحة املعركة يزدادُ مع كل  ذلك اجلُ  ،طشالع   مان واملكان يزدادُ الزَّ  شر  ن  

ِشيَعِتي َمْهَما -اطبناهداء يُ الشُّ سي د لذا  ،العطش يزدادُ  !موحتتها أآل !وفوقها أآلم !وبينها أآلم !ها أآلموبعد  
 ،يف التعب ،يف الراحة ،يف املرض ،ةيف الصح   ،يف أي  حلظة ،ّنارا   ،ليال   ،يف أي  مكان ،أي  زمانيف -َشرِبْ ُتم

 ،ىنيف الغ   ،يف الفقر   ،يقيف الض   ،يف الرفاهية   ،اناتز يف القيود  والسجون والزن ،يف احلرية   ،يف األمن ،يف الوف  
 ،كنتم يف فطٍر أم كنتم يف صيام  ،ليس شديدا   عطشٍ يف  ،شديد نتم يف عطشٍ كُ   ،من أحوالكم حالٍ  يف كل  

-:من حلظات حياتكم يف أي  حلظةٍ  ،حوركمعند إفطاركم أم عند س ،املساء عند وقت الصباح أم عند وقت
 ا أن  ريد من  يُ -ِشيَعِتي َمْهَما َشرِبْ ُتم َعْذَب َماء  فَاذْكُروِني-:شربتم كثريا   ،شربتم قليال  :-ِشيَعِتي َمْهَما َشرِبْ ُتم

ر وأريد فك  أنا اآلن حي أُ  ،نا جيعا  ش  ط  عنا ع  إذا ما ج    !اجلميع ش  ط  ساوي ع  أنَّ عطشُه يُ  !س هذه احلقيقةنتلمَّ 
ام من األيَّ  ين عطشت يف يومٍ ر أنَّ كنين أن أتذكَّ يُ  ،ر مقدارهاأجع حاالت عطشي ال أستطيع أن أتصوَّ  أن  

 أساسا   ،رهاين ال أتذك  إنَّ  ؟ت العطش يف حيايتال أجع جيع حاأستطيع أن  ين هل لكنَّ  ،شديدا   وكان العطشُ 
ل منها شك  شي كي أُ ط  ع   ت  الكلَّ حار  أن أجع  قادرا  على تصو   ين لستُ إنَّ فرهتا لو تذك  حَّتَّ و  ،رهاال أتذك  

 تاللكم لو جعنا حافما با ،نةخصية معيَّ ُث عن حالٍة ش  هذا وأنا أحتدَّ  ،رهشا  واحدا  أستطيع أن أتصوَّ ط  ع  
إىل يوم  لطاب هذا موج ه  لشيعته   األنَّ  ،يامةالق   وإىل يوم   ،رب التأريخع  يعته  و  عند كل  ش   ،يعا  ش ج  ط  الع  

ِشيَعِتي َمْهَما َشرِبْ ُتم َعْذَب َماء  )-:هذا الطاب مفتوح ،زماننا إمام   ظهور   عد  ب  إىل ما حَّتَّ و  ،القيامة
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لو كان  ،سي هذا لشيعته  ذا قال احلُ ول   ،جُ ع كلُّ العطش ،مـجُ ع  كلُّ األل   !مـو طيُّ األل  هذا ه-(فَاذْكُروِني
 ،ش كان مفتوحا  ط  ألنَّ الع   سي لشيعته  احلُ  طابُ خ   ،ُه بذا الطابحمدودا  ل م ا خاطب شيعت   سي  احلُ  شُ ط  ع  

جتاوز   الَّذيربُ ذلك الصَّ  ،سيعطش احلسي مع صرب احلُ  ،ادصحوبا  العي مع الصَّ م   ،رآينمز القُ ا جاء الرَّ ول م  
احية نا عنه زيارة النَّ ثُ د  حتُ  الَّذي ربُ ذلك الصَّ -(يرِ بْ ن صَ مِ  برُ لَّ الصَّ مِ يَ تَّى حَ  رُ بِ صْ أَلَ وَ )-:الصرب حقيقة  

سيجري  الَّذيلٍم بكانت على ع    ماواتمالئكة السَّ -(اتاوَ مَ السَّ  ةُ كَ ئِ ََل مَ  كَ رِ بْ ن صَ ت مِ بَ جَ عَ  دْ قَ )-:سةاملقدَّ 
 ،شيء كلَّ   لكنَّها ما كانت تعلمُ  ،يوم أمس ومرَّ احلديث عن ذلك يف حلقة   ،يف عاشوراء على رمال كربالء

َقْد -:بعج  وت   بُ عج  ها ت  ل  ع  سيين ج  اضريات يف املشهد احلُ ا  وظاهرا  على رمال الغ  ي  تجل  دا  ومُ تجس  مُ  ما رأتهُ 
 ،سيفعي  عطش احلُ  ،كهيعص  !وهذا الصرب كان قرينا  للعطش-َك َمََلِئَكُة السََّماَواتَبت ِمن َصْبرِ َعجَ 

الَّيت سي  احلُ  م   عن أآلثُ ا تتحدَّ إّنَّ  :صوصبأيدينا من نُ  يف ماوردت الَّيت وكلُّ اإلشارات   ،سياحلُ  ربُ وصاد ص  
 .ببا  يف زيادة العطشس   كونُ ت  

ماء ه الد  بغتُ ص   ذيلَّ االم على السَّ -(اءمَ الدِّ بِ  لِ مَّ رَ مُ  ى اللَ عَ  مُ ََل السَّ )-احيةحي نقرُأ يف زيارة النَّ 
ا اختلطت بالر   ،مالواختلطت بالر    ،ويتخث ر راحات قليال  من اجل   رجُ يم لو كان الدَّ  ،ملد  ا مال لكثرةوإَّنَّ

تلطت خا  الَّيت  ءاالدم-(َماءمَِّل بِالدِّ ال ُمرَ  ُم َعَلىالسَََّل )-:م ال  ر  ا  مُ م  د   مُ لدَّ ا لن يكون هذاف ،يتجم دو  ،يتكثَّفو 
 .ه الشريفدن  زفت من ب  نالَّيت ماء ثرة الد  ىل ك  شري إل يُ رمَّ مُ ـعبري الت   ،هذا التعبري ،هد  س  ج   لَّ ت كُ ل  ع  مال فـ  بالر  

 جيوبم ،جاترَّ ضمُ ـاجليوب ال-اتجَ رَّ ضَ مُ  ال وبْ يُ جُ  ى اللَ عَ  َلمُ السَّ  ،السَََّلُم َعَلى ال ُمَرمَِّل بِالدَِّماء
-اتجَ رَّ ضَ مُ  ال بْ و يُ جُ  لاى لَ عَ  َلمُ السَّ -:مقد متهمسي يف األصحاب واحلُ  بو يت وجيجيوب أهل الب ،يعا  ج  

يه  فعبري تعبري ت  وال ،وبيب الثجهي فتحة الثوب  ،فتحة الثوب ،مة الثيابقد  مُ  ،مة املالبسقد  اجليوب هي مُ 
على   إقدامهمإىل ،ىل إقدامهمإشري يُ  نام هُ اإلما-اتجَ رَّ ضَ مُ  ال وبْ يُ جُ  ى اللَ عَ  َلمُ السَّ -:بالغية راقيةصورة 
بلوا ق  مَّد أ  سي وآل حُم  حلُ اأنصار  ولكن ،فرَّ من زُليخة ألنَّهُ  ؟ملاذا ،ربُ دَّ من دُ إذا كان قميص يوسف قُ  ،املوت

 َلمُ السَّ -:م وُقمصاّنميابُ ث   جتضرَّ قت وتلذلك متزَّ  ،يوفوعلى السُّ  وعلى القتالهم على املوت  ل  كُ ركضون ب  ي  
 .خت بالدماءلطَّ ت ،ماءالد  جت بقد تضرَّ  يابهذه الث   ،هذه اجليوب-اتجَ رَّ ضَ مُ  ال وبْ يُ جُ  ى اللَ عَ 
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باشٍر عن مُ  ث بشكلٍ حدَّ يت هُ نَّ إ ،حوأعتقد هذا التعبري واض-تََل ابِ الذَّ  اهِ فَ ى الشِّ لَ عَ  مُ ََل السَّ 
ى لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،اتسَ لَ ت َ خْ مُ  اح الوَ رْ ألَ اى لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،اتمَ لَ طَ  ال ُمصْ وسِ فُ ى الن   لَ عَ  مُ ََل السَّ -:طشالع  
ى لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،تْ ََل ائِ السَّ  اءِ مَ ى الدِّ لَ عَ  مُ ََل لسَّ ا ،اتبَ احِ الشَّ  ومِ سُ ى الجُ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،اتيَ ارِ العَ  دِ اسَ جْ األَ 
سي وعلى أهل لى أنصار احلُ ع عُ ق  تـ  ملعاين  اهذه  -تْ اَل شَ مُ  ال وسِ ؤُ ى الر  لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،اتعَ طَّ قَ مُ  ال اءِ ضَ عْ األَ 

  .يهل  ع   وسالمهُ  الل   ليه  صلواتُ بيته  وع  

تلك بأنَُّه ُذب ح ب  مه  ة د  وإراق-همُ دَ  مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أُ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل السَّ -أمَّا هذه العبائر فهي خاصَّة  به  
أهل البيت و نما األصحاب بي !ياة احليد  هو على ق  و  ُقطع رأسهُ  !يد  احلياةح وهو على ق  ُذب   ،عةش  ريقة الب  الطَّ 
كان   -همُ دَ  مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أُ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل السَّ -:همهم أجساد  فارقت أرواحُ  بعد أن   ،عت رؤوسهم بعد ذلكُقط  

 كَ وأنَّى لَ )-برجا طاب  يف خ كما،سي ودجا  ودجا  أوداج احلُ  طعُ يق مرُ حي كان الش   ،ُيري وهو حي   دمهُ 
َك بِالَجَواب َوَقْد لَ وأنَّى -:عية األربيار ز حي جاء إىل -كاجِ بَ ث ْ ى أَ لَ عَ  كَ اجُ دَ وْ ت أَ بَ خَ شَ  دْ قَ اب وَ وَ الجَ بِ 

تعبري ستعمل هذا الن   ا أردنا أن  إذ-همُ دَ  مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أُ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل السَّ -:-(َشَخَبت َأْوَداُجَك َعَلى أَثْ َباِجك
 زيارة اء خمصوصا  يفجري بعلتذا اهولكن  ،البيت وأهلُ  ارُ صناأل ،لمريقت دماؤهم بالظُّ يعا  أُ ازا  فهم ج  م  
قطعوا  ،ياةيد احلهو على قو حلقيقي اعىن بامل بالظلم دمهُ  أريق   الَّذي ديالوح هُ سي ألنَّ احية يف الطاب للحُ النَّ 

 .ماء تسيلا  والد  أوداجه ودجا  ودج

  .ةل أكثر من مرَّ غسَّ مُ -احرَ لجِ ا مِ دَ بِ  لِ سَّ غَ مُ  لى الَ عَ  مُ ََل السَّ  ،همُ دَ  مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أُ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل السَّ 

أخذها ن أردنا أن إذا لعبارةا ذهه ،لرماحاات ع بكاساجملرَّ -احمَ الرِّ  اتِ اسَ كَ بِ  عِ رَّ جَ مُ  ى اللَ عَ  َلمُ السَّ 
 ألنَّ  ،لرقبةاون يف منطقة ملية تكعلتجرُّع ا عملية ،بصعوبة عهُ ل  بت  ي  أي يء ش  اليتجر ع  الَّذيع هو اجملرَّ  ،قةبالد  

 .قبةيف الرَّ  ؟يء والبلعوم أين يكوناملر   ،تكون هنا لععملية الب  

م كُ نَ اي َ و عَ لَ ف َ  يَّ الِ وَ ا مَ يَ -؟يف مفاتيح اجلنان ماذا نقرأ ،ة املؤمنياجلامعة ألئمَّ الز يارة حي نقرأ يف 
 ي فِ ةٌ عَ رَ شْ م مُ هُ احُ مَ رِ وَ -:لكلمة بعد ذلكا  هذهأعود إىل-مكُ ادِ بَ كْ ي أَ فِ  ةٌ قَ رَ غْ مُ  ةِ مَّ األُ  امُ هَ سِ ى وَ فَ طَ صْ مُ  ال
 هذه كل  فيه  اجتمعت  الَّذيهو األوَّل العنوان  ،يس  ل احلُ ألوَّ ا العنوان-مكُ ائِ مَ ي دِ فِ  ةٌ غَ لَ وْ ا مُ هَ وف ُ يُ سُ م وَ كُ وِر حُ نُ 
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ا فتحت شريعة  عة يف النُّ شر  رماح  مُ -رَِماُحُهم ُمْشَرَعٌة ِفي ُنُحورُِكموَ -:ألوصافا هذه  ا ،فتحت ّنر  ،حور وكأّنَّ
الَّيت ة النهر ريعة حافَّ الشَّ  ؟ريعة ما هيالشَّ  ،تحت ّنرا  ا ف   حنوركم وكأّنَّ يف شرعةرماح  مُ  ،عةماح املشر  لر  ا هي

هناك أماكن يصعب ف ،فاف النهران ال يستطيع أن يأخذ املاء من جيع ض  سن اإلألنَّ  ،املاء منها يسهل أخذُ 
أنَّ اإلنسان يستطيع  املاء منها أخذ هليسالَّيت هر و فاف النَّ ى ض  لعلكن األماكن املوجودة  ،أخذ املاء منها

 ،وركمة يف حنعر ماح املشالر   هذه   ،ريعةل املاء بسهولة يقال لا الشَّ ومح أن يصل إىل شرب املاء وإىل أخذ املاء
 فتحت شريعة  يف حنر  الَّيت ماح تلك الر   ،سي هو حنرهم جيعا  نحر احلُ ف ،وركمحن والتعبري هنا يف ،سييف حنر احلُ 

 .!!.رةة متكر  القضي  ف ،ليس رحما  واحدا  أي ماح والتعبري بالر   ،سياحلُ 

 يستعمله والكأس ال ،كأسسة أو للكا جع   ،ساتاالك-السََّلُم َعَلى ال ُمَجرَِّع ِبَكاَساِت الرَِّماح
ى ال ُمَجرَِّع لَ السََّلُم عَ -:لعنقرب اع ،عرب الرقبة ،يءرب املر  ع ه  ما يستعمله لفيده وإَّنَّ ل أو إلنسان لرجله  ا

 ريةالعبارات الصَّ با نصنع لكن ماذو  ،تعبري مازي التعبريهذا بأن   يقول قائل يكن أن  -ِبَكاَساِت الرَِّماح
ت الرماُح يُّ حنٍر كانأ-(ورُِكمي ُنحُ ْشَرَعٌة فِ مُ رَِماُحُهم وَ )-:ينة املؤماجلامعة ألئمَّ الز يارة ضحة كما يف الوا

 َلىعَ  مُ ََل سَّ الْ )-:سةدَّ ملقا احيةلنَّ ازيارة  ديي يبالَّيت الز يارة الشَّريفة  فس  يف ن   ،ربح وحنُ  سي ذُ احلُ  ؟عة  فيهشر  مُ 
يف نفس -(طُوِع الَوتِينال َمقْ  ىلَ عَ  مُ ََل لسَّ ا)-:ثتتحدَّ الز يارة نفس و  ،حر غري الذبحالنَّ -(ىرَ ي الوَ فِ  ورِ حُ نْ مَ  لا

ل َمْقطُوِع االسَََّلُم َعَلى  ،ىرَ قُ ال لُ هْ أَ  هُ نَ ف َ دَ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل سَّ الْ  ،ىرَ ي الوَ فِ  ورِ حُ نْ مَ  لا َعَلى مُ ََل سَّ الْ -:السياق
  ،سي صدر احلُ ويف قبة احُلسير بتت يف ت وث  بتن  الَّيت ماح حر فتلك الر  ا النَّ أمَّ  ،بحلوتي هو الذَّ ا قطع-الَوتِين

 ،ةبَّ للُ ا ىتسمالَّيت ذه نا يف هالرمح هبن ا يُطع  وإَّنَّ ال،  ؟هل يُذبح ؟كيف يُنحر البعري،رالبعري يُنح   :كما يقال
الَّيت ي ة هبَّ ذه اللُ ه ،لرقبةدر وّناية انقطة التواصل فيما بي أعلى الصأي  ،تسمى بالنقرةالَّيت  هذههي ة بَّ اللُ 
  .قرةلنُّ ا ه  هنا يف هذهتبَّ راب يف لُ احل  ب وأماح ن بالر  طع  ان حي يُ سنر اإلنح  ا يُ وإَّنَّ  ،رنح  كي يُ   ن فيها البعريُ طع  يُ 

السََّلُم َعَلى ال ُمَجرَِّع  ،السَََّلُم َعَلى ال ُمَغسَِّل ِبَدِم الِجَراح ،همُ دَ  مِ لْ الظ  بِ  يقَ رِ أُ  نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل السَّ 
 نْ ى مَ لَ عَ  مُ ََل سَّ الْ  ،ىرَ ي الوَ فِ  ورِ حُ نْ مَ  لا َعَلى مُ ََل سَّ الْ  ،احبَ تَ سْ مُ  ل اامِ ضَ مُ  ى اللَ عَ  مُ ََل السَّ  ،ِبَكاَساِت الرَِّماح

لوتي كانت يف ا حر وحالة قطعهذه احلالة حالة النَّ -السَََّلُم َعَلى ال َمْقطُوِع الَوتِين ،ىرَ القُ  لُ هْ أَ  هُ نَ ف َ دَ 
الوتي يكون أثناء  قطع-السَََّلُم َعَلى ال َمْقطُوِع الَوتِين-:ه وهو حي  ه بالر ماح وقطعوا وتين  و ر حن ،فقطسي احلُ 
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طع رأسه ولو استعمل قيقال يُ  ،الوتي ال حملَّ له هنا تعبري قطعرأُسه فع قط  حينما يوت اإلنسان ويُ و  ،احلياة
 بيحة لنفرتض أنَّ لذلك اآلن الذَّ  ،ان يف حالة احلياةسنالوتي يكون واإل قطع ،زياقطع وتينه فالتعبري ميُ 

يقال  ،ةقطع أوداج الذبيحة إذا كانت حيَّ ا تُ وإَّنَّ  اهأوداج   ابح قد قطعالذَّ  ال يقال بأنَّ  ،تة وُتذبحذبيحة مي  
 .بدنلوتي حينما تكون احلياة سارية يف ذلك الا ألوداج ويقطعا ا تقطعوإَّنَّ  ،تةها وهي مي  حب  ذ   ،هاطع رأس  ق  

 ،يبضِ الخَ  يبِ ى الشَّ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،ينعِ مُ  ََل بِ  يامِ حَ مُ  ى اللَ عَ  مُ ََل السَّ  ،السَََّلُم َعَلى ال َمْقطُوِع الَوتِين
 مُ ََل السَّ  ،يبضِ القَ بِ  وعِ رُ قْ مَ  ال رِ غْ لث َّ ا ىلَ عَ  مُ ََل السَّ  ،بيلِ السَّ  نِ دَ ى البَ لَ عَ  مُ ََل السَّ  ،يبرِ التَّ  دِّ لخَ ا ىلَ عَ  مُ ََل السَّ 
هذه  كل  -تايَ ادِ العَ  ابُ ئَ ا الذِّ هَ شُ هَ ن ْ ت ت َ اوَ لَ ي الفَ فِ  ةِ يَ ارِ العَ  امِ سَ جْ ألَ ا ىلَ عَ  مُ ََل لسَّ ا ،وعفُ رْ مَ  ال أسِ لرَّ ا ىلَ عَ 

 ،ضاعفةلك مضاعفة ومذتُه من صَّ نت ح  هداء كاالشُّ  سي دُ  ،البيت وأهل   شمل األنصار  ت  الَّيت ة األوصاف العامَّ 
مان  ونشر  ناك نشر  للزَّ ه !!!ن وانتشرملكاا هفي ز  وتركَّ  ،مان وانتشرالزَّ  فيه   ز  كَّ قد تر   سيينَّ املشهد احلُ  ألنَّ  ؟ملاذا

ال أجد  ،مةد  لعبائر املتقا نو ر تذك  وت ،سييند احلُ منا يف املشهقدَّ ز أكثر فأكثر كلَّما توهذا األمر يرتكَّ  ،للمكان
من  ،بي يدي   الَّيتلز يارة اي من ملاضيتاحللقتي ا إليها يف أشرتُ الَّيت  رئالعبا ،وقتا  لتكرارها وتكرار مضامينها

وَلم  لرََّواحاَحاُلوا بَيَنَك َوبَيَن ال ِجَراح وَ بِ  ُنوكَ ْثخَ َوأَ  ُكلِّ ال ِجَهات  فََأْحَدُقوا ِبَك ِمنْ -سةاحية املقدَّ زيارة النَّ 
ُلوَك الط َغاُة َوتَ عْ  وُل ِبَحَواِفرَِهاَطُؤَك الُخيُ َحا تَ  َجرِيفَ َهَويَت ِإَلى اأَلْرضِ -:الز يارةتقول  إىل أن  -َلَك نَاِصر يَ ْبقَ 

حَّتَّ ل  يتحمَّ ادي البشري الع  لبدن الا !؟دنب  أيُّ  !؟ل كلَّ هذايتحمَّ  دنٍ ب   أيُّ ف ،للقدرة طيٌّ هذا -بِبَ َواِترَِها
 سٌ الِ جَ  رُ مْ الشِّ وَ -رةُ تنتهي الصو  ن  أإىل  ؟سييناحلُ  اجلسدُ  ف  ز  ٍم نـ  ية د  وأيَّة كم   ،هذا املشهد ل  سريا  من كُ زءا  ي  جُ 
َحَواس ك  َقْد َسَكَنت هدِ نَّ هَ مُ بِ  كَ ٌح لَ ابِ ذَ  هدِ يَ بِ  كَ تِ بَ يْ ى شَ لَ ٌض عَ ابِ ك قَ رِ حْ ى نَ لَ عَ  هُ يفَ ٌغ سَ لِ وْ مُ ك و رِ دْ ى صَ لَ عَ 

 هذه كلُّ و  ،عليه مهُ لل وسالا لواتُ هداء صالشُّ سي د للقطات األخرية من حياة  اهي  هذه-َوَخِفَيت أَنْ َفاُسك
  ..آلالم وكلُّ هذه اجلراحات تكون سببا  يف زيادة العطشا

 :ة املؤمنيمَّ اجلامعة ألئ  الز يارة ويف 

قت غر  ن أُ الَّذيُد من اأكب-فَ َلو َعايَ َنُكم ال ُمْصطََفى َوِسَهاُم األُمَّة ُمْغَرَقٌة ِفي َأْكَبادُِكميَا َمَواِليَّ 
ثنا د  وحتُ  !سياحلُ  بد  ع يف ك  ق  و   ثلَّثٍ ثنا عن سهٍم م  د  املقاتل حتُ  تبُ كُ   ،ةالتعابري ليست مازي   هذه !؟هاُم فيهمالس  

قة غر  ة مُ مَّ واحلديث هنا عن أنَّ سهام األُ  ،هذا التعبري ليس مازيا   !سياحلُ  يف قلب ع  ق  ث و  أيضا  عن سهم مثلَّ 
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وهذا  جيعا  هم يف أكبادهم هم فيه وقع السَّ سي حي وقع السَّ احلُ  دُ ب  ك  سي و  احلُ  دُ ب  نَّه ك  إ   مَّد،حُم   آل   يف أكباد  
عبارات رسول الل يف حديث -مهُ مُ لِ ؤْ ا ي ُ ي مَ نِ مُ لِ ؤْ ي ي ُ مِ دَ م هُ مُ دَ ي وَ مِ حْ م لَ هُ مُ حْ لَ )-:ليس مازيا   التعبري أيضا  
ي مِ دَ م هُ مُ دَ ي وَ مِ حْ م لَ هُ مُ حْ لَ  يامَّتِ حَ ي وَ اصَّتِ خَ ي وَ يتِ بَ  لُ هْ أَ  ءِ َل ؤُ هَ  نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ -:حلمهم حلمي ،ريفالكساء الشَّ 

أكبادهم  ،م واحدهُ مُ حل  -(ُهمن ْ ا مِ نَ أَ ي وَ نّ م مِ هُ ن َّ إِ -:قولي   إىل أن  -مهُ ن ُ زِ حْ ا يُ ي مَ نِ نُ زِ حْ يُ وَ  مهُ مُ لِ ؤْ ا ي ُ ي مَ نِ مُ لِ ؤْ ي ُ 
وليس تعبريا  مازيا  عن  ،مازيا  عن إيذائهمهذا التعبري ليس تعبريا  -َوِسَهاُم األُمَّة ُمْغَرَقٌة ِفي َأْكَبادُِكم-:واحدة
-:على حنو احلقيقةعت بالسَّم ولكن احلديث هنا أكبادهم تقطَّ  صحيح   !م قد وصل إىل أكبادهمأنَّ السَّ 

 فيه   رُ د أساسا  يؤثـ  ب  والك   ،سياحلُ  بد  يف ك   ع  ق  املسموم و   ثهم املثلَّ فإنَّ السَّ -َوِسَهاُم األُمَّة ُمْغَرَقٌة ِفي َأْكَبادُِكم
 يينساشورائي حينما يبدُأ املشهد احلُ انت يف املشهد العك  الَّيت  حزان لك األ  ش ومع كل  ت  ط  ع الع  م  ف   ،العطش
ما أخرجه  :يقول أبو جعفٍر الباقر !سي  لب احلُ وسهم  مثلَّث  يف ق   !أيب عبد الل بد  ك  هم  مثلَّث يف  س   ،بالظهور

ا مصداق   ؟أيُّ جسدٍ  !؟أيُّ بدن يتمُل ذلك !قلب احُلسيث لُ هم ثُـ لسَّ ا وقد خرج مع من ظهره  إالَّ  إّنَّ
باب عنوان  الشَّ  ،ةباب أهل اجلنَّ ش   سي دُ  :أال نقول ،ىالقدرُة للمثال البشري األعل ،درةواضح لطي  القُ 

م يف هل رأيتُ  !بريا  يخا  ك  رف العام هل رأيتم مثال  عارضا  لألزياء يكون ش  اآلن يف العُ  !ان املثايلسنلإل
إلعالن ا كان إذا  إالَّ  !؟نرجون رجال  كبري الس  م لوا شيئا  هل يُ ريدون أن ُيُ يُ  امحين ،عاياتيف الد   ،اتاإلعالن

 ،ألفضلا ة قطعا  هموشباب اجلنَّ  ،هذا هو املعهود يف األذهان ،بابالشَّ هو األَّنوذج الكامل  ،يقتضي ذلك
كما ف ،ىلعاملثال البشري األ ،ةأهل اجلنَّ  شباب سي دُ وهذا هو  ،بابيف الشَّ  أعلى عنوانٍ هم  ،تبةهم األعلى رُ 

رح احلياة ملو قة اة والطلقوَّ  التكامل العنفواين ليفو ل اجلسدي الصورة األكمل يف التكام لونث  باب يُ الشَّ  أنَّ 
عناوين تشري إىل الوتلك  ،همدُ شباب اجلنان وهذا سي  هم باب أشرف الشَّ  ،تبةفشباب اجلنان هم األعلى رُ 

  .إىل األَّنوذج البشري األكمل ،ىان األعلسناإل

هام-رَِماُحُهم ُمْشَرَعٌة ِفي ُنُحورُِكموَ  ِفي َأْكَبادُِكمَوِسَهاُم األُمَّة ُمْغَرَقٌة  َوُسُيوفَ َها ُمْوَلَغٌة -:ر ماح وس 
 ،تعابريهم واحدة-كرِ حْ ى نَ لَ عَ  هُ يفَ ٌغ سَ لِ وْ مُ ك و رِ دْ ى صَ لَ عَ  سٌ الِ جَ  رُ مْ الشِّ وَ -:نفس التعبري-ُكمائِ ِفي ِدمَ 

اجلامعة الز يارة فجال وحبسب قذارات علم الر   ،ضعيفة سةاحية املقدَّ زيارة النَّ فجال حبسب قذارات علم الر  و 
وهكذا  ،البيت أهل   جال نصوص  الر   علم   ُق قذاراتُ ز  وهكذا متُ  ،أيضا   فة  ة املؤمني هي األخرى ضعيمَّ ألئ  

حديث  أهل  تحطيم   لاخه  سو يف بقذاراته  وأوعلماؤنا ومراجعنا الكرام يشهرون هذا السَّ  ،تغيُب احلقائق
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 هذه أنَّ  ،عندهم النتيجة ؟لنصوصا قوا قواعد املراجع على هذهب  لنصوص وط  ا راجعوا أسانيد هذه ،البيت
  .ُد عليهام  ت  ال يُعو ضعيفة  ياراتلز  ا

مل  مامال حة والكص  الهو  أنَّ األصل يف حديث أهل البيت وهي القاعدة ذه  بولكنَّين ألنين أعمل 
ذا ل ،والدى وابُ الصَّ يه فيثبت  حَّتَّ الل الطأ والضَّ هو لماء ألصل يف كالم املراجع والعُ اأن  و  ،ض عارضعر  ي  

  .احلقيقة رفةا  ملعلمي  عنهجا  وم   ،ئديا  اقساسا  ثقافيا  وفكريا  وعها أ  النصوص وأعتربُ  على هذه   عتمدُ أ  فأنا 

 رَِماُحُهم ُمْشَرَعٌة ِفي ُنُحورُِكموَ ُمْغَرَقٌة ِفي َأْكَبادُِكم  األُمَّةِ يَا َمَواِليَّ فَ َلو َعايَ َنُكم ال ُمْصطََفى َوِسَهاُم 
ن ِق مِ سْ الفِ  يلَ لِ غَ  رِ اهِ وَ العَ  اءُ نَ ب ْ ي أَ فِ شْ يَ -:حةر جاو عبارة مؤملة هي هذه العبارة و-ُكمائِ َوُسُيوفَ َها ُمْوَلَغٌة ِفي ِدمَ 

م ـفاألل ،طشيزيُد يف الع  فهو فسي ُم النَّ ـاأللهذا  ،مـهذا األلحَّتَّ و -مكُ انِ مَ يْ ن إِ ِر مِ فْ الكُ  يظَ غَ م وَ كُ عِ رَ وَ 
-:هوم كثريا  ما يندفُع إىل املاءمل اأال ترى أنَّ  ،طش أيضا  بعُث على الع  ي   م  ه  ـوال ،مَّ ه  ـفسي يكون باعثا  على الالنَّ 
م هو ـاألل ،دبةويف دعاء النُّ -مكُ انِ مَ يْ ن إِ مِ  رِ فْ الكُ  يظَ غَ م وَ كُ عِ رَ ن وَ ِق مِ سْ الفِ  يلَ لِ غَ  رِ اهِ وَ العَ  اءُ نَ ب ْ ي أَ فِ شْ يَ 

يكن  ؟ُسب   الَّذيل ومن قُت   الَّذيمن  ،سياحلُ هو ل وان األوَّ نالعو -يبِ سُ  نْ مَ  يَ بِ سُ ل وَ تِ ن قُ مَ  لَ تِ قُ ف َ )-:مـاألل
قُِتل َوُسِبَي َمْن فَ ُقِتَل َمن -:ُسب   الَّذيل ومن قُت   الَّذيولكن من  ،لعنوان على حاالٍت أخرىا نطبق هذاي أن

فتحان واالثنان ي ،عن إمام زماننا ومروي   ادقعن إمامنا الصَّ  دبة مروي  دعاء النُّ -يصِ قْ ن أُ مَ  يَ صِ قْ أُ وَ  ُسِبي
ِك بْ يَ لْ ا ف َ مَ هِ آلِ ا وَ مَ يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ يٍّ صَ لِ عَ ُمَحمَّد  وَ  يتِ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  بِ ائِ طَ ى األَ لَ عَ ف َ -:همالباب أمام شيعت  

فعل مضارع مع الم -ونبُ ادِ ب النَّ دُ نْ ي َ لْ م ف َ اهُ يَّ إِ وَ  وناكُ ِك البَ بْ يَ لْ ف َ -:ب مفتوحةااألبو  ،يدبدون حتد-وناكُ البَ 
 نْ مِ  بِ ائِ طَ ى األَ لَ عَ ف َ -:فليبك الباكون ،أمرهذا  ،هذا فعل مضارع مع الم األمر ،على الوجوب األمر يدل  

م هِ لِ ثْ مْ لِ وَ  َوِإيَّاُهم فَ ْليَ ْنُدب النَّاِدبُون وناكُ ِك البَ بْ يَ لْ ا ف َ مَ هِ آلِ ا وَ مَ يهِ لَ عَ  ى اهللُ لَّ يٍّ صَ لِ عَ ُمَحمَّد  وَ  يتِ بَ  لِ هْ أَ 
 ينَ أَ  ؟ينالُحسَ  نَ يْ أَ  ؟نُ سَ الحَ  ينَ ون أَ اج  العَ  جَّ عِ يَ وَ  وناجُ لضَّ ا ضجَّ يَ ون وَ خُ ارِ لصَّ ا خرُ صْ يَ لْ وع وَ مُ ف الد  رِ ذْ تَ لْ ف َ 
نا إنَّ علنا ف  ا ف  هم  ألنَّنا م   ؟يج ملاذاج  يج والع  ج  راخ والضَّ موع والصُّ دبة والدُّ للبكاء والنُّ أمر  واضح -؟(ينسَ الحُ  اءُ نَ ب ْ أَ 
ِك بْ يَ لْ ف َ -:األمر من دون حتديد، و مفتوحة بااألبو فلذلك  ،سيينم احلُ ـنستشرف معاين األل ن نستطيع أن  ل  
الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون فليبك الباكون وليندب النادبون ولتذرف  ،رمهذا أ-وناكُ البَ 

 يستطيعالَّيت و ل يف لغة العرب ستعم  تُ الَّيت كلُّ التعابري هي  هذه  ،عجيج صراخ وضجيج ،ويعج العاجون
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وعرب   ،صاب  وعن الرزية  مُ ـم  وعن الـا كلَّ معاين األسى وكلَّ معاين التعبري  عن األلشد من خالل  ي   إلنسان أن  ا
 .ما شئت أن تعرب  

  :عليه في يوم عرفة وسَلمهُ  اهللِ  سين صلواتُ وفي دعاء الحُ  

سي د ُث عنها يتحدَّ  !طشا الع  حرقهبها وأ  أل  الَّيت واألعضاء  !يوفوقعت عليها السُّ الَّيت األعضاء 
َخاِلِص و ْقِد َعَزَماِت يَِقيِني َيَماِني وعَ إِ ِة يقَ َحقِ وأَنَا َأْشَهُد يَا ِإَلِهي بِ -دَّالسان اإلشارة الواضح ج  هداء ب  الشُّ 

َوَعََلِئِق -انسعنوي من اإلنامل نباجلا ،اكيو اجلانب اإلدر ههذا -َمْكُنوِن َضِميِري َصريِح تَ ْوِحيِدي َوبَاِطنِ 
 ما يرتبط كلُّ   ،مويةدَّ واألوعية ال راييوالشَّ  واألوردة بالعيني يرتبطُ  الَّذيالعصب  اجلهازُ -َمَجاِري نُوِر َبَصِري

 .ز البصراهجب

صفحة اجلبي هو و  ،حاسنم  ـي الهسارير األ-يَوَأَسارِير َصْفَحة َجِبينِ  َوَعََلِئِق َمَجاِري نُوِر َبَصِري
 الل   صلواتُ  سيى وجه احلُ عثا  علنبُم مُ ربه أبو احلتوف حبجر فسال الدَّ ض   الَّذيبي اجل   ،ظهررى وي  يُ  الَّذيهذا 

 .هوكريت   هُ ب وجه  ض  ي ي  عليه ك   وسالمهُ 

وأمَّا  ،لواءاكها ليسالَّيت  املسالك هي ،باملسار -َوُخْرِق َمَساِرب نَ َفِسي َصْفَحة َجِبيِني َوَأَسارِيرِ 
  .فتحات األنفهو  ،الثقبالُرق فهو 

 نيتكوَّ الَّيت  الغضاريفُ  ،فريي الغضاه ،ريفالذا-َوخَذَارِيِف َمارِن ِعْرنِيِني َوُخْرِق َمَساِرب نَ َفِسي
ث عن  تحدَّ ي ريد أنيلشهداء اي د سو  ،ا املارن فهو البناء الكامل لألنفوأمَّ  ،هو األنف العرني ،األنف منها
  .غرية يف جسدهاألجزاء الصَّ  كل  

َوَمَساِرِب -:ذناأل فتحاتُ هو فماخ س  ا الأمَّ -َوَمَساِرِب ِسَماِخ َسْمِعي َوخَذَارِيِف َمارِن ِعْرنِيِني
 .معيما يرتبط باجلهاز السَّ  -ِسَماِخ َسْمِعي

 َفِمي َوَفكِّي َوَمَناِبتِ  ِلَساِني َوَمغَرِز َحَنكِ  َلْفظِ  َوَحرََكاتِ  َفَتايا ُضمَّت َوَأْطبَ َقت َعَليِه شَ َومَ 
الَّيت دد جوف الفم والغُ يف  ملوجودةا األجزاء ،مساغ املطعم واملشرب-َمْطَعِمي َوَمْشَرِبي َأْضَراِسي َوَمَساغِ 
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 يف جسده   ودقيقٍ  زٍء صغريٍ جُ  ل  يشري إىل كُ  هداء يريد أن  الشُّ سي د و  ،وسائر ما بي اللهوات عابفرز اللُّ تُ 
 .مـلألل تضللعطش وتعرَّ  تضرَّ عت هاجيعألجزاء هذه ا ألنَّ  ،ريفالشَّ 

ن ا املكاإمَّ  ،مالة هنان احل  ماملراد -أِسيرَ  مِّ أُ  ةِ الَ ِحمَ َمْطَعِمي َوَمْشَرِبي وَ  َساغِ َوَمَناِبت َأْضَراِسي َومَ 
 ،رايياألعصاب والشو ألوردة ا لعربيف لغة ا مالةمن احل   عليه الرأس من جسم اإلنسان أو املرادئ ك  يتَّ  الَّذي

ها الدماغ املراد منأس  الر وأمُّ  ،أسعلى الر أس أالر  وأم  -أُّم رَأِسي اَلةِ ِحمَ وَ -احل مالة يف لغة العرب العروق ،العروق
 .املخو 

أي فارع الو  ،و األبلغوه (رِعفَا)ة هنا مكتوب فارغ ويف نسخ-َوبُ َلوِع فَارِغِ  اَلة أُّم رَأِسيِحمَ وَ 
 .لعنقأو ا رقبةخلية للت الدااحملتويا ،يعين الرقبة-َحَباِئل ُعُنِقي عِ َوبُ َلوِع فَارِ -:املستقيم

 .لرئتاناّبا فيه و لقلب اا فيه در ّبهو جتويف الصَّ  التامور-يَوَما َاْشَتَمَل َعَليِه تَاُمور َصْدرِ 

 والوتي يبدو ،رتبطة بالوتيالعروق امل ،ائلاحلم-يينِ َوتِ  َوَما َاْشَتَمَل َعَليِه تَاُمور َصْدِري َوَحَماِئل َحْبلِ 
ثريا  لو كنزف دما   ي ذيالَّ  و ييراشَّ أكرب الهو  ،هو هذا الوتي ،برما يسمى اآلن بالشريان األأنَّ املراد منه 

 .عُقط  

 .القلبة بطيغشية احملألا ،غافشُّ يسمى بال ام-َوَحَماِئل َحْبل َوتِيِني َونَِياِط ِحَجاِب قَ ْلِبي

ي َكِبِدي َوَما ََلِذ َحَواشِ َوَأفْ -هامضت للطعن وللس  وكل  هذه األعضاء تعر  -َوَأْفََلِذ َحَواِشي َكِبِدي
ضالع يف تلتصق باألاك غضار فهن ،الغضاريف احمليطة با ،شراسيُف األضالع-ََلِعيَحَوْتُه َشَراِسيُف َأضْ 

هي ين االبو  ،هر دواين صبسنان يف  طعنهُ فقد تب املقاتل ك  كما يف  ،ماحبالر  روها س  سي ك  وأضالع احلُ 
 .ماحرهتا الر  يت كسَّ لَّ ركضت اليول حبوافرها على تلك األضالع او  ،األضالع

قا-َوِحَقاُق َمَفاِصِلي َشَراِسيُف َأْضََلِعي َوَما َحَوْتهُ  ألنَّ احل قاق  ،اصلي مامع املفه ،فاصلُق املح 
 .فيه األشياء عُ م   جتُ هو ما يكون مكانا   واحلُقَّة ،جع  حلُقَّة
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بيديه  ؟نعمل اإلنساي   شيءٍ  أي  ب ،جلأليدي واألر ا هي ،العوامل-َوقَبُض َعَواِمِلي َوِحَقاُق َمَفاِصِلي
 .كتهالى حر قدرة ع الينيع لي عوامقبضُ -َوقَبُض َعَواِمِلي-ُتسم ى عواملوهذه  ،رجليهو 

ف أناملي ا قال أطراإَّنَّ و  ،صابعاف األأطر هي وأطراف األنامل -َوقَبُض َعَواِمِلي َوَأْطَراُف أَنَاِمِلي
 .دالي ى من جهات أخر جهةٍ  أكثر من أي   املنألدرة اإلحساس يف أطراف األنَّ قُ 

َوَشْعِري َوَبَشِري -ظاهرر هو اجللد الن البشمراد امل-َوَأْطَراف أَنَاِملي َوَلْحِمي َوَدِمي َوَشْعِري َوَبَشِري
نا هداء هُ الشُّ سي د علها ج  يت الَّ جلوارح ا ذهه كل  -ِحيوَعَصِبي َوَقَصِبي َوِعظَاِمي َوُمخِّي َوُعُروِقي َوَجِميِع َجَوارِ 

يف  جزاء يف دعائه  هذه األ من كل  و  جلوارحا ذهه هداء هنا جعل من كل  شُّ لاسي د -يَا ِإَلِهي وأَنَا َأْشَهدُ -هودا  شُ 
  ؟يوم عرفة جعل منها شهودا  على أي  شيءٍ 

ن َؤدِّي ُشْكر َواِحَدة  مِ تُ َها أْن أُ مِّرْ و عُ لَ  واأَلْحَقاب أْن َلو َحاَولُت َوَاْجتَ َهدُت َمَدى اأَلْعَصارِ 
هذه  ل  ن كمو  ،لتفاصيلا هذه ل  كن  معل هنا يف دعائه يف عرفة ُي اءهدالشُّ سي د ف-ْسَتطَعتُ ا امَ  أَنْ ُعِمكَ 
نعم الل أحدة من  واةٍ مسان عن أداء شكٍر لنعنشهودا  على عجز اإل ، هذه األعضاءمن كل  و  ،األجزاء

هذه كلُّ   ؟شهود ي  وف وأالطفسي شهودا  يف يوم ها أيضا  جعلها احلُ ألعضاء كل  ا هذه ،ىلاسبحانه وتع
اح مضت للر  عرَّ عضاء تاأل ذه  ه ،ما وراء ذلكو بل  من معىن الكلمة   م  بكل  ما لذه  ـضت لأللاألعضاء تعر  

م قتلوا إ   :عليه المهُ وس لل  ا قر صلواتُ بانا الإمامُ قال  حيية الر وات علينا مر  و  ،جارةللح  و بال للن  و للسيوف و  ّنَّ
 هذه   لى جيع  وقع ع  هذاكلُّ   ،شيء بكل   ،وبالشب ماح وباحلجارة وبالعصيوف والر  السيسي باحلُ 
قود إىل يُم ـواألل ،ا  يها أيضف مُ ـلت وطوي األلحتمَّ و  لتفقد حتمَّ  ،ت فيهاي  و  القدرة طُ  ولكن ألنَّ  ،اءضعاأل
  .سي هو العطشاحلُ  مُ ـش وألط  الع  

م يو  شيعته   وقفُ يكون م ئي أن  هد العاشوراهداء على طول املشالشُّ سي د كان يدعو به   الَّذيعاء الدُّ 
ع األكرب ز يوُم الف   ،طشالع ،لعطشاهو  ٍم يف مواقف يوم القيامةـوأشدُّ أل   ،ال يطول موقفهم أن   ،القيامة قصريا  
 . العطش األكربهو نفسه يومُ 
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من  ار يستغيثوننَّ م يف الوه ،ارالنَّ ار إىل النَّ  حي يدخُل أهلُ حَّتَّ لعطش يف يوم القيامة ا ةولشدَّ 
-األعراف يف سورة ،ارنَّ م يف الوه-َونَاَدى َأْصَحاُب النَّارِ -:يف سورة األعراف يف اآلية المسي ،طشالع  

نَ ُهَما ِحَجابٌ  نايففأهُل اجلنَّة   ،جلنَّةا بي أهل النَّار  وأهل-َوبَ ي ْ م يت ج  لنار يف نرياّنم وأهل ا ،نع مونّن 

نَ ُهَما ِحَجابٌ }-:ونبيتعذ   ء الهؤ -اْلَجنَّةِ  ْم َونَاَدْوْا َأْصَحابَ  ِبِسيَماهُ  ُكَلا رُِفونَ َعَلى اأَلْعَراِف رَِجاٌل يَ عْ وَ  َوبَ ي ْ

نَاَدى وَ }-:اتاآلي  تقولن  أإىل -{َأن َسََلٌم َعَلْيُكمْ -:اجلنَّة الَّذين هم على األعراف نادوا أصحاب  

َنا َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب  لذا نلجأ إليهم  ،طشع ،عطش ،عطش-{ْلَماءَن امِ اْلَجنَِّة َأْن َأِفيُضوْا َعَلي ْ

 يُّ عطشٍ أ ،اروهم يف النَّ  {ارِ النَّ  َونَاَدى َأْصَحابُ } نلجأ إليهم يوم العطش األكرب ،يوم الفزع األكرب ؟مَّت

يوم  بهم يف مواقفاح  ص   ذيالَّ ش لعطا ،ار ينادون من العطشطش هذا وهم يف النَّ ع   أيُّ  ؟هذا مٍ ـأيُّ أل ؟هذا
 ،نةس اإلنسان ألف قضي فيهي موقفٍ  لُّ ك  ،ا  مخسون موقفهي مواقف يوم القيامة بأن  ثنا يات حتد  الر وا ،يامةالق  

 مورُ ف األكش  وستُ ناك ف هق  ن   ،نقف هناكحي صغرية وكبرية  اسب عن كل  ح  سنُ و  ،اجملال عريضفلذلك 

َب اْلَجنَِّة اِر َأْصَحاُب النَّ ْصَحاأَ َونَاَدى  }-:يَّ وعليكمل  ع   جج هي قائمة  واحلُ  حلقائقا وهذه ،بشكل واضح

َنا ِمَن اْلَماء َأْو ِممَّا َرزََقُكُم اللّ   .{َعَلى اْلَكاِفرِينَ  نَّ الّلَه َحرََّمُهَماُلوْا إِ اقَ -كان  أي شيء- هُ َأْن َأِفيُضوْا َعَلي ْ

َواِمِلي َوَأْطَراُف َوقَبُض عَ -عرفة هداء يف دعائه يف يومالشُّ سي د ث عنها حتدَّ الَّيت ألعضاء ا هذه فكلُّ 
هذا -َجَوارِِحي ِقي َوَجِميعَوَلْحِمي َوَدِمي َوَشْعِري َوَبَشِري وَعَصِبي َوَقَصِبي َوِعظَاِمي َوُمخِّي َوُعُرو  أَنَاِمِلي

ثنا عنه القُ يُ  الَّذيهو العطش  ِذْكُر رَْحَمِة رَبَِّك َعْبَدُه  ۞ كهيعص } :رآن الكرمي يف سورة مرميد 

كاف أن   صحيح  ،سياحلُ  صربُ  ،سيعطش احلُ  ؟شيء أيُّ  ،اكان يذكره زكريَّ   الَّذيذكر لهذا هو ا ،{زََكرِيَّا

وياء  ،سياحلُ  هالك العرتة وهالك العرتة عنوانهُ وهاء  ،ولكن كربالء ال معىن لا من دون احُلسي ،كربالءتعين  
 (صاد ،عين) ؟زركَّ أين مُ  ؟م أين موجودـاألل ،ييف الب   ويزيد ال قيمة لهُ  ،سيل احلُ قات  و م احلسي ـ  يزيد ظال
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ِشيَعِتي َمْهَما ) :سياحلُ  ه لعطش  ذكرُ  ،زكريا هو هذا فذكرُ  ،سيصرب احلُ  ،والصاد ،سيعطش احلُ  ،العي
 .؟! (.َشرِبْ ُتم َعْذَب َماء  فَاذْكُروِني

مس ألكالم يف يوم مرَّ ا كما  ن احلاضر واملاضي واملستقبلو بوي يتجاوز األنبياء يف مستوى الوعي النَّ 
روج يف مستوى العو  ،لعروجاستوى ميف  ،فاألنبياء أرواحهم يف هذا املستوى ،ُث يف قواني املعارجوحنُن نتحدَّ 

نا مامُ إذكره لنا  ذيالَّ ملثال ا ،ب ورجوعه  النَّ  كما مرَّ علينا يف عروج    ،يتالشى املاضي واحلاضر واملستقبل
الكذائية  ن اجلهةمافلة عن ميء الق ا  ث قريشدَّ بعد ذلك ح  و  الباقي،ادق حي شرب املاء وأهرق الصَّ 

طش ىن ع  عذا املعىن م  ه ى لهُ تجلَّ يا هنا زكريَّ  :كهيعص  ،من صور قواني العروج ا صورة  إّنَّ  ،بالوصف الكذائيو 
 صلواتُ  يس  يجري على احلُ ا س  يء  م َّ شري عليه ق بولٍد وُي  رز  يُ  ولذا متىن  أن   ،سيالمة احلُ معىن ظُ و  ،سياحلُ 
 .عليه وسالمهُ  الل  

ام الدين ومت كمالُ ) : هوي   يدبي الَّذينا واملصدر زمان   وسعد ابن عبد الل األشعري يربنا عن إمام  
 .اصلهب إىل فاصل وأعود إليكم بعد الفنذقبل أن اقرأ احلديث عليكم و  (،عمةالن  

 نا العسكري  حي ذهب إىل زيارة إمام   ،نازمان   عن إمام   ،ثنا سعد ابن عبد الل األشعري الُقم يد  يُ 
-:المعليه السَّ  ة  احلجَّ  يسأل اإلمام  -اهلل ولِ سُ رَ  نَ ا ابْ ي يَ رنِ بِ خِ أَ فَ  لتُ قُ -حلاجة هناا موطنو  ،ة طويلةصَّ والق  
ا يهَ لَ عَ  اهللُ  عَ لطْ يب أَ الغَ  اءِ بَ ن ْ ن أَ مِ  َهِذِه الُحُروف :قَالَ  ،َعن تَأويِل كهيعص اهلل ولِ سُ رَ  نَ ا ابْ ي يَ رنِ بِ خِ أَ فَ  لتُ قُ 
 َأْطلَع اهللُ -:تقريبٌّ  هنا حديث   احلديثُ ف ،رموزهي مثل ما كهيعص  ،رمزي  هنا قطعا  احلديث -ايَّ رِ كَ ُه َز دَ بْ عَ 

َل رَبَُّه أْن يُعلَِّمُه َأْسَماَء َذِلَك أنَّ زََكرِيَّا َسأه و وآلِ َعَليِه  ى اهللُ لَّ صَ  د  مَّ حَ ى مُ لَ ا عَ هَ صَّ قَ ثُمَّ  َعَليَها َعْبَدُه زََكرِيَّا
ن سَ الحَ ة وَ مَ اطِ فَ اَّ وَ يَّ لِ عَ مَّداا وَ حَ ر مُ كَ ذ َ  اا إذَ يَّ رِ كَ َز  انَ كَ ا فَ اهَ يَّ إِ  هُ مَ لَّ عَ يل ف َ برائِ جَ  يهِ لَ ط عَ بَ هْ أَ فَ  الَخْمَسة

م ٍد ووالية عليي ة حُم  بوَّ ث بنث إالَّ وقد بُع  بُع   ما من نبي ف ،ا هنا ليس عن األلفاظزكريَّ  سؤالُ -ينسَ الحُ وَ 
َكر ُمَحمَّداا َوَعِليَّاَّ َوفَاِطَمة َوالَحَسن -:حديث رموزهو احلديث  قلتُ  ،ةمَّ واألئ    نهُ عَ  ىرَ سَ َفَكاَن زََكرِيَّا إَذا ذ َ
 امَ ي هِ لَ ا إِ يَ  :وميَ  اتَ ذَ  الَ قَ ف َ  ،ةرَ هْ الب َ  يهِ لَ ت عَ عَ ق َ وَ ة وَ رَ ب ْ العَ  هُ تْ قَ ن َ ين خَ سَ ر الحُ كَ ا ذَ إذَ و  هبُ رْ كَ ى  لَ جَ نْ اّمُه وَ هَ 
 ورُ ثُ ت َ ي وَ ينِ عَ  عُ مَ دْ تَ  ينَ سَ لحُ  ارتُ كَ ا ذَ ي وإذَ ومِ مُ ن هُ م مِ هِ ائِ مَ سْ أَ بِ  يتُ لَّ سَ م تَ هُ ن ْ  مِ ةا عَ ب َ رْ  أَ رتُ كَ ا ذَ ي إذَ الِ بَ 
يد زِ يَ  اءُ اليَ وَ ة رَ ت ْ العِ  كُ ََل هَ  اءُ الهَ َلء وَ ربَ كَ   سمُ اُف اِ الكَ فَ  ،كهيعص  :القَ ه وَ تِ صَّ ن قِ ى عَ الَ عَ ت َ  اهللُ  هُ أَ بَ ن ْ أَ فَ  ؟يتِ رَ ف ْ زَ 
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 ،للعطش   الزم  رب مُ الصَّ و -ينسَ الحُ  برُ صَ  هُ برُ صَ  ادالصَّ ين وَ سَ الحُ  شُ طَ ُه عَ شُ طَ عَ  ينُ العَ و  ينسَ الحُ  مُ  الِ و ظَ هُ وَ 
ى يف رواياهتم ويتجلَّ  ،أو بلسان العبارةشارة ى يف زياراهتم بلسان اإليتجلَّ  الَّذيهو هو أمل العطش وهذا  فاألملُ 

ام يَّ ة أَ ثَ ََل ثَ  هُ دَ جِ سْ ق مَ ارِ فَ م ي ُ  ا لَ يَّ رِ كَ ك َز لِ ذَ  عَ مِ مَّا سَ لَ ف َ -:عليهم أجعي وسالمهُ  الل   ويف كلماهتم صلواتُ 
ك قِ لْ خَ  رَ ي ْ خَ  عُ جَ فْ ت َ أَ ي هِ لَ ه إِ تُ ب َ دْ نُ  تانَ كَ يب وَ حِ اء والنَّ كَ ى البُ لَ عَ  لَ بَ ق ْ وأَ  يهلَ عَ  ولِ خُ ن الدُ اس مِ ا النَّ يهَ ع فِ نَ مَ وَ 
ل  حِ تُ أَ  ِإَلِهي ،ِإَلِهي أَتُ ْلِبُس َعِليَّاا وفَاِطَمة ثَِياَب َهِذِه ال ُمصيَبة ،هائِ نَ فِ بِ  ةِ يَّ زِ لرَّ  اذهِ ى هَ وَ لْ ب َ  لُ زِ نْ ت ْ ي أَ هِ لَ إِ  ،هدِ لَ وَ بِ 
 اا ثَ ارِ وَ  لهُ عَ اجْ ر وَ بَ الكِ  ىلَ عَ ي ينِ عَ  هِ بِ  ر  قِ اا تَ دَ لَ ي وَ قنِ زُ ارْ  مَّ هلُ ول الَّ قُ ي َ  انَ كَ ثُمَّ   ،امَ هِ تِ احَ سَ ة بِ يعَ جِ ه الفَ ذِ هَ  ةُ ربَ كُ 
داا مَّ حَ مُ  عُ فجِّ ا تُ مَ كَ ه  ي بِ عنِ جِّ فَ ثُمَّ ه بِّ حُ ي بِ نِّ تِ افْ يه فَ نِ تَ ق ْ زَ ا رَ ين فإذَ سَ الحُ  لَّ حَ ي مَ نِّ مِ  هُ لَّ حَ ل مَ عَ اجْ اا وَ يَّ صِ وَ 

 مََل السَّ  يهِ لَ ين عَ سَ الحُ  لُ مْ حَ ر وَ هُ شْ ة أَ تَّ ى سِ يَ حْ يَ  لُ مْ حَ  انَ كَ ه وَ بِ  هُ عَ جَّ فَ وَ َحِبيَبَك ِبوَلِده فَ َرزََقُه اهلل َيحَيى 
 .ة  طويلةصَّ ق   ولهُ -كلِ ذَ كَ 

ستطيع ن   عرف كيفن  َّتَّ حلمائنا  عُ ريد أن  أذهب إىل موقف  رآين واضح  وصريح  وأنا هنا أُ مز القُ هذا الرَّ 
نا الوائلي وهو ستمع إىل شيخن !!تنامعرف ة يقفون حاجزا  يف طريقمَّ لماء األُ م احُلسي وعُ ـنصل إىل معرفة  أل   أن  

 .عليه وسالمهُ  الل   يستهزُئ حبديث  إمام زماننا صلواتُ 

 (:ره)صوتي للدكتور الشَّيخ أحمد الوائلي مقطع  

ي مادري ة والعالك العرت هالكاف كربالء والاء  ،ك كهيعصول  مفس ر ُيي يگ ف د  انت تلگا لك . .]
اء الضَّخم ن هالعطلقرآا ،بعيدة عن روح القرآن ال هاي تفاسري هوايه ،يشنو ويگوم يسط ر لك من هاحلچ

هذا   ،فةخمر  وز عج ،غزلا مهدهاي عقلية وحدة عن ،البسيطة هايدري شلون اما ما ُيي باحملاوالت هذي 
   ..[.الن األحو ال مل حبمن التفسري ال يُقب  هاللون  ،حال من األحوال أبدا   ل بأي  كالم ما يُقب  

 يف كتابه   يضا  يصرُّ عليه  هذا الكالم أو  ؟!خمر فة عجوزٍ  حديثُ  حديُث إمام زماننا !فةر  عجوز خم  
ولماذا ل -27صفحة  ،جاةمنشورات دار سفينة النَّ  ،وائليلا يخالشَّ  (،رآنعلمي للقُ  حنو تفسريٍ ) غري هذاالصَّ 

أجل -:يقول إىل أن  -اد صفصطائي وهكذاصَّ لين عيٌّ واروى والعراء والياء يُ يكون الكاف كَلم والهاء هُ 
 كالم  !فةر  كالم عجوز خمُ   ؟!ثب  ة ع  جَّ إلمام احلُ ا كالم-ثبَ هذا العَ  تعالى عن مثلِ  اهللِ  يجب أن ُيصان كتابُ 
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 ،والعي عي  والصاد صفصطائي الكاف كالم والاء هراء والياء يروى ،ألسلوب االستهزائيا يت بذايأ الوائلي
 .عليه الل   سخافات شيخنا الوائلي رمحةُ هات و رَّ ذلك من تُـ  إىل غري

من  و اجلزء التاسعهوهذا يه عل الل دنا الوئي رمحةُ ملنهجية من سي  ا ا أخذ هذهوشيخنا الوائلي إَّنَّ 
يف  ،5058ة الرتج قمر  ،يم  ترجة سعد ابن عبد الل األشعري القُ  ،82صفحة  (،عجم رجال احلديثمُ )

 وهذه-!؟وئيالسي د الا يقول فماذ ،يستهزئ با شيخنا الوائليالَّيت ة ايو لر  ا ث عن هذهيتحدَّ  ،82حة صف
قطعا  -جّداا  السَّندِ  فةُ اية ضعيلرِّو اوهذه -!ا  جدَّ بل ضعيفة  ،ليس ضعيفة فقط-جّداا  ندِ ضعيفة السَّ  وايةُ لرِّ ا

 الل   صلواتُ  ي  ساحلُ  م  ـأل  ب نامعرفت   على علماؤنا الطريق   هكذا يقطعُ و  !اصبجال النَّ حبسب قذارات علم الر  هذا 
  . عليهوسالمهُ 

بعض  ورأيتُ  :ذا يقولجاشي هفالنَّ  ،جاشييعتمد يف ذلك على رجال النَّ أيضا  ي ئو الالسي د و 
 الَّذيي م  شعري القُ ن عبد الل األسعد اب ،م  قُ  ،شر اإلسالميسة النَّ والطبعة مؤسَّ  ،467جة رقم الرت -أصحابنا

 ضوعةٌ مو  حكايةٌ ِه ذهون قوليو د مَّ حَ ألبي مُ  هُ فون لقاءَ بعض أصحابنا يضعِّ  تُ ورأي-يةالر واروى لنا هذه 
ن ابنا يضعِّفو أصح ضَ أيُت بعور -(كهيعص)يف معىن  عنها وجزء منها  الكالمُ يت مرَّ لَّ احلكاية ا هذه-عليه
-أعلم هللُ وا وضوعة عليهكايٌة محِه ويقولون هذ-يعين اإلمام العسكري  - عليه السََّلمألبي ُمَحمَّد   هُ لقاءَ 

ا ضأب مةة املتقد  ايو فقال عن الر   ،شباهه  الوئي استند  إىل هذا الكالم وأالسي د   هكذاو  ،ا  دَّ ج   ندسَّ ال عيفةُ ّنَّ
 .؟!.البيت أهل   حديثُ  حُ ذب  يُ 

جاشي مل يذكر هو هنا النَّ  (،جاشيرجال النَّ )مع  ،ف وقفة  قصرية وسريعة مع هذا الكتابق   أأريد أن  
 بعضَ  أيتُ ور -؟م هؤالءن هُ م  -ناأصحابِ  بعضَ  ورأيتُ  :قال-:وايةلر  ا فونضع  ن يُ الَّذيم هؤالء ن هُ لنا م  
-واهلل أعلم-:ليقو فق عل  ي وهو-عليه عةٌ و ضية مو اّمد ويقولون هذه حكحَ مُ  يبأل هُ فون لقاءَ ضعِّ نا يُ أصحابِ 

لماذا ف ،بيان وال ذكر ال يوجد ؟قالوا أساس على أي  و  ؟م هؤالءن هُ م  ف ،كلك دا  من ذهو ليس متأ ينيع
لماذا ال يشكلون على هذا ف ؟مكان من أي  و من أي  مصدر هذه يقولون على الر وايات و  املراجع لُ ُيشك  

ملاذا قالوا هذا  ؟ن هم هؤالءم  -هُيضعِّفون لقاءَ نا أصحابِ  ورأيُت بعضَ -؟هذا الكالم ما هو أساسه ؟الكالم
هو كالم  أليس هذا الكالم  ،ألمساء ال وجود  و  ،ملصدر ال وجود   ،لهُ  ود  الدليل ال وجو املصدر األساس  ؟الكالم
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أو هو   ؟رسلهذا الكالم مُ فهل  ،به مقطوعا  و ها ليس معروفا  رسلة إذا كان سندُ ة مُ ايرو هذه تقولون  ،لرس  مُ 
هناك فاصل ُُثَّ -هُ فون لقاءَ ضعِّ نا يُ صحابِ أ ضَ عب ورأيتُ -؟صحابم هؤالء األ  ن هُ م  إذا   به؟ قطوعم  كالم 

وسعد ابن  ،450 شي متوىف سنةاجالنَّ  ،جاشيي وبي النَّ م  شعري القُ زماين فيما بي سعد ابن عبد الل األ
د شهاست اإلمام العسكري   ،عليه وسالمهُ  الل   صلواتُ  ي كان معاصرا  لإلمام العسكري  م  عبد الل األشعري القُ 

 فيما بي احلادثةو  ،لعسكري  ا زمان اإلماميف احلادثة وقعت  ألنَّ  ،260واحلادثة هذه وقعت قبل  ،260سنة 
أين ف إخل، فالن عن فالن ريقطجاشي عن الرب وصل إىل النَّ  أنَّ  دَّ بُ فال ،منجاشي هناك قرنان من الز  بي النَّ و 

حينما يف مكان آخر و  ؟من أي  أحدو  ون بالكالم املرسلللماذا تقبف ،لرس  كالم مُ الإذا  هذا  ؟هذا الطريق
 !متاهةو  !ضاللةو  !سوء توفيقهذا  ؟ملاذا ،اال تقبلون بفإن كم رسلة ية مُ الر واتكون 

التنقيح يف شرح )ه هذا كتاب ،د الوئيي  وليس فقط الس ،دنا الوئين ذلك وسي  ستغرب مأنا ال ا
ط شترَ رعية ل يُ في األحكام الشَّ إليه  عُ رجَ من يُ  بأنَّ  للجزمِ -ع من مرجع هذا كالمهماذا تتوق   (ىالعروة الوثق

 ديد  يس ش  ع إليه ل  رج  يُ  الَّذيحينما يكون املرجع و  ،تيشديد احلب ألهل الب-لهم الحبِّ  كون شديدَ ي أن
يء الطبيعي املنطقي هو الشَّ  ،همف أحاديث  ضع  م وأن يُ ف رواياهت  ضع  ألهل البيت فمن السهولة أن يُ  احلب  

 للجزمِ -:فيهم إىل متزيق حديث أهل البيت ةر لصلة املتوف  ا املراجع بسبب هذهو  لذلك ركض العلماء ،هذا
 ثباتٌ  أو يكون ممن لهُ  لهم الحبِّ  أن يكون شديدَ  طُ شترَ رعية ل يُ األحكام الشَّ في إليِه  عُ رجَ من يُ  بأنَّ 
روة عهذا هو التنقيح يف شرح ال ،عا   يكون مرجواحد أن   بإمكان أي  إذا   ،ط فيه ذلكشرت  ال يُ -همأمرِ  ي فتامّ 

كون ي   هولة أن  لذلك من الس ،220صفحة ال وهذه دنا الوئيلسي   ،االجتهاد والتقليد ،لالوثقى اجلزء األوَّ 
من أهل صادرا  ة ليس لصطلح مرسمُ  روايات أهل البيت املرسلة مع أنَّ  ،ا  دَّ من السهولة ج  و  ،املوقف هكذا

قواعد هي هذه  ،واصبوهذه القواعد جاؤوا با من النَّ  ،واصبمن النَّ  هذا املصطلح جاؤوا به ،البيت
 ،قوها على حديث أهل البيتوطبَّ  ،جاؤوا با من هناك أهل البيتقواعد أعداء و قواعد الشَّافعي و الُبخاري 

هذا أن   واحلال ؟ملاذا ال تطبقوّنا على كالم الرجاليي ،قوها على كالم الرجالييطب  إذا  با جدال ، قبل ن  ول
من ما يقرب فهناك فاصل  ،للهجرة 450النجاشي تويف و  ،للهجرة 260احلادثة وقعت قبل ف ،لرس  الكالم مُ 

ما  ؟لكتبا أين هي هذهف ؟بتُ عن طريق الكُ هل  ؟ النجاشيل هذا الكالم إىلق  كيف نُ ف ،مانقرني من الز  
هذا إىل  ما هو طريقهمتـُر ى واية لر  ا فوا هذهعَّ هؤالء األشخاص ل مَّا ض  ف ؟عن طريق أشخاصأو  ؟مسهاا
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وحديث أهل البيت يف  ،دا  سن  يي يكون مُ يف كتب الرجال ملاذا الكالُم الـُمرسل ؟أين هو السَّند ؟التضعيف
جاشي وبي مثال  لنَّ  ايفيما ب كبري    وفارق   ،قواعد ناصبية القواعد مع أنَّ  ؟ملاذا ،دا  سن  بهم ال يكون مُ تُ كُ 

املكانة و  ،مكانا  حَّتَّ دوق كان قريبا  زمانا  و الصَّ  ،دوقالصَّ  ؟يةالر واروى  الَّذيمن  ،دوقليين وبي الصَّ الكُ 
ابن بابويه وهو  ،فراءمن رجال السُّ و  ،عليه  السَّالمة جَّ من رجال اإلمام احلُ و  ،من رجال الغيبةهو أبوه  ،املعنوية

 (،كماُل الدين ومتام الن عمة)وروى الر واية يف كتابه   ،ألجواءا ة فهو قريب من هذهد بدعاء اإلمام احلج  ل  وُ قد 
 أبوه دوقالصَّ الشَّيخ  ،عمةالن   الدين ومتام من كتاب كمال ،الكتاب ا عليكم قبل قليل من نفس هذاقرأهتُ وقد 

 ،للهجرة 381 سنة متوىف  الشَّيخ الصَّدوق  ،بأقر هو وزمانا   ،ألجواءا الغيبة وهو قريب من هذه رجال من
آلل  هذا عداء   قول أال أريد أن   !؟رسلول  مُ ي البعيد زمانا  ومكانا  ومنزلة  وهو ق  شاجالنَّ  ل قولُ قب  فلماذا يُ 

 مراجع  يا  ،يعةالش   واصب يا علماء  ة وهذا تقليد للنَّ ولكن هذه عبثي   ،ّبراجعنا نَّ ظ  ال ال أريد أن ُأسيء   ،م دحُم  
فالنجاشي  ،به النجاشي جاء الَّذيأقبل الكالم املرسل   هذا دعوينومع كل   ؟إىل مَّت تبقون هكذا ،الطائفة

تقولون   ،هذا الكتاب كتاب  ليس صحيحا   ،لكن هذا الكتاب يا جاعة ،بذلك أقبل يندعو  !نب  لنفرتض أن ه 
 والدليل مايلي: ،كتاب مزو رهذا  أقول  ؟كيف

-يقول ،1070لرتجة ارقم  ،سن ابن محزةم د ابن احل  ث عن حُم  يتحدَّ وهو  ،404نذهب إىل صفحة 
مع -ارهن في دفدُ و  مائةسنة ثَلث وستين وأربع انضمحمه في يوم السبت سادس عشر شهر ر مات ر 

ا و ليا جاعة تعا !!463نة  ستويف   خ لشخصٍ كيف يؤر  ف ،باالتفاق 450  سنةجاشي متوىف  النَّ  العلم بأن  
وهذه القضيَّة معروفة  ،450/ 372النجاشي  ،أيضا  الف وموجود على الغ   ،450 النجاشي متوىف   ،أنصفونا

 13خرج من قربه بعد هل  ؟463  سنة فكيف أرَّخ لرجل تويف   ،450 سنة فق عليها أنَّ النَّجاشي متوىف  ومت  
الم موجود لكاهذا و  ؟!نطقيكالم مهذا  هل ! ؟ن يف دارهف  دُ و  سنة وكتب هذا الكالم وكان حاضرا  يف الدفن

ذا ه أنَّ  ىعل  يدل  أال   ،ديثةيف النسخ القدية واحل ،ليس فقط يف هذه النسخةو  ،سخ يا جاعةالنُّ  يف كل  
  ؟أهل البيت حديث   يف حتطيم  عليه  دون لماذا تعتمف ؟رب كتاب مزوَّ الكتا

 ،كتاب رجالكما تقولون  هذا الكتاب هو  وأقول  ،ذلك أنا أريد أن أجتاوز عن هذه القضية ومع كل  
والل  مس يتموه زورا   ؟كتب رجالحقيقة   لكن هذا الكتاب هل هو  ،بصاو علم الرجال جئتم بم من النَّ  مع أنَّ 
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مة ،برجال  النَّجاشي  ،امسُه الفهرستيف الواقع هذا الكتاب  ،شياجابن داوود برجال النَّ ي و احلل   مسَّاُه العالَّ
  ؟تقولون ما الدليل

  ؟يدليل مأعطيك

مة أقر ا ،دليل خارجي :الدليل األوَّل ا اذوود احللي مال ابن دي وقباحللوا الكتب القدية قبل العالَّ
يف  ،نديرة عوف  ست متكتب ليالدعين من هذا األمر قد تقول  ،الفهرست ونهيسم   ؟ون هذا الكتابسم  يُ 

مة احلل ي زو ر اجلزء األوَّل منه فسم اه رجال ال  ،نةس  ة ح  نيَّ بتزوير ل بأن ه لنق ،شينَّجانفس  الكتاب ألن العالَّ
 فهرست أسماء بن كتامثاني الجزء ال) :اين موجودهذا اجلزء الثَّ  ،اين بقي امسه الفهرستلكن اجلزء الثَّ 

 بكت  ذا مل يُ اين ملاثَّ لا فتحوا اجلزءا ،الطبعات يف كل   هذه الطبعة و و الل يفاالسم موجود  (،يعةفي الشِّ نِّ صم
في صنّ هرست أسماء مفن كتاب ماني الجزء الثَّ ) :ملاذا ُكت ب ،رجال النَّجاشياين من كتاب اجلزء الثَّ  عنوانه:
في كل  يلقهم وما انسابِ م و لهِ ناز وم همابِ ناهم وألقمن كُ  طرف   كرِ فاتهم وذِ وما أدركنا من مصنّ  يعةالشِّ 

 ،463 يف تويف   ذيالَّ جل لك الر ة ذجر رت تثل ما ُزو  م ،ستر ب فهاو كته إذا   (، أو ذمّ رجل  منهم من مدح  
ومثل ما  ،تيفض  أُ قد هذه ف ،463محزة تويف ك الرجل ابن وذل ،450 ألن النجاشي تويف   ،باللكت تيفض  وأُ 
اجلزء  :اينلثَّ اجلزء ا اب يففس الكتد يف نب وهذا امسُه األصلي موجو اا سم  الكتي وابن داوود احلل   مةر العالَّ زوَّ 

 .يعةفي الش  أمساء مصن   من كتاب فهرست الثَّاين

 فيمساء املؤل   ذكر أيفابا  كت  قد جعتُ  ينبأنَّ  :مة يقوليف املقد   الرجل عة واألكثر من ذلكايا ج
مة ال من قريالر  ث عن علم مل يتحدَّ فهو  ،فاتواملؤلَّ  ظون ستالحو  مةا املقد  و قرأا ،من بعيد وال بجال يف املقد 

ر أمساء وف  مل تت (،لكتبأكثر ا عدمِ ه لولم أبلغ غايتَ  من ذلك ما استطعتهُ  معتُ وقد جَ ) :ا  دَّ ذلك واضحا  ج  
 .فاتوعن املؤلَّ  هو فقط يتحد ث عن الـُمؤل فيف ،لديه الكتب

يف  هفألَّ  هن  أبهو مل يذكر كتابا  من الكتب  ،سه  كتبها بنفالَّيت   ىل ترجته  إواألكثر من ذلك إذا ذهبنا 
-:بُه يقولس  ويذكر ن  -أحمد ابن علي ابن أحمد) :هو يقول ،الرجال لا بعلم   ال عالقة   هُ كتبُ ف ،لاجعلم الرَّ 

د  عد  ُُثَّ -ف هذا الكتابصنِّ مُ -:قالبل جال الر   يف علم   با هذا الكتكر أنَّ ذ  فما-ا الكتابذهف صنِّ مُ 
ا من اآلثار وكتاب الكوفة وما فيه ،كتاب الجمعة وما ورد فيِه من األعمال-:هُ بقرأ لكم كتدعوين أ ،هبكت
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ختصر األنوار ومواضع وكتاب مُ  ،امهم وأشعارهمين وأيّ عَ ق ُ  ابنصر وكتاب أنساب بني ن ،والفضائل
يا جاعة  ،جاللر  ا عن علم   ال يوجد فيها كتاب  و جاشي النَّ  تبُ كُ هي  هذه  (،تها العربسمَّ  النجوم الَّتي

  اذ هة أنَّ لماذا تفرضون علينا بالقوَّ ف ،وهذا الكتاب ا مسُه الفهرست ،عنده كتاب يف علم الر جالما  الرجل
ربة  النَّ  أنَّ النَّجاشي هو أكثرُ وافرتضتم  ،باالكت  اسم  تُ ر وَّ ز  ؟كتاب رجال وجئتم إىل  ،لابعلم الرج اس خ 

مهديُّ م ل  هكذا ظُ و  ،المعليه السَّ  سيُ احلُ  م  ل  هكذا ظُ  ؟هذا إنصاففهل  ،قتموهومزَّ  تيحديث أهل الب
الوئي وأمثال  بسبب السي دكل  ذلك   ،صار الشَّيخ الوائلي يستهزئ حبديث أهل البيت وهكذا ،سياحلُ 

رية واالستهزاء حبديث بالتدريج شيئا  فشيئا  إىل السخ لطائفة وصل احلديثا بسبب مراجع ،السي د الوئي
 .!!.ةجَّ اإلمام احلُ 

ف رِ عْ م ي َ  لَ  نْ مَ  :مََل السَّ  هِ يلَ عَ  ر  فَ عْ جَ ي بِ ن أَ عَ  ،ر  ابِ ن جَ عَ -(قاب األعمالع  )ية يف الر وامرَّت علينا 
إذا كان -ها بِ ينَ لِ ا وُ يمَ ا فِ ينَ لَ ى إِ تَ ن أَ مَ  كُ ريو شَ هُ ه ف َ بِ ا نَ ب ْ كِ ا نُ مَ ا وَ نَ قِّ حَ  ابِ هَ ذَ ا وَ نَ مِ لْ ظُ  نْ مِ  اينَ لَ ي إِ وتِ ا أُ مَ  وءَ سُ 

م هوالل  ملي، اء للظام شركفه ،أهل البيت ظالمة   تعرفوا ولون فيما بينكم وبي أنفة هم ي  ئالطمراجع ا
 ،لكالم عليناا هذا ومرَّ  واياتلَّ الر  كفون  ُيضع   ،تتحد ث عن ظُلم  احُلسي  وآل  احُلسيُيضع فون الر وايات الَّيت 

طيح التسو  ذاجةمن مصادر السَّ  ،تسطيحوال ذاجةجاءت من منابر السَّ  ة  كم احلسيني  ثقافت   بأنَّ  من هنا قلتُ 
ة ا إليها مرَّ ستمعو ا ةوايالر   هذه ،ةصريو واضحة  تالحظون هذه القضية أال ،ةينيَّ سة الد  رها لكم املؤسَّ تصد  الَّيت 
وايات الَّيت تتحدَّث عن ذا كانت الر  إ-اينَ لَ ي إِ وتِ ا أُ مَ  وءَ ف سُ رِ عْ م ي َ  لَ  نْ مَ -:اإلمام الباقر يقول ،ةة ومرَّ ومرَّ 

قع على و الذي  لم  ظُّ لايعة ش  عرف الكيف تفيعة طباء الش  با كبار خُ  ويستهزئ الش يعةفها مراجع ضع  ظُلمه م ي
ا ينَ لَ ى إِ تَ ن أَ مَ  ريكُ شَ و هُ ه ف َ بِ ا نَ ب ْ كِ ا نُ مَ ا وَ نَ قِّ حَ  بِ اهَ ذَ ا وَ نَ مِ لْ ن ظُ مِ  اينَ لَ ي إِ وتِ ا أُ مَ  وءَ ف سُ رِ عْ م ي َ  لَ  نْ مَ -؟!هات  أئمَّ 
 ا عليكم من تفسري  قرأهتُ لَّيت اية الر وايف  اني علمرَّ  يالَّذوهو  ،ا  دَّ ا  ج  ى جليَّ املعىن يتجلَّ  اذلذلك ه-ها بِ ينَ لِ ا وُ يمَ فِ 

علومنا  مون بعض  يتعلَّ م ن يعة ند الش  ع قليدن مراجع التَّ م   هُ ادق أنَّ نا الصَّ ثنا عن إمام  د  يُ وهو نا العسكري إمام  
علم و لدارية لم اجال وعويضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من األكاذيب من علم الر   ،الصَّحيحة

  ؟ما هيهنا النتائج  ؟أليس األمور تستبي بنتائجها وخبواتيمها ،األصول

  ؟جال وعلم األصولمن استيراد علم الرّ ما هي النتائج  
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من  معن مقاماهت  و  ،ن جهةهم مالمت  ث عن ظُ تتحدَّ الَّيت يات واألحاديث الر واتضعيف  لنتائج هيا
ماء بواسطة علاصب النَّو  علوم هذه هي النتيجة العملية الَّيت حصل عليها الش يعة من استرياد ،جهٍة أخرى
وا هذه األرقام بكذ  تُ  ون أن  تريد ،افوهر  فوا احلقائق ححتر   تريدون أن   ،هذه هي احلقيقة الواضحة ،ةمَّ ومراجع األُ 

لواضحة اهي احلقائق  لكن هذهيكم و ا األمر راجع إلهذ ،عواعوا رق  تريدون أن ترق   ،بوهااملوثقة بالوثائق كذ  
 .ةاجللي  

سيُن قي الحُ وب-وما بعدها 281صفحة  ، عليهالل   ةُ رمح (ماملقرَّ السي د قتل م) من هاأقرأُ سطور  
فصاح  ،اإلقدام هى غيرها وتكر عل لُ تتكِّ  إلَّ أنَّ ُكلَّ قبيلة   والعلوه لفتيق وا أنْ مطروحاا مليَّاا ولو شاء

  !؟عليه حملوااِ اح مهام والرِّ جل وقد أثخنته السِّ ما وقوفكم وما تنتظرون بالرَّ  مرُ الشِّ 

 لي                    ِه  ل                    وا عَ مَ حَ  وا اس                    فاهُ 
 

 وا إلي           هِ م           ن ك           لِّ جان           ب أتَ            
 اُه المطّه            رَّ ق            د ض            ربوا عاتَق             

 
 ىرَ ى الث َّ         لَ         ا عَ َه         ا لَ بَ         بض         ربة  كَ  

 *** 

 هُ بر وض-ق هو املذبحواحلل-لقهصين في حالحُ  األيسر ورماهُ  تفهِ ريك على كَ عة ابن شُ رَ زَ  بهُ رَ وضَ 
در لصَّ يف أعلى ا علىاأل لعظما ذاة هو هو قالرت  وعظم-تهِ ابن أنس في ترقوّ  نُه سنانُ عَ قه وطَ آخر على عاتِ 

الز يارة ت إليها شار أالَّيت عة ر شح املما ر  هذه هي ال-تهِ قوّ ر توطَعنُه سنان ابن أنس في -ىل ّناية املنكبيإ املمتد  
في بواني ثُمَّ ته قوّ ر تن أنس في با وطعنُه ِسنان-(مكُ وِر حُ ي نُ فِ  ةٌ عَ رَ شْ م مُ هُ احُ مَ رِ وَ ) :اجلامعة ألئ مَّة املؤمني

ذه وه-نبهفي جَ  بن وهبلح ااصَ  عنهُ طَ في نحرِه و  ثُمَّ رماُه بسهم  -وبواين الصَّدر هي األضالع-صدره
يف  ما جاء ،الفيتب املخلت من كُ نُق   رو  صُ هذه  ،بالتفصيل ثناد  يُ لتأريخ مل او صورة خمتصرة  ،صورة  موجزة

 املخالفي نَّ أع فهل نتوقَّ  ،خالفيملا تبلت من كر نُق  و  ويف بقية املقاتل صُ  عليه الل املقر م رمحةُ السي د مقتل 
  .أبدا   ؟سيحلُ ا م  ـرون أل  عشيست

 ،يب املخالفتُ الوائلي من كُ الشَّيخ ملقر م و ا على ما ينقلهة ال يعرتضون مَّ لماء األُ يعة وعُ لش  ا مراجعُ 

الشَّيخ  كيف يسخرُ   ،{كهيعص} وهذا مثال واضح يف معىن تيكون يف أحاديث أهل البشك  ولكنَّهم يُ 
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الوئي من السي د و  ،الوئيالسي د من الناصب فكر عبُّ هذا العلم وهذا الوهو ي   ويف كتابه   الوائلي يف حديثه  
د م  كان هو الكتاب املعت    د عليه وإن  م  جاشي ما هو بكتاٍب يُعت  لنَّ ا وكتابُ  ،لهُ  جاشي ال دليل  والنَّ  ،جاشيالنَّ 

آل حممَّد  حديث   حتطيم   يف ،األمواتحَّت  عند و  ،عند مراجعنا األحياء خصوصا   ،ةمَّ عند علماء األُ عليه 
 .عليهم أجعي وسالمهُ  الل   صلواتُ 

 ،ليهالل ع  رمحةُ الصفهاينسي اد حُ حممَّ الشَّيخ احل دسية للمرجع الرَّ مة األنوار القُ أبيات  من منظو 
 :أقتطف هذه األبيات

 أْس         َفَر ُص         بح ال         ُيمِن والسَّ         َعادة
 

 ةع      ن َوج      ه ِس      رِّ الَغي      ِب والشَّ      َهادَ  
 اتِ ال       ذَّ  ي       بِ رآة غَ ن ِم       ر َع       فَ ْس       أَ  

 
 اتِ فَ الصِّ             وَ  اءِ مَ ْس             األَ  ةِ س             خَ نُ وَ  

 يف مولده ويف ،ه عليه وسالمالل الشهداء صلواتُ سي د يف هو  ،من منظومة األنوار القدسية هذا اجلزء 
 .شهادته  

 أْس         َفَر ُص         بح ال         ُيمِن والسَّ         َعادة
 

 ةع      ن َوج      ه ِس      رِّ الَغي      ِب والشَّ      َهادَ  
 َأْس       َفر َع       ن ِم       رآة َغي       ِب ال       ذَّاتِ  

 
 تِ َوُنس             َخِة اأَلْس             َماِء َوالصِّ             َفا 

 هالغُيُ      وِب َذاتُ       تُع      ِرُب َع      ن َغي      بِ  
 

 تُفِص           ُح َع           ن أْس           َمائِه ِص           َفاتُه 
 َع            ن َحِقيَق            ة الَحَق            اِئقِ  يُ ْنبِ             ُ  

 
 قبِ          الَحقِّ َوالصِّ          دِق ِبوج          ه  َلئِ           

 ال           َمَجالي َلَق          د َتجلَّ          ى َأعظ          مُ  
 

َع         الِ ِف      ي ال      ذَّاِت والصِّ      َفاِت واألف ْ
 ُروُح الَحِقيق                        ة ال                         ُمَحمَّديَّة 

 
 ةالُكمَّ          ِل الَعِليَّ          َعَق          ل الُعُق          ول  

 لزَ ل        م يَ          ورِ ن        بح بالُص         نفسَّ تَ         
 

 لزَ ص      بح األَ  ن      د أهل      هِ ب      ل ه      و عِ  
 

 
 

 يانِ حَم        الرَّ  فسُ وه        و ال        نَّ  وكي        فَ 
 

 انيربَّ          ع         ارف   ف         س ك         لِّ ف         ي نَ  
 

 
 

 ىد تجلَّ       اح قَ       ص       بَ اإلِ  قُ الِ ل فَ       بَ       
 

 يَله          ار لَ          ع          د النَّ رى بَ َل تَ          فَ           
 ورِه  ن نُ         ٌس ِم         بَ ى قَ          وَس         اُر مُ ونَ          

 
 هورِ ُه   ن ظُ ِم    ا ف   ي الك   ونِ َم    ل ك   لّ بَ    

 اعِ دَ بْ             اإلِ  مُ الَ َع              س             تنارَ اِ  ب             هِ  
 

 ك الش           عاعِ لِ          ح          ت ذَ تَ  ل  والُك           
 رىرى ول يُ         ا يُ         َم          ارَ س         تنَ ب         ه اِ  

 
 رىالثَّ    ح   تِ إل   ى تَ  رشِ م   ن ذروة الَع    

 
 

 

 ىر  تَ     َل  ن     كَ اء عَ طَ     الغِ  فَ ِش     و كُ لَ     
 

 ح             ورامِ ه             ا وَ زاا لَ َك             ْر اه مَ وَ ِس              
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 ينِ وَس          ى القَ تلَق          مُ لِ رى ل تَ          َه          وَ 
 

 ينِ َس            ن الحُ ة  ِم            قطَ            نُ  تَ ثبَ            أَ  
بلسان  ح عليهال  صط  ما يُ وهو  ،نزولاو يشري بالقوسي هنا إىل قوسي مراتب الوجود يف صعودها  

  .قوس النزولو  املتصوفة والعرفاء بقوس الصعودالفالسفة و 

 ينِ وَس          ى القَ تلَق          مُ رى لِ ل تَ          َه          وَ 
 

 ينِ َس            ن الحُ ة  ِم            قطَ            نِ  تَ ثبَ            أَ  
 .عليه وسالمهُ  الل   صلواتُ  

رات ابن ها عن تفسري فُ ينقل ،ةة طويليالر وا ،حراينث الب  حد  للمُ  (عوامل العلوم) عليكم من هاأقرأُ وراية 
-طمة الز هراءاء  فايف أجو  ثُ يداحلو ية واالر  تقول  إىل أن   ،عليه وسالمهُ  الل   ملؤمني صلواتُ ا عن أمري ،إبراهيم

ول قُ ي َ يل ف َ ائِ رَ ب ْ  جَ اكِ تَ أَ  ربَ نْ مِ  ى اللَ ي َأعْ فِ  فَإَذا ِصرتِ -يعين إذا صارت فاطمة-ربَ نْ مِ  ى اللَ عْ ي أَ فِ  رتِ ا صِ إذَ فَ 
أَتَاِك  ربَ نْ مِ  ى اللَ ي َأعْ رِت فِ صِ  فَإَذا- مع فاطمةهذا حديث رسول الل-كِ تَ اجَ ي حَ لِ ة سَ مَ طِ اا فَ يَ  :كِ لَ 

َرائِيل فَ يَ ُقولُ  ِك انَ يَ أتِ يَ ف َ  ،ينسَ الحُ ن وَ سَ لحَ ي انِ رِ ّب أَ ا رَ يَ  :ينولِ قُ ت َ ف َ  ،يَا فَاِطَمة َسِلي َحاَجَتكِ  : َلكِ َجب ْ
ا يَ  :نَ يولِ قُ ت َ ف َ  ،كِ تَ اجَ ي حَ لِ ة سَ مَ اطِ ا فَ يَ  :ليئرابجَ  ولُ قُ ي َ ثُمَّ -:يةالر واوتستمر -اا مَ ُب دَ شخُ ين تَ الُحسَ  اجُ دَ وْ أَ وَ 
رُت فَ غَ  دْ قَ  :ول اهلليقُ فَ  ،يدِ لْ وُ  ةُ عَ يّب شِ ا رَ يَ  :ينَ ولِ قُ ت َ ف َ  ،مهُ رُت لَ فَ غَ  دْ قَ  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ول اهللُ قُ ي َ ف َ  ،يتِ يعَ ّب شِ رَ 
نعم -ةي الجنَّ فِ  كِ عَ و مَ هُ ف َ  كِ بِ م صَ تَ عْ ن اِ مَ قي فَ لِ طَ نْ اِ  :اهلل لُ و قُ ي َ ف َ  ،يتِ يعَ شِ  ةُ يعَ شِ  بِّ ا رَ يَ  :ينولِ قُ ت َ ف َ  ،مهُ لَ 

-اىلتع شاء اللُ  عيد إن  مج بعد البيان هذا يف احللقات القادمة من هذا الربناسيأيت و  !الل صمةُ ع  هي فاطمة 
ك لِ ذَ  ندَ عِ فَ  ،ُهو َمَعِك ِفي الجنَّةف َ َتَصم ِبِك ن ِاعْ َفمَ  ِاْنطَِلقي :اهلل فَ يَ ُقولُ  ،يَا َربِّ ِشيَعُة ِشيَعِتي :فَ تَ ُقولِين

 .نيِ يِّ مِ اطِ وا فَ انُ هم كَ نَّ أَ  قُ ئِ ََل د  الخَ وَ ي َ 

 ..نُ زهرائيي حن  ..

 ..للاة قيَّ ا ب  ي   ..يائ  ر  ه  ى ز  و  ال  و   ،ىو  ال  ُن و  ون حن  يُّ ائ  ر  ه  ز  ..

 يرُ مِ أَ  ةُ يعَ شِ ِك وَ دِ لْ ُة وُ يعَ شِ ُتِك وَ يعَ ِك شِ عَ مَ ين وَ يرِ سِ تَ ف َ  نيِ يِّ مِ اطِ وا فَ انُ هم كَ نَّ أَ  قُ ئِ ََل د  الخَ وَ ك ي َ لِ ذَ  ندَ عِ فَ 
اس لنَّ ا افُ خَ د يَ ارِ وَ مَ  ال مهُ لت لَ هُ سَ وَ  دائِ دَ الشَّ  منهُ ت عَ بَ هَ ذَ  دْ م قَ هِ تِ ارَ وْ عَ  ةا ورَ تُ سْ اِتِهم مَ عَ وْ رَ  ةا نَ ين آمِ نِ ؤمِ مُ  ال
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-عز  ش والف  ط  الع   ،لعطشايوم -اسالنَّ  أُ مَ ظْ يَ ن وَ و افُ خَ يَ  م َل هُ اس وَ النَّ  افُ خَ يَ -عز  يوم الف  -ونفُ اخَ  يَ م َل هُ وَ 
 .ونئُ مَ ظْ يَ  م َل هُ وَ  النَّاس أُ مَ ظْ يَ ون وَ افُ خَ  يَ م َل هُ اس وَ النَّ  افُ خَ يَ 

 ..وبلُ سْ مَ  ال مِ رَ ي والحَ امِ َعَلى َصاِحِب النَّْحِر الدَّاِمي َوالصَّدر الظَّ ٌم ََل سَ 

 ..بقية احلديث تأتينا إن شاء الل تعاىل يف حلقة  يوم غد

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ تركُ أَ 

ُوُجوِه ُجوِهنا و لَكرَب َعن وُ اْكِشف إ ،يينيا َقَمر الَهاِشم ،الُحَسين َعن َوْجِه َأِخيكَ  َكاِشَف الَكربِ يَا  
 ..ينُحسَ نْ َترِنت ِبَحقِّ َأِخيَك اليَنا َوُمَتاِبِعيَنا َعَلى اإلُمَشاِهدِ 

 ..في أماِن اهلل ..عاء جميعاا أسألكم الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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