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ديت فاطمة املعصومة عين سيِّ الصالة و السالم , أ أفضلعليها  حن يف جوار كرمية آل عليٍّ ـنَ 
صابا يف َجدِّها سّيد  فأحسنوا, صلوات اهللا و سالمه عليها  صلوات اهللا و  الشهداهعااهها ِص

َفْت يف روايات آل الرسول  سالمه عليه َفهي صاحبةُ  ُعّش آل  �ابأالَعااه يف هذه املدينة اليت ُوصص
م ـو حيث بَدْت َمعالص  األيامعااهها بالصالة على ُحممَّد و آل ُحممَّد , يف هذه  أحسنواُحممَّد , 
 حبوسةٌ ـدموٌع مَ  األيامبَيت العصمة , يف هذه  أهلقلوب  أبوابُق و عالئم الكروب َتطرص  األحاان

ُسكينة , َكفكصفوا دموَعها بالصالة على  يْ ـو دموٌع ترتَقَرُق يف َعينَ  ينب صلوات اهللا عليهايف عيون زَ 
نكون يف عصداد َخَدمة سّيد الشهداه صلوات اهللا و  أن إياكمو  حمَّد , وفـََّقنا اهللاُ ـمُ  حمَّد و آلص ـمُ 

زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ,  إمامسالمه عليه و من الطالبني و اآلخذين بصثأره الشريف مع 
و لصتعجيل فَرجهص ارَفعوا  األقدس أرجيهو لصَريّا صلوات اهللا عليه ماننا ز  إماملذصكره الشريف , لذصكر 

 حمَّد .ـحمَّد و آل مُ ـبالصالة على مُ  األصوات

 اءـرَ ـــــــــــــهْ ا زَ يـَ 
 اناً طشَ ا عُ ا َمن ذَبحوا ُحَسينهَ يَ 

 ہال السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ
 ہسم هللا الَرْحمن الرحيم

 

اللهم الع ٍم أولنتابٍع ظال د و آخرحمد و آل محمم حق ظَلم اللَّ ,على ذلك  لهالعصابة التَّ هم ني الع

 اللهم العنهم جميعًا . ,و شايعت و بايعت و تابعت على َقتله  ,جاهدت احلسني 

 باُحلسني  ,اُحلسني اللهم يا ر قاُحلسني ِبظه اشفي ,ِبح ة عليه الصدرسالمور اُحلج. 
ُطهَّرين أ صلوات اهللا و سالمه عليه باسم هذه الليلة َموسومة عند ُخّدام سّيد الشهداه

نصارهص امل
جَعل حديثي يف هذه أن أرضوان اهللا تعاىل عليهم , و كان الذي يَعنُّ يف فكري و َخيطُر يف بايل 

خَوتنا الذين يوم سؤاٌل من بعض ُفَضاله إهذا ال لكن وَصَلين يف, الليلة عنهم و عن َمواقفهم 
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ت سّيد هل بَيت العصمة و يف زياراعن املعىن الذي وَرَد يف روايات أ, َحيضرون يف َجملسنا هذا 
خواين وات و األرض , فاستجابًة لصطَلب إَموتور يف السماـنّه وصتُر اهللا الالشهداه صلوات اهللا عليه أ

مامه ـنُت من إتَمتكَّ  إنَموتور , ـى الوصتر الـالليلة يف بيان معن يمسألة أجَعُل حديثـخصوص هذه الـص ب
 . حديث تباعاً يف الليايل اآلتيةـلي اـفَيأت يف هذه الليلة و إالَّ 

 كثريةٍ   َموتور وَرَد يف رواياتٍ ـّن سّيد الشهداه صلوات اهللا و سالمه عليه وصتُر اهللا الأهذا الوصف , 
ملٍة من زيارات سّيد الشهداه , من ـْمجَعني و كذا يف جُ  عليهم أأهل بَيت العصمة صلوات اهللاعن 

ها سّيد الشهداه يف كل َوقت و كذلك يف ُمجلة من زياراته ـي يُاار بـيعين الت, مطلقة ـاراته الزي
مامنا صلوات اهللا و سالمه عليه يف مثل هذه  يف زيارة عاووراه اليت يُاار با إحىت, َمخصوصة ـال

 . ) لسالم عليك يا ثار ا و ابن ثاره و الوتر اَملوتورا(  األيام

 ؟ األرضي السماوات و ِوتر ا اَملوتور ف :السؤال بالضبط كان عن هذا العنوان _ 

َسب ما تعينُ  ين عليه ذاكَريت , هذا الوصف جاه يف بعض زيارات سّيد الشهداه و هذا الَوصف حبص
َسب ترتيب الايارات املطلقة يف كتاب مفاتيح اجلص  األوىلاملطلقة املطلقة و بالضبط يف الايارة  نان حبص

َسب ترتيب َويخنا  األوىلىل كتاب مفاتيح اجلصنان باعتبار تَوّفره , الايارة املطلقة و إّمنا ُأوري إ حبص
على  أتلو,  هذا املعىن ُمتكرِّراً مرَّتني األولعباس الُقّمي رضوان اهللا تعاىل عليه جاه فيها يف املقطع 

  .من الايارة  األولَمسامعَك املقطع 

السالم عليك يا  {:يف بداية الايارة ماذا تقول ُخماطبًا سّيد الشهداه صلوات اهللا و سالمه عليه 

 ,اِره يك يا ثار ا و ابن ثَلالم عالس ,ا َقتيَل ا و ابن َقتيله ي يكَلالسالم ع ,حجة ا و ابن حجته 

اَملوتورالالس ا عليك يا ِوتر م فأ ,األرض ماوات و ي السكمد َكنلقد س دشه و  ,ي اُخللد ف

رضون و األ ,ماوات السبع الس بَكت لهو  ,جميع اخلالئق  و بكى له ,ظلَُّة العرش اقشعرت له أ

 ,يرى ا ال و ما يرى و م ,ي اجلنة و الناِر من خلِق ربنا تقلَّب في و من ,ا بينهن و م ,ا فيهن و م ,السبع 
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و  ,شهد أنك ثار ا و ابن ثاِره و أ ,ا و ابن َقتيله ّنك َقتيُل شهد أو أ ,حجة ا و ابن حجته ّنك شهد أأ

ظون يف هذا املقطع وَرَد هذا الَوصف  _ األرضماوات و ي السّنك ِوتر ا اَملوتور فأشهد أ ُتالحص

السالم عليك يا ِوتر ا  _ وَرَد مسبوقًا بالسالم األوىلمرَّتني يف هذه الايارة الشريفة , يف العبارات 

من هذا املقطع الذي تَلوتُه على َمسامعك  األخريةيف العبائر  _ األرضي السماوات و اَملوتوِر ف

َفوَرَد  _ األرضي السماوات و ّنك ِوتر ا اَملوتور فو أشهد أ _قاً بالشهادة وَرَد هذا الَوصف مسبو 

  َمسبوق بالتَشهُّد.  أخرىهذا املعىن ُمكرَّراً مرَّتني , مرّة مسبوق بالسالم و 
لكن , َمل يُكن من ُصلب حديثي  إنالم و التَشهُّد و معىن السَ  إىلْمجايل إ وري بصَشكلٍ أ أنقبل 

الايارة بالتَشهُّد يف الايارة ,  أخرىالم و هذه النكتة لصورود هذا املعىن مرًّة مسبوق بالسَّ لصبيان 
و كُتب الطائفة , هذه الايارة َمرويَّة يف كتاب الكايف  أصولمصادر و  الشريفة هذه وَرَدْت يف أوَثقص 

اً يف كامل الايارة يضَرَدْت أ, و و جعفر ُحممَّد بن يعقوب الُكليين رضوان اهللا تعاىل عليه  أيبلصشيخنا 
وَثق كُتب الطائفة , يف كامل الايارة لصشيخنا ابن َقوَلَوْيه رضوان اهللا تعاىل عليه , هو من أ, 

يف بقية  إالَّ وَرف كُتب الطائفة و لشريف و كامل الايارة و ُمها من أالكايف ا األصليةَمصادرها 
ار و يف َماار السّيد ابن طاووس و يف َماار املشَهدي و هذه الايارة موجودة يف َماار البصحفماارات ـال

كما قُلت يف   األوىلمطلقة ـيضًا موجودة و هي الايارة الاألخرى هذه الايارة أَماارات ـسائر كُتب ال
نان الشريف .ـحديثي يف كتاب مفاتيح ال أول  .جص

سبوقًا بالسالم , مسبوقًا بالتَشهُّد وَرَد م _ األرضي السماوات و ِوتر ا اَملوتور ف _َفهذا املعىن 

 يف نفس الايارة , هل هناك فارٌق يف املعىن ؟
ال يكون فارق , السالم يف الايارات  أنيكون فارق , و من جهة ُميكن  أنمن جهة ُميكن _ 

م و عيد الكال السالم يف الايارات فَلذا ال أُ حينما ُنَسلِّم على اإلمام , فيما سَلف َحنن َوَرحنا معىن
 ى ثالثة وجوه :يف الايارات الشريفة يأيت عل سريع , السالمُ  موجا , بصَشكلٍ  لكن بصَشكلٍ 
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عىن الدعاه  األولالوجه   .: السالم يأيت ِص
عىن العهد  انيالَوجه الث  .: السالم يأيت ِص

عىن اإلخبار  ثالَوجه الثال  .: السالم يأيت ِص
جلس و إنو رِّ ترُكه لصَوقته تفصيل هذا الكالم أ

َ
يلّحون على  اإلخوانبعض كان  ا َيطول بنا امل

ا يُثبِّتوَ�ا على الوَرق لكن  أل�متفصيل املطالب  اجللوس , بالنتيجة طول الكالم قد يُتعبكم يف رِّ
  :هذه الوجوه فالسالم يأيت يف ,  اخَتصرهُ  أن أمتكناخَتصُر املطالب بالَقدر الذي 

فَنحن ُخنرب عن  _ السالم على حجة ا _حينما ُنَسلِّم على املعصوم  تارًة يأيت بصنحو اإلخبار ,_ 

  .ّن الذي ُنَسلِّم عليه هو ُحجَّة اهللا نا بأعقيدت
عىن العهد و هذا املعىن حىت يف السالم فيما بيننا , يف الروايات _   يسأل أحدهم مَّاـلو تارًة يأيت ِص

حينما , املؤمنني حينما ُيسلصم املسلم على أخيه املسلم  النيب ما معىن السالم قال : السالم بني
ك و مالك و دمك يف سالٍم عصرض يعين أعطيك عهداً أنَّ , السالم عليكم :  له ُيسلصم املؤمن يقول

ين أعطيك عهداً أن عصرضك و مالك و امعىن اجلواب و  ا جييبُه و عليكم السالم أيضاً مَّ فل, مين 
مع املعصوم نعطيه  السالم اينمعمن  مؤمنني ـهذا فيما بني ال , يـو نفسك يف سالٍم مندمك 

عهد اإلذعان لذاتهص املقدسة , عهد اخلضوع , عهد العبودية , عهد الطاعة , عهد التسليم 
أختصر الكالم يف هذا  قلتهذا املعىن الثاين و إن كان فيه تفصيل , صلوات اهللا و سالمه عليه 

 املطلب ..
نالت ي ـيعن, السالُم عليكم , معىن الدعاه ـمعىن العهد و يأيت بـبار و يأيت بسالم يأيت إخفال _

يعين نال فيض , يعين سلَّمكم اهللا , ماه اهللا سبحانه و تعاىل ـبركات السالم و الذي هو من أس
  . عليكمسم السالم الذي هو من األمساه احلسىن ا

أورقت , ظهر فيكم , السالم جتلى فيكم هللا ا السالم عليكم يعين أنَّ أما اخلطاب مع املعصوم _ 
ناه و بالذات يف صلعلى أي حاٍل قلت مطلب السالم فيما سلف ورحناه و ف, أنوارُه فيكم 

 .. مطلبـدروسنا يف ورح الايارة اجلامعة بسطنا الكالم يف هذا ال
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السالم  _ دألن التشه, يتقاربان يف املعىن معىن اإلخبار هو و التشهد ـفالسالم إذا جاه ب _

, إذا كان السالم هنا حنملُه ِعىن اإلخبار _  وروُتما اْل رتْوِ كنَّا دهأش _ عليك يا وتر ا املوتور

  ! متقاربة د معايناإلخبار و التشه
 .إمنا هو نقٌل و إخباٌر عن الذي وهدُه القلب : التشهد _ 
 .املعىن متقارب ,  لبقعن الواقع الذي يعيشُه الإخباٌر إذا كان ِعىن اإلخبار يعين : و السالم _ 
 يعين السالم هو األصل, فالتشهد يكون متفرعًا عن السالم : ما إذا كان السالم ِعىن العهد أ_ 

ى ـمعنـإذا كان السالم بفالتشهد يكون متفرعاً عن السالم  , دو التشهد يأيت بعد إعطاه العه ألنَّ  ,
, يعطي فيه العهد هذا األمر الذي ـإلذعانهص بما يعطي العهد ـإن اإلنسان يعطي العهد و, العهد 

, فيقول : إن قليب قد َوهصَد هذا املعىن , أن يشهد , حق لُه أن يتشهد ـفحينما يُذعن حني ذلك ي
املذكورة يف الروايات و الشهادة املذكورة الشهادة  , اللسانليس يف ألن الشهود أصلُه يف القلب 

الشهادة يف , ال الشهادة يف األلفاظ , هادة يف القلب ال الشهادة يف اللسان شاليف الايارات 
هي هذه , الشهادة يف باطن اإلنسان ال يف ظاهر اإلنسان , معنوية لإلنسان ـخلجات الـال

التشهد يكون متفرعًا عن ى العهد ـمعنـفإذا كان السالم ب, على أي حاٍل , الشهادة الواقعية 
  .السالم 

ما ـألن التشهد حينئٍذ إن , السالم يكون متفرعًا عن التشهد, معىن الدعاه ـكان السالم ب  و إذا_ 
على أي حاٍل  , الدعاه يأيت متفرعًا عن الذي هو يف القلبف ,و إخباٌر عن ما هو يف القلب ه

ىت تتضح موجا حـالشكل الـهذا ما أنا تناولتُه بـإنو ,  إىل ورٍح وايفحتاُج ـبالنتيجة هذا التفصيل ي
تكن هكذا جاهت  مـُجَمل لـحينما تتكرر بعض ال, بعض النكات الواردة يف زيارات أهل البيت 

بروايات أهل بل أهل اخلربة , لنكتٍة , لغايٍة , مقصٍد ـما لـم تكن جاهت عفواً هكذا و إنـل, ُجاافاً 
هناك  ثالث مرتني حىت أن الرواية لو تكررت بنفس لفظها: حديث أهل البيت يقولون ـالبيت و ب

ُتضاف يف تكرر هناك مقاصد أخرى , االوىل مقصد األصلي يف الرواية ـضاف على اليمقصٌد ثاٍن 
أصول و  هذه املطالب مباين, ثل هذه املطالب , على أي حاٍل ال نريد الدخول يف مالرواية الثانية 
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أمجعني و املقام و عليهم  هل بيت العصمة صلوات اهللايف أصل فهم النصوص اليت وردت عن أ
مجلس ليس منعقداً لبحث املباين األصلية يف فهم األحاديث و يف فهم الايارات و الروايات اليت ـال

موتور يف ـمالية عن هذا الوصف وتُر اهللا الـلكن هذه صورة إج, وردت عن أهل بيت العصمة 
راٍت أخرى مطلقة و قلت و ورد يف زيا, و أين ورد ؟ ورد يف هذه الايارة السماوات و األرض 

لكن السؤال كان عن وصٍف , خصوصة و ورد يف رواياٍت و يف كلماٍت عن أهل بيت العصمة ـم
 . هذا الوصف بالذات ورد يف هذه الايارة املروية يف الكايف و يف كامل الايارات, معني 

, ًا بالتشهد مسبوق, موتور مسبوقًا بالسالم ـتكرر وتر اهللا الى ـو عرفت أيضًا بشكٍل موجا معن
 ؟ موتور ـى وتر اهللا الـالسؤال عن معن

بعد ذلك إذا كانت هناك مناسبات , نتناول أوًال املعاين اللغوية : معاين ـعلى طريقتنا يف بيان ال
مث نتناول املعاين وفقًا ملا جاه يف روايات أهل , فيها فائدة تناسب املعىن اللغوي أيضًا نشري إليها 

متكنُت يف هذه الليلة أُمتصُ , , كما قدَّمُت يف أول حديثي هللا عليهم أمجعني بيت العصمة صلوات ا
  .يأيت احلديث تصباعاً يف الالس اآلتية إن واه اهللا  الكالم و إالَّ 

 _ف املوتور ا كلمة وتر يف لغة العرب هلا ,وتر  نأيت إىل كلمة _ ي السماوات و األرضوتر

 رآن و اليتَّ و اليت نال فيها القُ و هي اللغة املشهورة يف لغة احلجاز _ قرأ َوتر و تُ , تُقرأ وصتر  : لغتان
, يعين الثأر , يعين الذحل , ر الواو سكوصتر ب: يف لغة احلجازيني , فيها أكثُر حديث أهل البيت 

ول و الذح, و األوتار مجٌع لوتر , الذحل :  لهُ  الوصتر بالضبط املعىن اللغوي, الذحل يعين الثأر 
رت الواو بلغة  إن واه اهللا , يأيت التفصيل بعد قليل , الذحول هي الثارات فالوصتر إذا ما ُكسص

 .يعين الثأر  ,احلجازيني 
مى الركعة األخرية و من هنا تسَوتر يعين فرد , يعين الفرد : و إذا ما فُتصح الواو بلغة احلجازيني _ 

  . هذا يف لغة احلجازيني , يعين الركعة املنفردة, الواحدة يعين الركعة , بركعة الَوتر  من صالة الليل
يعين هلا مدخلية يف ,  يالكالم الرتفحينما أذكر هذه اللغات ال ألجل , ا يف لغة التميميني أمَّ _ 

 ..ألن اللغويني يعتمدون هذه اللغات يف بيان املعاين , بيان املعىن 
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ما توجد يف لغة  ,َوتر , وصتر  ,احلركة مكسورة , الكالم يف هذه اللفظة  :يف لغة التميميني  _
تعين , ر , و وصتر تعين الثأوصتر تعين الفرد  ,وصتر  ,الواو مكسورة , يف لغة بين متيم , التميميني 

يف حال تأيت   , يف لغة التميميني الواو مكسورة يف كل األحوال ,هذي يف لغة التميميني , الذحل 
فهو الذحل و احلجازيني إذا جاهت مكسورة ا يف لغة أمَّ , تأيت ِعىن الفرد كلمة وصتر ِعىن الثأر أو 

 .. إذا جاهت مفتوحة فهو الفرد
اللغة الثالثة بالضبط , لغة ثالثة , لغة أهل العالية , كما يسميها أهُل اللغة : و هناك لغة ثالثة _ 

 .حة فهي الذحل أو الثأر إذا كانت مكسورة فهي الفرد و إذا كانت مفتو , عكس لغة احلجازيني 
و على أساس حتريك و ,  ختلفة يف حتريك و تشكيل الكلماتـة مو بالنتيجة اللغات العربي

: و لذلك هناك علم من علوم اللغة , بالنتيجة املعاين تتغري , بنية الكلمة حركات يف للالتشكيل 
دراسة تبدل ,  لفاظة تبدل األدراس, يتناول هذا املطلب , مسُه عصلُم اللغات يتناول هذا البحث ا

و أاللغات اليت ختتلف على أساس القبائل  حبسب اختالف احلركات حبسب اختالف اللغات ,
و لغة متيم و هكذا  ُهذيل لغة, لغة احلجاز أو لغة أسد , كلغة أهل اليمن , على أساس األمكنة 

كلمة وصتر و , دة يف أيدينا اآلن يف هذه الكلمة يف الكتب اللغوية املوجو و باجلملة علماه اللغة , 
وصتٌر و َوتر و هاتان تأيت مفتوحة و تأيت مكسورة : َوتر يتعاملون معها بنفس املعىن يقولون 

لكالم يف على أي حاٍل ال أريد إطالة ا, تدالن على معاٍن تتفق فيما بينهما هذا املعىن  انتالكلم
  هذا املطلب .

 في لغة العرب ؟  ما معاني كلمة الِوتر أو الَوتر_ 
تعين الفرد و الفرد يعين , الوصتر أو الَوتر حبسب اختالف اللغات :  أول معنى من هذه المعاني -

  يثىن .ال  فرد, الذي ال مثيل لُه , الذي ال وبيه لُه 
مّر , بشكٍل عام يعين األعداد الفردية , العدد الذي ال يتشّفع : و تعين كذلك يف لغة العرب _ 

كما قال إمامنا , اإلمام احلجة عليه السالم خيرُج يف سنٍة وصتر  نَّ ا بعض الليايل السابقة علينا يف
األعداد الفردية يف قصبال األعداد , أحدى أو ثالث أو مخس أو سبع أو تسع  يعين: الصادق 
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اجلواهري ,  الشيُه الفريد الذي ال مثيل لهُ , ِعىن الفرد , فالوصتر أو الَوتر تأيت أوًال , الاوجية 
 د الشهداه :خياطب سيِّ 

 عِ ــُيشفَ   ى اآلن لمـذاً إلــــــــــــف        الدينْ ـِوتُر في الخـا الــفيا أيه
, م يأيت مثيلك إىل اآلن ـيعين ل, يعين فريدًا إىل اآلن مل ُيشفع , فيا أيها الوصتُر يف اخلالدين فذًا 

 ..  نظري لهفالوتر هنا تعين معىن الفرد , الفرد الذي ال
األعداد اليت ال تتشفع , األعداد اليت ال تتشفع :  المعنى الثاني للوِتر أو الَوتر في لغة العرب _

على  تنقسمما نريد أن نقسمها أزواجاً  يعين حينما, يعين األعداد الفردية يف قصبال األعداد الاوجية 
 ر ..هذي هي األعداد الفردية هذا املعىن الثاين للوصت,  اثنني

, يف عرضهص , يف أهلهص , الظُلم , الظلم الذي يصيب اإلنسان يف نفسهص :  المعنى الثالث للوِتر _
الُظالمات اليت تصيب , و األوتار , وصتر : أيضًا يُقال لُه , يف أقربائهص , يف صديقهص , يف مالهص 

 هذا املعىن الثالث للوصتر .., اإلنسان فيما هو قريب من نفسهص 
, حينما يُقتل إنسان و هناك من يطلب بدمهص , الوصتر الدُم املطلوب  : نى الرابع للوِترالمع _

دم املطلوب يعين هذا ال ,وصتر : نفس الدم املطلوب يُقال لُه  , نفس الدم املطلوب يُقال لُه وصتر
هذا يُقال  وهاملطلوب  عىن بلحاظ دم املقتول و دم القاتل , دم امل, الدم الذي هو يف ذمة القاتل 

 . لُه يف لغة العرب الوصتر
كلمة , الوصتر و الثأر يف لغة العرب أيضًا تأيت ِعىن الدم , الثأر :  و الوِتر أيضًا تأتي بمعنى_ 

كما خيتلف عن املعىن الثاين  ,  الدم املطلوباملعىن األول , الثأر يف لغة العرب تأيت ِعىن الدم 
حينما ,  املعنيني , الثأر يعين ما يطلبُه اإلنسان من حقهص بينُت لك قبل قليل واضح الفارق بني

 ...هذا املعىن اخلامس من معاين الوصتر أو الَوتر , يُقتل من أوليائهص 
وترُه قطعُه و لذلك ورد يف بعض , القطع :  المعنى السادس من معاني الوِتر أو الَوتر _

أنُه ي صلى اهللا عليه و آله ـيف وصف النبني األحاديث الشريفة عن األئمة صلوات اهللا عليهم أمجع
وتَر األقربني و األبعدين يف اهللا أي قاطعهم , قطعهم باعدهم , وتَر األقربني و األبعدين يف اهللا 
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ا قد ُتطالع يف وع باعد األقربني و, أي باعدهم  تجد كلمة الوتر يف بعض ف العرب راألبعدين , ِر
ا قد  ,لفائدة العلمية لاألحيان و هذه  ار العربية  يقرئون يف بعض األوعإخواين من طلبة العلم ِر

يف أوعار العرب يف يف بعض األحيان , الوصتر إمنا هو أسُم واٍد يف منطقة اليمامة ف الوصتركلمة 
على أي حال سم وادي من وديان اليمامة افالوصتر , و أوعار الغال يأيت ذكر الوصتر أوعار النسيب 

  : هي هذه اليت ذكرتامعاين الوصتر أو الَوتر  هذا للفائدة العلمية و إالَّ , ة الوصتر ليس من معاين كلم
  .الفرد الذي ال نظري لُه : املعىن األول _ 
ال تقبل القسمة بعبارٍة أخرى , ال تكون زوجيًة , األعداد الفردية اليت ال تتشفع : املعىن الثاين _ 

  . على أثنني
 .يلحق اإلنسان  الذي مالظل : الوصتر_ 
 .الدم املطلوب  : و الوصتر_ 
 . الثأر :  و الوصتر _ 
  .َوتـََرُه قطعُه , و املعىن السادس لكلمة الوصتر أو الَوتر هو القطع _ 

ا يف الليلة اآلتية تطبيق على سيِّ ال, هذي املعاين اللغوية  ا الوقت ِر ,د الشهداه يأيت بعد ذلك ِر
  . ال يسمح بتتمة الكالم

أليس يف ,  صلوات اهللا عليه د الشهداهيف الكتاب الكرمي يف سورة الفجر و اليت هي سورة سيِّ _ 
 قرهوااسورة الفجر هي سورة اإلمام احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه و الروايات تقول رواياتنا 

لهص و فرائضهص  من قرأ الفجر يف نواف, سورة احلسني و من قرأها  فإ�ا الفجر يف فرائضكم و نوافلكم
ال أريد أن أطيل الوقوف يف بيان علة كون هذه , كان مع احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

َولََياٍل َعْشٍر ﴾1﴿َواْلَفْجِر _ لكن مورد الشاهد هنا يف أوائل السورة , د الشهداه السورة سورة سيِّ 
,  ايضاً و الشفعص و الَوتر و الشفع و الوصتر يف القراهات أيضًا هناك قراهتني  _َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر  ﴾2﴿

يف قراهة أهل , القراهات القرآنية عكس على ي املوجود هنا يف اللغات أيضاً انيعين االختالف اللغو 
قراهة أهل , يف قراهة أهل البصرة  , بكسر الواو يقرهو�ايف قراهة و الشفعص و الوصتر , الكوفة 
إمنا الكوفيون هم الذين و  , أي بفتح الواوتر و الشفعص و الَوتر يقرهو�ا و الشفعص و الوص  األندلس
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و  عاصم أبن أيب النجود فقط من قُراه الكوفة, يفتحون الواو صريون و األندلسيون الب,  يكسرو�ا
مكتوبة على قراهة عاصم ابن أيب النجود  اآلن املصاحف هو تقريباً , تر مفتوحة هذا الذي يقرأ الو 

يف بالد املسلمني املكتبات و املصاحف الشائعة يف ن املوجودة يف األسواق و املصاحف اآل, 
على أي حال فهناك قراهتان و الشفع و الَوتر و , مكتوبة وفقًا لقراهة عاصم أبن أيب النجود 

بشكٍل سريع ال أطيل أراه املفسرين  ,هنا يقول املفسرون يف معىن الوصتر ماذا , الشفع و الوصتر 
يف بالذات , و إىل ما ورد يف الروايات يف معىن الشفع و الوتر ري إىل أراه املفسرين الوقوف أو
   . معىن الَوتر

 : المعاني التي وردت في الروايات أو في كتب المفسرين 
و لياٍل عشر يعين أيام ذي  ,يعين يوم العيد  و الشفع هو يوم النحر أن الوتر هو يوم عرفة _ 

ا ورد يف الروايات و أبناه العامة مييلون إىل العشرة األوائ, احلجة  ل هذا يف تفسري من التفاسري و ِر
الصواب فالصواب يف خالفهم حىت لو ورد يف رواياتنا ويه  نَّ : او الروايات قالت  ,هذا القول 

و الروايات تعلل هذا  , الوتر هو يوم عرفة نَّ أ: على أي حال فهذا القول األول , يف خالفهم 
ُملحق بهص و هذه يكون  يوم النفر عقدهُ فيا يوم العيد مَّ أو إمنا قيل لُه الوتر ألنه يوم واحد  املعىن

األيام العشرة , على أي حاٍل , فلياٍل عشر , يف أحكام الفقه و أبواب احلج موجودة  تفاصيله
  , هذا قول .و الشفع يوم النحر و الوتر يوم عرفة األوائل من ذي احلجة 

أليس , الركعتان األخريتان بعد الركعات الثمان , أن الشفع و الوتر ركعات صالة الليل  : قوٌل ثاين
الكالم و  لشفع و الوتر إمنا هناركعة الوتر و اهناك ركعتان مها ركعتا الشفع و ركعة يف آخر الصالة 

  .احلديث عن صالة الليل 
يعين من , فع كل صالٍة زوجية الش, أن الشفع و الوتر ذكرُه بعُض املفسرين : قوٌل ثالث _ 

ألن ركعتني , الوتر و الوتر يعين الواحد و إمنا هي , الوترية , و الوتر هنا نافلة العشاه , النوافل 
فقط استعرض قلت التفصيل مذكور يف مقامه هذا على أي حال , اجللوس تعادل ركعة من قيام 

 .بشكٍل سريع اآلراه 
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الوتر  : ألصحابم,   عليهم أمجعني و اليت قالوها خلواصهمصلوات اهللايف روايات أهل البيت _ 
, إن اهللا وصتٌر و حيب الوصتر , و عندنا روايات ورد مفسراً يف اهللا سبحانه و تعاىل يف بعض الروايات 

و  ، كثري من النوافل مبتنية على أساس, كثري من العبادات , و لذلك كثري من األذكار 
يف رواياتنا إن الوصتر , ألن اهللا وصتر و حيب الوصتر , ساس األعداد الفردية ة على أيمستحبات الشرعـال

ر عليه و الفجر و لياٍل عش الفجر هو املهدي صلوات اهللا: هو اهللا و الروايات هكذا قالت 
الشفع الاوج , و الشفع علٌي و فاطمة , األئمة من احلسن إىل احلسن صلوات اهللا عليهم أمجعني 

 .سبحانه و تعاىل هللا و الوصتر هو ا
و  ,يف بعض رواياتنا و الشفع احلسن و احلسني  ,و الشفع علٌي و رسول اهللا يف بعض رواياتنا _ 

و مرة ُمفّسرة بعلٍي  ,مرة ُمفّسر باهللا : فيكون الوصتر يف الروايات  ,الوصتر علٌي صلوات اهللا عليه 
جعفٍر ابن روية عن إمامنا أيب عبد اهللا معها مـو هذه الروايات بأج, صلوات اهللا و سالمه عليه 

  .موجودة يف كتب التفاسري ميكنك أن تراجعها , د الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه مَّ ـحَ ـمُ 
و إمنا من قبيل احليثيات تباين املعاين يف هذه الرواية ليس من قبيل : االختالف يف الروايات هنا _ 
و أخرى برسول اهللا و علٍي صلوات أخرى بعلٍي و فاطمة و مرة الشفع تُفّسر باحلسن و احلسني , 

, التفسري هنا ليس من قبيل التباين و إمنا من قبيل احليثيات املنظور إليها , اهللا عليهم أمجعني 
, خصوصًا العلوم العقلية , و لوال االعتبارات بطلت العلوم فلوال احليثيات لبطلت احلكمة 

كثري من املطالب احلَكمية و املطالب احليثيات و لوال االعتبارات  لوال ، خصوصًا املعارف اإلهلية 
ا يأيت الشفع ُمفسراً مرًة بالرسول و علٍي مَّ ـفالكالم هنا ل,  تكون باطلة العقلية و املطالب الفلسفية

الكالم هنا , حسني ـحسن و الـو أخرى بال و أخرى بعلٍي و فاطمة همـصلوات اهللا عليهم و آل
ذت بالنظر يثيات و إىل اللحظات و االعتبارات ناظر إىل احل على أي حاٍل , فبشكٍل , اليت ُأخص

بالنتيجة حديٌث عن أهل البيت , يف تفسري الشفع , مايل الذي ورد يف تفسري الَوتر هنا ـإج
و بالنتيجة حديٌث عن مظاهر من مظاهر أهل البيت عليهم أفضُل صلوات اهللا عليهم أمجعني 

من ى اللغوي لكلمة الوصتر أو الَوتر و ما يرتبط فيه ـمعنـال, مايل ـهذا بشكٍل إج, الصالة و السالم 
  .مناسبات فيها 
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ن احلديث يأتينا تباعًا ا, الوقت ال يكفي لتتمة احلديث  ظاهراً وصتُر اهللا املوتور و _ أما املوتور _ 
 ؟  , املوتور أيضاً يف اللغة ما معناهواه اهللا يف الليايل اآلتية 
 : العرب لغةمعاني الموتور في 

َذ بثأرهص إىل اآلن , الذي قُتصَل لُه قتيل من أقربائهص  :أوًال  , يقال لُه موتور من أوليائهص و مل يكن قد ُأخص
من أوليائهص و مل يؤَخذ بالنتيجة كل إنساٍن قُتصل له مقتول , سواه كان عنده نية يأخذ بالثأر أو ال 

اآلن يُقدصمون على األخذ , سواه عندهم نية يأخذون بثأرهص , لُه موتور  يف لغة العرب يُقالبثأرهص 
يف لغة يُقال لُه موتور , م يؤخذ ثأُر ذلك القتيل ـبالنتيجة كل إنسان عندُه قتيل و ل , بالثأر أو ال

  . العرب
لايارات و من هنا ورد يف بعض ايعين الذي يطلب الثأر أيضًا يُقال لُه موتور : الثائر , املوتور 

هذا املعىن , يعين طالب الثأر , موتور يعين الذي يطلب الثأر , إلمام زماننا أنُه موصوف باملوتور 
  لكن الفارق دقيق .املعىن الثاين خيتلف عن املعىن األول , الثاين 

بغض , و مل يؤخذ بثأرهص  أحد قُتل من أوليائهص , مقتول وليائهص قُتصل من أ: لموتور ل املعىن األول_ 
  . النظر أنُه يريدون أخذ الثأر أو ال

  .يُقال لُه موتور الذي يسعى ألخذ الثأر طالب الثأر , املعىن الثاين للموتور ال _ 
, قطع , قلنا وتر بالنتيجة قبل قليل , املقطوع , املقطوع : املعىن الثالث يف لغة العرب للموتور _ 

فاملوتور على  موتور ,,  مفعول, فعل , وتر , زن مفعول املوتور على و , فاملوتور املقطوع , تباعًا 
فاملوتور هو املقطوع , موتور , وتر , مفعول , فعل , مقطوع , قطع , قطوع امليعين , وزن مفعول 

ع من أقربائهص هو مثًال يف بالد غربة و ما يوجد يف و يعين مقط, , املقطوع من أقربائهص يُقال لُه موتور 
ليس املراد هنا حينما يقال موتور يعين , من أرحامهص يُقال لُه موتور , ن أقربائهص أحٌد متلك البالد 

 مال يُقال له موتورٌ  عندهُ مقطوع من وجرة , الذي ليس  ,هم هو بعيد عن, ال , أهلُه قُتصلوا  نّ ا
عىن ورد و لذلك هذا امل ,موتور من املال , يُقال لُه موتوٌر  الفقري,  مقطوعًا عن املال, من املال 

يف أبواب مواقيت  يف كتاب وسائل الشيعة, هناك باب مفصل كامل , يف روايات أهل البيت 
املوتور يف روايات , يف روايات أهل البيت , يف معىن املوتور و يف غري وسائل الشيعة أيضاً الصالة 



 اذ الغّزيلَسماحة الشيخ األست
                                                                            ۱ج تر هللا الموتورو                                                  الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة                    

 - 13 - 

الرواية عن الشيخ ,  ال يناُل ماًال و ال يناُل أهًال يف يوم القيامةاملوتور هو الذي , أهل البيت 
, عن أيب بصري , عن الشيخ الطوسي رضوان اهللا تعاىل عليه , يرويها صاحب الوسائل الطوسي 

املوتور بأهله و ماله من  _يقول , اإلمام الصادق , عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه 

أبو  _ ماله من ضيع صالة العصر املوتور بأهله و_ املعىن ورد يف الروايات _ ع صالة العصر يَض

, ؟ أبو بصري يقول ما املوتور يا ابن رسول اهللا , معه ـم يكن قد سـلبصري هذا الكالم يستغربُه 
يعين يُقطع عن أهلهص , يف يوم القيامة  الذي ال يكون لُه أهل و ال مال: قلت ما املوتور ؟ فقال ف

صالة العصر هذه مسألة ترك  , تغيبو  صفرت قلت و ما تضييعها قال يدعها حىت, عن مالهص , 
هذه ع منكم على الروايات الفقهية لَّ طَ من ا, إىل الغروب وردت بكثرة يف روايات أهل البيت 

أبناه العامة يف ذلك الامان   نَّ أألنُه يظهر من الروايات , روايات كثرية خبصوصها املسألة وردت 
ى ـؤخرون صالة العصر إىل اصفرار الشمس أو حتأ�م ي, كانت طائفة منهم تتبىن هذا الرأي 

 بسبب االبتعاد عن أهل البيت أو أوا بسبب التقية و بعض من الشيعة إمَّ  أصالً  تغيب الشمس
أنُه ال يكون : اإلمام يف هذه الرواية يقول ايضاً كانوا يفعلون هذا األمر , االحنرافات  بعض بسبب

من فقد ماله , , املوتور من فقد أهله  يكون من أهل النار يعين, و ال أهل يف يوم القيامة لُه مال 
, يف يوم القيامة ليس لُه مال و ليس لُه أهل  ؟ قال :  ما املوتور ,ألنُه ضيع الصالة ؟ ملاذا , 

هذي مرتبة من مراتب املوتورين , يكون يف النار  يعين, أين يكون , ليس له أهل , ليس لُه مال 
ألنُه , هناك من الشيعة من يكون موتورًا أيضًا  نَّ الروايات ا بعض ظهر منو ي, يف يوم القيامة 

 د ابن أيب عمري هذهحممَّ , هذا  يفعلون بعض الشيعة اوتباهًا أو تعمدًا يف بعض األحيانظاهرًا 
حممد أبن , الرواية موجودة يف رجال الكشي , حممد ابن أيب عمري يدخل على اإلمام الصادق 

كان يف الكوفة , يدخل على اإلمام الصادق يف املدينة ,  ّلص أصحاب األئمةمن خُ  أيب عمري
يعين زرارة ابن  _ اإلمام يقول كيف تركت زرارة _ فيأيت إىل اإلمام يف املدينةحممد ابن أيب عمري 

مد ابن حم _ كيف تركت زرارة _ كان زرارة, يف الكوفة  وكيل الشيعة يف العراق آنذاك, أعني 
لقد تركتُه و هو يصلي العصر حتى , و هو ال يصلي : يقول له  _اذا يقول لُه أيب عمري م
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هذا الشيه  ما حتدث ويئًا عن زرارة إالَّ يعين حممد ابن أيب عمري  _ العصر حتى تغيب الشمس
 _الوتباه ا و إمَّ ا تقيًة يفعل هذا األمر زرارة إمَّ  ذا الشيه كانت العامة تفعلُه و ظاهراً باعتبار ه, 
يصلي بمواقيت فل لهأنت رسولي إليه فقل : لُه  اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه يقولف

 _ألن اإلمام يقول لُه هذا الوقت العامة كانوا يصلون يف  أنَّ من هذه الرواية نفهم  _ أصحابه
يف مواقيت , يف مواقيت أصحايب _  يصلي بمواقيت أصحابهِ فلفقل لُه أنت رسولي إليه 

 .مواقيت الشيعة أصحايب يعين 
أنُه  _الرواية حممد ابن هارون رواها الشيخ الصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه و عندنا رواية أخرى 

جاء يوم في _ يعين متعمد كان يف تركها _  و هو غير ناسٍ صالة العصر حتى تفوتُه من ترك 
  _ موتوراً من األهل و املال . يوم القيامة موتوراً 
أيضًا يرويها الشيخ الصدوق على ما مام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه رواية مروية عن اإل

هذا االسم إن كان عن أيب سالم العبدي على ما يف بايل , أتذكر و موجودة يف الوسائل أيضًا 
عن أيب سالم , عن اإلمام الصادق و ظاهرًا االسم صحيح  ,عن أيب سالم العبدي  صحيح

ما تقول _ أنُه ما تقول  هو يسأُل اإلمام  وات اهللا و سالمه عليهالعبدي عن اإلمام الصادق صل
 إىل هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت .... صالة العصر عمداً  في رجل أخرَّ 

قال و إن كان من أهل , يأتي في يوم القيامة موتورًا من أهلِه و مالِه  _وسالمه عليه يقول 
يعين هناك من هو موتور يذهُب إىل النار و هناك من _ الجنة قال : و إن كان من أهل الجنة 

نعم قال و إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة  كانقال و إن  _ هو موتور يذهب إىل اجلنة 
إنما يتضيف على قال هو موتوٌر ال مال لُه و ال أهل , قال : فكيف يكون منزلُه في الجنة , 

يبقى يتضيف هنا و هناك , هذا املوتور من الشيعة جلنة فاملوتور يبقى يف ا_  أهلها ال يملك منزالً 
,  هذا الباب يفروايات متعددة وردت عن أهل البيت  , فليس لُه من مال و ليس لُه من أهل

هذا  لكن هناك نكتة ملاذا يف صالة العصر, يسمح أيضًا بتفصيل الكالم  على أي حال املقام ما
ا و إمَّ ا يكون من أهل جهنم هذا املوتور الذي إمَّ ؟  ملاذا التخصيص يف صالة العصر,  التخصيص
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ملاذا ؟ املوتور  يف كل يوم ينال على أحد ضيف, بيتًا  يـملكيكون تائه هكذا ال من أهل اجلنة 
 ماذا صالة العصر ؟ـل, ماذا صالة العصر بالذات ـ؟ و لهنا ملاذا 

يف روايات أهل البيت  من املعاين كثري, هناك كثري من الروايات , لنرجع إىل روايات أهل البيت 
ا حىت من أهل العلم و و لذلك كثري من الناس ال يتمكن كُل أحٍد من فهمها  يسمع ما ان ِر

آيات الكتاب أحاديُث , روايات أهل البيت , كالم أهل البيت , إنكارها  يبدأ يفالروايات و ب
و األدعية و املناجيات ,  التأريخ أو يف رفااليت وردت يف املعية و العقائدية الفقهأهل البيت 

ا أمَّ , البعض كأ�ا بنيان مرصوص  دُّ شكلها بعضها ي, الايارات و األوراد و األذكار و العبادات 
ا ال يتمكن من فهم األحاديث , له ال عربة  هذا الذي بشكلها الصحيح و لذلك ينكر نعم ِر

, لنرجع إىل روايات أهل البيت ؟  ملاذا هذا التخصيص بصالة العصر, و يتجاهل هذا أهذا 
لنرجع إىل روايات أهل  _َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصََّالِة اْلُوْسَطى  _ بالذات يف اآلية الشريفة

 _قال رواية عن اإلمام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه ال, ماذا يفسرون هذه اآلية البيت 
, و الصلوات مخسة _  الخمسةحسن و الحسين و علٌي و فاطمة و الالصلوات رسول اهللا 

, خبصوص هذه املسألة  اذكر حبث ) مشارق أنوار اليقني( شيخ حافظ رجب الربسي يف كتابهص ال
ذكر  ) مشارق أنوار اليقني( اآلن ما يوجد وقت لتفصيل الكالم ميكن أن تراجعها يف أوائل كتابه 

يف , موجودة يف الربهان يف هذا اخلصوص حبث خبصوص هذه املسألة و على أي حال الروايات 
, رآن وفقًا لروايات أهل البيت اليت فسرت القُ يف سائر كتب التفاسري األخرى و تفسري الربهان 

رسول اهللا علٌي فاطمة الحسن الحسين و الصالة الصلوات  _الرواية عن اإلمام الصادق قال 
, يف بعض الروايات صالة العصر ايات و الصالة الوسطى يف الرو _ الوسطى علٌي عليه السالم 

رمٌا  العرفاه هيعند , عند املفسرين  لكن صالة العصر, يف بعض الروايات , يف بعض الروايات 
صالة الظهر , صالة الظهر فهي رمٌا ألن أول صالة صالها النيب صلى اهللا عليه و آله ,  لعلي

لذلك يف  وو صالة املغرب رمٌا للاهراه ليه رمٌا لرسول اهللا و صالة العصر رمٌا لعلي صلوات اهللا ع
رت بالاهراه   _َالِة اْلُوْسَطى َحاِفظُوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّ _بعض التفاسري الصالة الوسطى ُفسص

رت بالاهراه , يف بعض التفاسري الصالة الوسطى وفقًا للروايات هذا الكالم  على أي حال , ُفسص
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أنا قلت ال أريد تفصيل الكالم يف كل مطلب و إمنا كما قلت املقام أيضًا حباجة إىل تفصيل 
تناسب املقام أوياه هناك  تو إذا كان_  ِوتر اهللا الموتور _أتناول املعاين اللغوية هلذه العبارة 

في والية أهل  يوتر لتقصيرهِ  _يوتر إن كان من الشيعة  تور إمنافهذا املو , أذكرها بشكٍل موجا 
, ألهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني  بالنتيجة الصلوات مظاهر,  ةتضييع الصال _ البيت

و الصالة الوسطى كما يف حبق الصالة الوسطى , حبق إمامهص فاملوتور هنا الذي صدر منُه التقصري 
رسول ل إمنا ترماصالة الظهر كما قلت قبل قليل  ألنَّ  , علٌي صلوات اهللا و سالمه عليهالروايات 

ترما  جرعلٌي نفسه , صالة الف و يف األجااه يف الركعاتالظهر و العصر متوافقتان  و صالة، اهللا 
خبصوص كما يذكر املفسرون و أهل املعرفة إلمام احلسن  و صالة العشاه ترمُا  لد الشهداه لسيِّ 

عليها أما صالة املغرب فهي رمٌا للاهراه  أيضًا , تفاصيلها موجودة يف مضا�ا, هذه املعاين 
اجلامع املشرتك بني حقيقة , ثالثية أل�ا جتمُع , و لذلك ال هي رباعية و ال هي ثنائية الم السَّ 

اجلامع , حقيقة النبوة ساطعة يف النيب , د الشهداه الوالية الساطعة يف سيِّ حقيقة , الوالية و النبوة 
على , النبوة و الوالية شرتك بني حقيقة املجامع , للاهراه عليها السالم  الرامااملشرتك هو الثالثة 

ا ترتبط أيضًا أي حال  للدخول يف مثل هذه م األرقام و ليس املقام بعلهذه املباحث ِر
 .و التفريعات التفصيالت 

د األوصياء بحق أئمتِه بحق سيِّ صدر منُه التقصير  الذي حدث أوفالموتور هو هذا  _
رضوان اهللا تعاىل عليه يف رُه إمام األُمَّة يذكأما وفقًا للتفسري الذي  _صلوات اهللا و سالمه عليه 

يفسرُه , العصر املوجود يف سورة العصر هذا القسم  و, و صالة يف تفسري العصر , تفسري العصر 
و عصارة العصر عصارة املوجودات  و أنُه اإلمام احلجة يقولإمام األُمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

إوارات يف  تو إن كان ، على أي حال, سالمه عليه  املوجودات اإلمام احلجة صلوات اهللا و
نال على رآن يعين توجد تلميحه و إوارة و بالنتيجة القُ العصر يف رواياتنا عصر الغيبة  الروايات و

نزل على العبارة و اإلشارِة القرآن نزل على أربعة أشياء  _أربعة أوياه كما يقول صادق العرتة 
و أما اللطائُف فلألولياء خواص لو أما اإلشارُة فلعبارة فللعوام , أما الو اللطائف و الحقائق 
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هذه املعاين قد تكون من قبيل ، القرآن نال على أربعة أوياه ف _ و أما الحقائق فلألنبياء
ليس كل املعاين  و إالَّ اإلوارات يف بعض األحيان و قد تكون من قبيل اللطائف يف أحيان أخرى 

هناك إوارات و احلر تكفيه  هناك عبائر, فقط  عبائرال ..بد أن تكون من الرآن اليت ُتذكر عن القُ 
ا الذي أظلمت دروبُه و تكفيه اإلوارة أمَّ هذا احلر الذي أورق قلبُه بنور أهل البيت , اإلوارة 

على أي حال  ,حينئٍذ  العبائر ال تفيدهُ , ابتعد عن علٍي و آل علي ال تغنيه ألف ألف عبارة 
و ما يناسبها من ذكر بعض كلمة املوتور و  املعاين اللغوية لكلمة الوتر عن جاة مو  صورة فهذه

أهل بيت العصمة و وردت إليها اإلوارات يف روايات ِعىن املوتور اليت تتعلق ِعىن الوتر الفوائد 
  . صلوات اهللا عليهم أمجعني

ن عرفنا املعاين لكل اآل؟  للكلمة سيكون املعىن اإلمجايل إذا ماذا, ذا سيكون املعىن اإلمجايل إذاً ما
 ما هو ؟ , املعىن اإلمجايل املختصر للوتر املوتور  ىمفرد على حد
 ,م يؤخذ ثأرُه ـالدم الذي لا هو مَّ إ, م يؤخذ ثأرُه ـا هو الدم الذي لمَّ إ :املعىن اإلمجايل الوتر املوتور 

 اآلخرينعن طع قمنُ  ,موتور مقطوع  , نقطعةاحلقيقة امل, احلقيقة الفردية اليت ال مثيل هلا  ا هومَّ او 
ا يأتينا يف الليلة اآلتية  تفصيل ,   .هذا الكالم ِر
يا ترى هل ميكن و هنا يأتينا سؤال م يؤخذ ثأرُه ـيعين الدم الذي ل: ا املعىن اإلمجايل الوتر املوتور مَّ ا

هو ا صلوات اهللا و سالمه عليه إمام زمانن نَّ أحنن نقول , ميكن هذا , د الشهداه ثأر سيِّ أن يؤخذ 
أهل  نَّ أل هذه املعاين معاين نعتقدها, هو الطالب بدم املقتول بكرباله , الطالُب بذحول األنبياه 

كالم أهل , لكن بالنتيجة للكالم وجوه  ، طاملا حتدثوا عنهاالبيت صلوات اهللا عليهم أمجعني 
فإين ألتكلم حىت تعرفوا معاريض كالمنا اياتنا يف رو كما و ال تكونوا فقهائنا  , البيت لُه معاريض 

يا ترى , أقلب الكالم على سبعني وجه , مخرج ـميعها الـي من جـو لعلى سبعني وجه بالكالم 
 الثأر , مكن أن يكون هذا ـي, صلوات اهللا و سالمه عليه  د الشهداهمكن أن يؤخذ ثأر سيِّ ـي

و حينما يقتل مقتول ـاإلنسان يثأر لوليه ال,  بيد الويل قصاصال, قصاص بالنتيجة الي هو ـيعن
مقارنة  يعين  اصة , مقاصةمقو القصاص هو هذا مقتول ـلا لَ و كأنه عادَ ي ـهدأ نفسُه يعنـالقاتل ت

حقه ـمشابه لـفقصاص يعين أنُه يأخذ حقُه ال, أثرًا بعد أثر يقص األثر يعين يتبع أثرُه تباعًا , 



 اذ الغّزيلَسماحة الشيخ األست
                                                                            ۱ج تر هللا الموتورو                                                  الحسين ساكن الفؤاد و شاهد الحقيقة                    

 - 18 - 

إذا   ه ؟حىت يؤخذ الثأر مند الشهداه ماثل لسيِّ ـجد يف هذا الكون ميو , حقهص ـل موايفـالمغبون ـال
ا غري اإلمام مَّ ابدمهص صلوات اهللا عليه ر ائالث, د الشهداه اإلمام احلجة نفسُه لسيِّ ماثل ـمكان هناك 

نكون قد عادلنا فحينما يُقتل , د الشهداه مماثل لسيِّ , ثل لإلمام احلجة ااحلجة يوجد يف األرض مم
, أمُه , أبوه , نعم فقط جده , يوجد يف السماه , يوجد يف األرض , د الشهداه بدم غريهص سيِّ دم 

فهل , الكالم  يف غريهما احلديث يف أخذ الثأر مَّ أ,  نعم,  املعصومون األربعة عشر قط, فأبنائُه 
أن  ال يـمكن هذا ، أبداً ال ميكن, د الشهداه صلوات اهللا و سالمه عليه ميكن أن يؤخذ بثأر سيِّ 

د الشهداه صلوات ألن حقيقة سيِّ ,  ا ال ميكن هذاابد,  هداه على حنو املعادلةد الشُ يؤخذ ثأر سيِّ 
إنها مستغرقة  _ول عن بنتهص سكينة يقهداه د الشُ سيِّ , ت يف ذات اهللا نَ حقيقة فَـ سالمه عليه اهللا و 
و حسن المثنى خاطبًا منه جاء الا سكينة لمَّ  _ عن بنتهص سكينة_  رجلال تصلح لاهللا  في

هداء د الشُ سيِّ ا جاء خاطبًا من لمَّ بن الحسن السبط االحسن المثنى , بُن أخيه الحسن ا
ا سكينة فإنها ال أمَّ , اس بأمي قال هي أشبه النَّ , فاختار لُه فاطمة , ر لي يا عم ختافقال له 

أن سكينة من ؤرخون يذكرُه امل امو لذلك _  في ذات اهللامستغرقة فإنها , تصلح لرجل 
د سيِّ , حنن ال نقبلُه الكالم هذا , حىت بعض الشيعة يذكرون أربع مرات , مرة تاوجت أكثر من 

ها ـعن سكينة أند الشهداه يقول فسيِّ , مستغرقة يف ذات اهللا الشهداه يقول ال تصلح لرجل 
أليس رسول , مه عليه نفحة من عطرهص صلوات اهللا و سال مستغرقة يف ذات اهللا و ما سكينة إالَّ 

ُمالصٌق , , مسوس يعين مقارب لذات اهللا ـم, مسوٌس يف ذات اهللا ـاً فإنُه مال تسبوا عليَّ اهللا يقول 
من أحبُه يعين , من أحبُه أحب اهللا : عىن امل هو نفس, مسوٌس يف ذات اهللا ـفإنُه مال تسبوا عليًا 

يف حديث طارق ابن  , مسوٌس يف ذات اهللاـفإنُه م, يعين حبُه و حب اهللا سواه , مسوٌس ـهو م
أوري إىل بعض فقراتهص حينما حديث طويل ـصلوات اهللا و سالمه عليه الوهاب عن أمري املؤمنني 

اإلمام المطهر من الذنوب  _ماذا يقول ؟ يقول د األوصياه عن اإلمام املعصوم يتحدث سيِّ 
اإلماُم هو , طِلُع على الغيوب اإلمام المطهر من الذنوب المُ _ الُمطِلُع على الغيوب 

فال تنالُه األيدي و األبصار _ ال تنالُه األيدي و األبصار على العباد باألنوار الشمُس الطالعُة 
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ميكن أن يكون  إذاً , بهص ال تصل إليه يعين ال حتيط فإذا كانت األيدي و األبصار , ال تصُل إليه 
د نفس حديث طارق ابن وهاب عن سيِّ شريف يف مقطٍع آخر من نفس احلديث ال؟!  لُه معادل

علم أو يُفهم أو يُدرك أو و كيف يُعرف أو يوصف أو يُ _ األوصياه صلوات اهللا و سالمه عليه 
 ,د األوصياهسيِّ , يعين اإلمام املعصوم يتحدث عن اإلمام _ يُملك من هو شعاع جالل الكبرياء 

فهم أو يُدرك أو يُملك من هو شعاع أو يوصف أو يعلم أو يُ و كيف يُعرف  _ل و اإلمام يق
محمد صلوات اهللا عليهم أجمعين  آل مقام جلَّ  جالل الكبرياء و شرف األرض و السماء

مقام آل  جلَّ _ أجل من أن يوصف  همي مقامـيعن_ وصف الواصفين جلَّ مقامهم عن 
م و أن يُقاس بهو نعت الناعتين محمد صلوات اهللا عليهم أجمعين عن وصف الواصفين 

 مقامهم أجلّ , من أن يُنعت  مقامهم أجلّ , من أن يوصف  مقامهم أجلّ _ أحٌد من العالمين 
 إذا كنا نفهم أنَّ , د الشهداه ثأر سيِّ بال توجد مقايسة فحقيقًة ال يؤخذ , هم أحد ـمن أن يقاس ب

ا إذا  مَّ إ, عليه د الشهداه صلوات اهللا و سالمه ا هو لقتل ما يعادل سيِّ مَ ـد الشهداه إنَّ الثأر لسيِّ 
و كيف يُعرف أو يوصف  _خيتلف باملرة  الكالمكما يأيت بيانُه فكان الفهم للثأر بشكٍل آخر  

و شرف األرض و السماء أو يُدرك أو يُملك من هو شعاع جالل الكبرياء  فهمأو يُعلم أو يُ 
و أن  مقام آل محمد صلوات اهللا عليهم أجمعين عن وصف الواصفين و نعت الناعتين جلَّ 

و كيف و هم الكلمة العليا و التسمية البيضاء و الوحدانية يُقاس بهم أحٌد من العالمين 
و كيف و هم الكلمة العليا و  _د األوصياه يقول سيِّ _  م الوحدانية الكبرى_ هالكبرى 

لتي أعرض عنها من أدبر و تولى و حجاب اهللا مية البيضاء و الوحدانية الكبرى االتس
ا فيما سلف يف , إىل آخر احلديث الشريف _  ... لىاألعظم األع احلديث فيه تفاصيل كثرية ِر

فالذي يكون  ، مقاطع غري هذه املقاطع من هذا احلديث الشريفأيضًا تناولنا الالس املاضية 
مكن أن يكون لُه معادل حىت حينئٍذ ـم, هذا املعىن ال يُقاس بهص أحد ـيكون ب, هذا الوصف ـب

يف كامل الايارة د الشهداه هذا املعىن غري موجود و لذلك يف بعض زيارات سيِّ , أبداً ,  يؤخذ بثأرهص 
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حديث إن واه اهللا يف الليلة القادمة لكن أختم احلديث فقط بذا ـتتمة ال ، عن اإلمام الصادق
 : املقطع من الايارة الشريفة

يب قولويه عن اإلمام نا بن الشيخ كما جاه يف كامل الايارة د الشهداه  يف بعض زيارات سيِّ 
نك ثاُر اهللا في أنك و أو _د الشهداه ماذا ؟ خياطب سيِّ الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه 

 يعين ثأرهُ , تصرتُه : تالحظون العبارة _  و الدم الذي ال يُدرك ِترتُه أحٌد من أهل األرضاألرض 
يف قصبالهص  ميكن أن يكونيعين ال _  نك ثاُر اهللا في األرض و الدم الذي ال يُدرك ِترتهُ أ و _

ال يُدرُك تِرتُه _ الايارة  تعقب مـث _و الدم الذي ال يُدرك ِترتُه أحٌد من أهل األرض  ه _وي
ا عامة الناس ال تعرف أمَّ حسني ـفقط اهللا يدرك تصرتُه ألن اهللا هو الذي يعرف ال_  إال اهللا وحده

بالنتيجة حينما أقول  ، حسنيـاهللا هو الذي يعرف الحسني هو الذي يعرف اهللا و ـ, الحسني ـال
طينتهم , نورهم واحد  مه و إالَّ ـسامجالس معقودة بـألن الاحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

مجالس معقودة ـلكن ألن ال,  د الشهداهخصوصًا بعينه عن سيِّ ـم ليس احلديث هنا, واحدة 
كما يقول _  كلنا أبواب النجاة_ الباب األوسع و ألنُه بذكرهص عليه أفضل الصالة و السالم 

فتعالوا _  و باب الحسين أوسع و كلنا سفن النجاة و سفينة الحسين أسرع_ صادق العرتة 
كلنا أبواب النجاة و باب ،معي لنركب يف هذه السفينة األسرع لندخل من هذا الباب األوسع 

د الشهداه هذا و لذلك أصحاب سيِّ  , احلسني أوسع و كلنا سفن النجاة و سفينة احلسني أسرع
ا خطب يف األنصار و هذه مَّ ـزهري ابن القني ل , د الشهداه ال يعادلُه ويهدم سيِّ  أنَّ املعىن عرفوه 

د الشهداه فيهم و ا خطب سيِّ مَّ ـزهري ابن القني ل, رضوان اهللا تعاىل عليهم األنصار  باسمالليلة 
 منكم بيد اختذوا من هذا الليل مجال و ليأخذ كل واحد هُ عندكم أن التفاصيل معروفة  و قال هلم

,  رضوان اهللا تعاىل عليهوا زهري ابن القني ملة الذين قالـمن ج قالوا ، ولوا و ي فقاـأحٌد من أهل بيت
ألف مرة و أن بي ذلك  فعلقَتل ثُم أُنَشر ثم أُقتل يُ لوددت أن أُ و اهللا  _قال  ماذا قال ؟
و ألف مرة هذا _ و عن أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك ك القتل بذلك عن نفسيدفع اهللا 

أكثر , ليس عربية  أجنبيةاملليون كلمة , عدد كثرة عند العرب ما يوجد عند العرب أكثر من ألف 
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 و اهللا لوددت أن أُقتل ثم أُنشر ثم أُقتل يفعل بي ذلك ألف مرة _لف األعدد يف لغة العرب 
د سيِّ ب و قلوبم حامت, د الشهداه صلوات اهللا و سالمه عليه هؤاله أدركوا من هو سيِّ _ 

و من املنالة الشهداه و لذلك نالوا ما نالوا من الفخر و من الطهارةص و من الكرامة و من العاة 
, د الشهداه صلوات اهللا و سالمه عليه خملدون مع سيِّ و هكذا إىل أبد اآلبدين على طول الدهر 

د جبنب قرب سيِّ جبنب ابن فاطمة و أن قبورهم , د الشهداه جبنب سيِّ م كفاهم ورفًا أن أجساده
د و من مجلة أنصار سيِّ املعىن صلوات اهللا و سالمه عليه كفاهم فخرًا و ورفًا هذا الشهداه 

هذا سعيد ابن مرة التميمي رضوان اهللا تعاىل عليه الشهداه و الذين قلما يُذكرون على املنابر 
قلما ة و عن إمام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه دمجاهد عن محى العقيـاملدافع و ال الشاب

حادثة سعيد يُذكر سعيد ابن مرة التميمي و ُتذكر حادثتُه على املنابر و لذلك أختم حديثي بذكر 
 ..رضوان اهللا تعاىل عليه ابن مرة التميمي البصري 

ه األخبار عن الذي جرى يف الكوفة و د الشهداه حينما توجه إىل العراق و حينما وصلت إليسيِّ 
بالنتيجة كتبوا الكتب و من مجلة الكتب اليت كتبها كتب مسلم و عن استشهادهص بـاس عن غدر النَّ 

يايد كان من , ميم يف البصرة ـكبري مشايخ تكتب إىل يايد ابن مسعود النهشلي  , إىل أهل البصرة 
يايد ابن مسعود , كانت منحرفة عن أهل البيت   ميم يف الغالبـا قبائل تمَّ أالبيت و ويعة أهل 

فض الكتاب و إذا باإلمام صلوات اهللا وسالمه عليه يستنجده يطلب النهشلي وصل إليه الكتاب 
ويخهم عميدهم و كبريهم يايد أرسل على قومهص اجتمعوا يف دارهص , من يايد و من قومهص النجدة 

د و بني هلم كيف أن سيِّ و قرأُه عليهم لكتاب ملا اجتمعوا فض الكتاب قام على قدميه و فض ا
جلس ـيف مبالنتيجة كالم فيه تفصيل و اختلفت اآلراه و األقوال ,  النصرة منه ينتظرالشهداه 

ُجالس كان واب يف ريعان وبابهص يف سن ـملة الـمن جيف دار يايد ابن مسعود النهشلي ن ـيـالتميمي
نتيجة هو من كانت األيام أيام زواجهص بال, ى عليه ـ تعالرضوان اهللالعشرين سعيد ابن مرة التميمي 

مع الكتاب ـا سمَّ ـل مفجاه معه ن اجتمعوا يف دار يايد ابن مسعود النهشلين و التميميو ـيــالتميمي
بالنتيجة ترك القوم و , صلوات اهللا و سالمه عليه ضاقت به الدنيا د الشهداه الذي جاه من سيِّ 

و خرج من دار يايد منسًال لوحدهص إىل بيتهص و قد ضاقت بهص ما اختلفوا فيه  ترك القوم و, حديثهم 
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سعيد كان يتيماً و أمُه هي اليت ربتُه , طرق الباب أمُه فتحت الباب اسودت الدنيا يف عينيه الدنيا 
ُه أم, د الشهداه كتاب االستنجاد من سيِّ ي وصل فيها الكتاب  ـاأليام الت, هذه األيام أيام زواجهص 

أيام زواجهص و واب يف ريعان وبابهص يدخل , سعيد يف كل مرة , ا فتحت الباب مَّ ـلفتحت الباب 
هل , حبوسة يف عينيهص , ولدي سعيد ماذا بك ـرأت وجهه مكدرًا و رأت دمعة ممبتسمًا فرحًا 

ما الذي جرى عليك ؟ سعيد الدمعة  ؟ هل هناك من أحٍد أضامك ؟ هناك من أحٍد آذاك
, ي آلميت ـها أماه هيئي لـل لكن قالها ـمكن من جوابـيف عينيهص و العربة قد اختنقتُه ما ت حتبسةـم

ضطرب البال ي إذا كنت مـبن: قالت ,  قد أوذي ,مرأة تصورت أنُه قد ُأضيم ـهذه ال,  ريبآلمة ح
أماه قد : قال , دخل على زوجتك أ,  أيام عرسه, هذي أيام زواجه , دخل على زوجتك أ

أقسم عليك باللنب , , ولدي ما بك ي ـضاقت الدنيا يف عين, ي ـت عن الدنيا و عن زوجتأعرض
ها : كنُت يف دار يايد ابن ـي , قال لـرنـأخبأنا أمك يا ولدي , ما بك الذي وربتُه من صدري 
حسني علينا ـقرأ كتاب ال, حسني صلوات اهللا و سالمه عليه ـكتاب المسعود و قد قرأ علينا  

معت ـا سمَّ ـأمُه ل, دي أريد الذهاب إىل سيِّ اسودت يف وجهي و أريد الذهاب إىل إمامي  الدنياف
 بين و هل ربيتك إالَّ : قالت , حرة الطاهرة ـمرأة الـهذه ال, مرأة الغيورة ـهذه ال, هذه الكلمات 

انت زوجتُه ك ,هيئت آلمة حربهص , هيئت جواده , فعًال قامت أمُه هيئت فرسه , هذا اليوم ـل
أمُه , سعيد يتهيأ للسفر رة ـمـختلف بالـيف دارها خرجت و إذا رأت الوضع ممنشغلة بنفسها 

إىل اآلن , إىل أين يا سعيد أمسكت بركابهص سعيد صعد على فرسهص  ؟ خربـهيئ آلمة حربة ما الـت
سفر اىل  هيأـ, تهيأ للخروج ـتحرب ـسعيد لبس آلمة الإىل أين يا سعيد ؟ , خرب ـما الم تعرف ـل

, م أناعها إىل هذا اليوم ـلهذي ثياب عرسي , ي ـركنـإىل أين تت, من عالئم هذا طويل كما يظهر 
ذهيب إىل االعم  ابنةيا : ها ـقال ل, إىل أين , هذا خضاب عرسي إىل هذا الوقت , إىل هذا الوقت 

صلوات اهللا و هداه د الشي ذاهٌب إىل سيِّ ـفإنسفري طويل , ي إىل دار أبيك ـذهب, ادار أبيك 
ها عن قلبه ـكشف ل, ي عن قلبك ـي أكشف لـبن: قالت أمُه يف اللحظات األخرية , سالمه عليه 

د الشهداه أن تتوسل بسيِّ و عندي لك وصية ذكرين يف يوم القيامة : اي ـقالت بن, قّبلتُه يف قلبهص , 
فعًال سعيد  , ينب يف سبيهاجئت معك أواسي ز ـو لو كنت أقتدر لي يف ذلك اليوم ـأن ال ينسان
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و أمُه و زوجتُه من أمُه و زوجته فأطلق العنان لفرسهص  يف وداعهص  خرج من دارهص ـو يبعد أن يودع أمه 
مان ـجاه قبلة اإليـبات, جاه قبلة العشق ـأطلق العنان بات, جاه كرباله ـأطلق العنان بات, ان بعيد ترقب

حسني صلوات اهللا و سالمه ـجاه الـبات, ة آمال العاوقني غايجاه ـبات, محبني ـجاه كعبة الـو بات
حسني أُي كلمٍة : كلمة , هذه الكلمة , حسني ـهفو إىل الـحسني و القلوب تـجاه الـبات, عليه 

ما ذكر عند مؤمن , حسٌني عربة كل مؤمن , حسٌني عربة كل مؤمن , هذه اليت ترف مع القلوب 
هذا الباب األوسع و هذه السفينة األسرع و , ها األفئدة ـهش لـت يـهذه الكلمة الت, و استعرب  إالَّ 

, حسٌني هذا السبُب املتصُل بني األرض و السماه , منري ـو هذا القمر الهذه الشمس الطالعة 
هار ـالسري ليل ن ـجدي,  يسري الليل ؟  لكن مىت وصل سعيد, جواد ـأطلق عنان الإىل جهة كرباله 

بعد مقتل د الشهداه وصل سعيد يف اللحظات األخرية من حياة سيِّ ؟  أتدري مىت وصل سعيد, 
وصل سعيد يف اللحظات مقاتل ـكما يذكر أهل ال, أيب الفضل العباس كما يذكر املؤرخون 

جموعتني خيام كثرية على جهة ـوجد ما وصل إىل كرباله كان ُمقبًال من جهة البصرة مَّ ـل, األخرية 
مجموعة ـال هيمجموعة الكبرية ليس ـعرف هذه ال من الرجال ائلةو فرسان و أعداد هاليمني 

نظر إىل خيام قليلة إىل أطناب مضروبة يف ذلك الطرف من يف اجلانب اآلخر , سعيد  طلبهاي يـالت
خيام ما يوجد عندها ال جيش , أثار االنكسار , حان واضحة عليها ـلكن أثار ال, أرض كرباله 

خيام آل توجه إىل , محاونة ـخيام الـتوجه إىل هذه ال, خيام إمامهص خيام ـفعرف هذه الال رجال 
يف العام , يف املدينة املنورة إىل اليوم مظلمة ميني ـهاوـحلة الـم, ميني ـهاوـحلة الـم, الرسول 

ها فقط و فياجلمهورية اإلسالمية تشعل األنوار  يذهب احلجاج مناملاضي و يف هذه السنة حينما 
ا استوحشت مَ ات كَ وحشَ مُ اركم الْ يَ ى دِ لَ عَ  المُ السَّ  يف زيارة اإلمام الرضا :ذه السنني طيلة ه إالَّ 

, سعيد توجه إىل صلوات اهللا عليهم ال زالت إىل اليوم ديارهم مظلمة  _ منكم منى و عرفات
ل ا وصمَّ ـل, دي يا صاحب األمر خيمت عليها اآلالم سيِّ , حان ـي خّيم عليها الـخيام التـهذه ال
كانت , العقيلة  و كانت خيمة اليت كانت أكثر العائلة فيهاـال, خيام ـكرب الخيام وقف عند أـإىل ال

السالم  : ا وقف بباب اخليمة وقف متأدبًا ُمسلصماً مَّ ـل, خيمة ـعقيلة آل أيب طالب يف تلكم ال
نب سالم اهللا زي, مالئكة ـختلف الـعليكم أهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مهبط الوحي و م
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, ما بقي أحد , أحٌد يسلم علينا يف هذا اليوم بقي  أوَ  ؟ لماذا تقو خيمة ـعليها خرجت من ال
أبو  ؟ من, بقي أحٌد يسلم علينا يف هذا اليوم  , أوَ صلوات اهللا و سالمه عليه فقط أبو عبد اهللا 

و هل بقي أحد يسلم علي األكرب قطعوه بالسياط و بالسيوف و بالرماح , مشرعة ـالفضل على ال
: قال ؟ من أنت يا ولدي : قالت , خيمة ردت السالم عليه ـخرجت من ال, علينا يف هذا اليوم 

: قال , سعيٌد أنت : قالت , ابن مرة التميمي من أهل البصرة أنا خادمكم سعيد , أنا خادمكم 
 حسنيـدونك ال, يد حسني يذكرك يا سعـمعت أخي الـما سـلطال: قالت , نعم يا بنت رسول اهللا 

د الشهداه سيِّ , رأى إمامُه و هو واقف يف وسط أواله القتلى , سعيد نظر إىل اجلانب اآلخر  ,
أخي : يناديهم يف اللحظات األخرية بعد مقتل أيب الفضل جاه فوقف يف وسط أواله القتلى 

جثث الطاهرة ـهذه ال, جواب ـلكن ما ال,  أخي عباس,  ولدي علي, زهري , برير  أخي,  حبيب
و جثث أخذت تنتفض على األرض ـمؤرخون يقولون أن الـال؟ جثث الاواكي كيف أجابتُه ـهذه ال

و  استجابة الفطرة أخذت تقوم و تقع على وجوههاجثث ـأخذت الدماه تسيل منها و بعض ال
أقبل ,  صلوات اهللا و سالمه عليهد الشهداه استجابة احلقيقة املوجودة يف هذه اجلثث لنداه سيِّ 

 نعم: قال  ؟سعيٌد هذا : قال ,  إليه ا نظرمَّ ـلحسني صلوات اهللا و سالمه عليه ـسعيد إىل جهة ال
اإلمام نظر , أنا بانتظارك يا سعيد , ي يا سعيد ـما الذي أخرك عن , فداك سعيد و أبو سعيد, 

لكن ما عندنا  و أنت اآلن ضيفأثار الاواج عليك , أثار العرس عليك يا سعيد : قال , إليه 
ول اهللا و أيُة يا ابن رسسيدي : قال , لكن اسرتح قليًال , و ال طعام , ال ماه , ويه نقدمُه 

سعيد ابن مرة التميمي قبل أن يربز إىل القتال , ي ـدي أأذن لسيِّ , حال ـهذا الـب راحٍة و أنا أراك
يا ابن رسول اهللا أن أوصتين  هاـعندي وصية أن, دي أبا عبد اهللا عندي وصية من أمي سيِّ : قال 

حينئٍذ وقف سعيد بني يدي , إن أمك مع أمي فاطمة : قال يا سعيد , ال تنساها يف ذلك اليوم 
ما هي  قاتل, معركة ـو توجه إىل ساحة الدي يا ابن رسول اهللا الم عليك سيِّ السَّ , ي عبد اهللا ـأب

 يف , األخرية  يف اللحظاتأبو عبد اهللا  قصدهُ , ساعة و إذا بهص قد وقع صريعًا على األرض  إالَّ 
سعيد فتح عينيه مفتخراً  , ترجل عن جوادهص وضع خده الشريف على خد سعيد, س األخري النفَ 

د مرة سيِّ  يف كل, بعد ذلك ماذا فعل , رسول اهللا واضعًا خدُه على خدي ن بامن مثلي و 
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د سيِّ , حملون القتيل ـاألنصار ي, لقتيل حملون اـميون يـهاوـال, حينما يقع أحد القتلى الشهداه 
و نادى على خيام ـأخذ سعيد إىل جهة ال, بنفسهص مل سعيدًا ـالشهداه ماذا فعل هو الذي ح

سيدي يا , د الشهداه رجع سيِّ و ميات أن يندبن على هذا الغريب ـهاوـنادى على ال, عائلتهص 
خاف اهللا فينا ـخيام ينادي هل من موحٍد يـفريداً وقف يف وسط الرجع وحيداً غريباً صاحب األمر 

و بدني عند عند استغاثتك لم يجبك بدني  كانلبيك داعي اهللا إن   _هل من ناصٍر ينصرنا , 
ثالث مرات من هذا تلبية لنداه أيب عبد اهللا  _ استنصارك فقد أجابك قلبي و سمعي و بصري

 ... حسين يا حسين يا حسيـن يابقلوبكم إىل كرباله توجهوا مكان ـال
_________________________ 
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