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صلوات هللا عليهم أجمعين  جوار كريمة آل عليٍّ  دولة التشيع و في نعيش فيتشكر أن 

نحن في جوارها , أعني سيدتي  فاطمة المعصومة عليها أفضل الصالة و السالم , 

د الشهداء العزاء فأحِسنوا عزائها بمصابها في جدَّها سيِّ  الشريف و هي صاحبةُ 

لزهراء المظلومة صلوات هللا و آل محّمد , و لِ  صلوات هللا عليه بالصالة على محّمدٍ 

الة على ها ثانيةً بالصَّ صابِ عليها المفجوعةُ بعزيزها أحسنوا عزائها و أسعدوها في مُ 

د ي ِعداد َخَدَمة سيِّ ي مثل هذه األيام أن نكون فِ فقنا هللا و إياكم فِ محّمد و آل محمد , وَ 

اآلخذين بثأرِه الشريف مع إمام زماننا الشهداء صلوات هللا عليه و من الطالبين و 

لريَّا  وَ  صلوات هللا عليه لذكر إمام زماننا, لذكرِه الشريف صلوات هللا و سالمه عليه فَ 

 ....س و تعجيل فرجِه أرفعوا األصوات بالصالة على محّمد و آل محّمد .أريجِه األقدَ 

 اءــرَ هْ ا زَ يـَ 
 ا عطشاناً هَ نَ يْ ا ُحسَ بحوُ ذَ  نْ ا مَ يَ 

 جيميطان الرَّ ن الشِّ ليم مِ ميع العَ بال السَ  وذُ أعُ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

, لك لى ذَ ّمد و آخر تابٍع له عَ حَ مُ  و آلِ  ّمدٍ حَ مُ  العن أول ظالٍم ظلم حقَّ  مّ هُ اللَّ 

سين و شايعت و بايعت و تابعت على ي جاهدت الحُ ابة التَ ن العصَ العَ  مّ هُ اللَّ 

 عاً ..العنهم جمي مَّ هُ قتله اللَّ 
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ظهور الحجة عليه ين بِ سَ حُ در الْ شفي صَ ين اسَ حُ ق الْ حِّ بِ  ينْ سَ حُ الْ  يا ربّ  مَّ هُ اللَّ 

 .. المالسَّ 

رب الكَ كشف ارب عن وجه أخيك الحسين اشف الكَ اشم يا ابن حيدر يا كَ ني هَ مر بَ ا قَ يَ 

نعقد إني أُقِسُم عليك في هذه الليلة و التي  همَّ اللَّ عن وجهي بحق أخيك الحسين , 

أُقِسم  , ي الفضل صلوات هللا و سالمه عليهي طالب أبِ ة آل أبِ يَ مِّ فيها المجالس بذكر حَ 

على خده الشريف و أُقِسم عليك بكفيه القطيعين و ها ال مائُ عليك بعينِه التي سَ 

أُقِسُم عليك بكفِه الذي طالما قبّله  , المالة و السَ ألجلهما بكت فاطمة عليها أفضل الصَ 

ي أيام ِصباه , أُقِسُم عليك بهذه األقسام مؤمنين صلوات هللا و سالمه عليه فِ أمير ال

صلوات هللا و سالمه عليه و أن تُكثِّر عن قلب إمام زماننا  مّ أن تكشف الهم و الغَ 

و أن توفقنا ألن نكون في ِعداد عبيد أنصارهُ الغيارى و أوليائهُ األوفياء المخلصين 

ع من األََمة لسيدها و من المتمسحين بسرج جوادِه عبيدِه و أن نكون لهُ أطو

 ..صلوات هللا و سالمه عليه الشريف 

ضالء إخواننا من الذين فُ  ان المجلُس جواباً لسؤاٍل سألهُ بعضُ في ليلة البارحة كَ 

 ي السماوات و األرضالِوتر الموتور فِ بخصوص معنى ( ي مجلسنا هذا يحضرون فِ 

 د الشهداء و أشرتُ المعاني اللغوية لهذا العنوان المتعلق بسيِّ تناولت ي ليلة البارحة فِ  )

أن و وصلنا إلى هذه النتيجة إلى بعض المناسبات التي ترتبط بهذه المعاني اللغوية 

 : الِوتر الموتور في اللغة 

اللغات , البارحة  ةي ليلالِوتر الفرد على بعض اللغات كما بينت لك فِ , إما هو الفرد _ 

على أي حاٍل الكالم الذي سبق مني ال أعيدهُ ألن  هذه الكلمة ,ي لمتعددة فِ العربية ا
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الوقت ال يسمح بإعادة الكالم و لو بشكٍل موجز وصلنا إلى هذه الخالصة : الوتر 

, إما هو الفرد الذي ال الموتور إما هو الفرد المنقطع الذي ال نظير لهُ و حسيٌن هكذا 

  .نظير لهُ الذي ال شبيه له 

ِوتر موتور بينت هذه المعاني , و المقتول الذي لم يؤخذ بثأرِه ها هو المظلوم و إمَّ  _

  . ي أبي عبد هللا واضحانفِ ي ليلة البارحة و المعنيان فِ بنحٍو من التفصيل 

 يدانيه المنقطع و الذي الهو الِوتر و هو الفرد أبو عبد هللا صلوات هللا و سالمه عليه 

الكالم  , نعم المعصومون األربعة عشر, و ال يشابههُ أحد  و ال يناظرهُ أحدأحد 

و د الشهداء سيِّ  باسممخصوصة د الشهداء ألن األيام سيِّ  باسمي هذه المجالس بالنتيجة فِ 

فهو عن صاحب د الشهداء إن كان الكالم عن سيِّ , طينتهم واحدة , نورهم واحد  إالَّ 

صلوات د الشهداء موسومةٌ بذكر سيِّ األيام هذه  لكن ألنَّ , فهو عن رسول هللا , األمر 

التي تتعشقها تحت هذه الكلمة ,  الحديث يكون تحت هذا العنوان, هللا و سالمه عليه 

تتحبُب هذه الكلمة التي كلمة الحسين صلوات هللا و سالمه عليه , قلوب المخلصين 

التي تطوف حولها  هذه الكلمة, حسيٌن , و هي بنفسها تتحبُب إلى القلوب إليها القلوب 

ي منهجها ي طريقها و فِ و فِ ي سبيلها هذه الكلمة التي طالما ُسفِكت فِ , قلوب العاشقين 

, على أي  و إلى هذا اليومستشهد صلوات هللا و سالمه عليه يوم امن دماٌء و دماء 

 ؤخذد الشهداء هو القتيل الذي لم يو سيِّ د الشهداء هو الِوتر الذي ال نظير لهُ فسيِّ  حال

ثأر الحسين  , هل يمكن أن يؤخذ ثأر الحسين, الحسين  ثأرهُ و هل يمكن أن يؤخذ ثأر

للعقيدة التي ال يعني أن هذا معارضة ,  ال يمكن أن يؤخذ صلوات هللا و سالمه عليه

هو الثائر أن إمام زماننا صلوات هللا و سالمه عليه للروايات التي نحملها  و نحملها

أين الطالُب بدم المقتول  : ليس نخاطبهُ اي دعاء الندبة الشريف فِ  ,د الشهداء بدم سيِّ 
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ي زيارات فِ _  السالم عليك أيها الثائرُ  : ي بعض زياراتِه الشريفةو فِ _  بكربالء

هذا _ السالم عليك أيها الثائُر بدم المقتول بكربالء _ ي بعض زياراتِه فِ اإلمام الحجة 

  ؛د الشهداء سيِّ , ي لكن ال بهذا المعنى العرفِ , أن اإلمام يأخُذ ثأره المعنى ثابت 

ال يوجد , معادلة لهُ , هُ لتيقتل قا أن المقتول حينما يُقتل: ي الثأر بالمعنى العرفِ _ 

ي قتلِه نكون قد عادلنا حتى حينئٍذ فِ د الشهداء ال يوجد معادل لسيِّ , د الشهداء معادل لسيِّ 

يعني ,  ُمقاصة, قصاص , ي باب القِصاص فِ حتى األحكام الشرعية , د الشهداء سيِّ 

عني سار على نفس الطريق الذي ي, قص األثر يعني تبع أثرهُ , يعني موازنة ,  مشابهة

يعني سار على نفس ي لغة العرب قص األثر فِ , على نفس أثار أقدامه  بل, ساره 

ات هللا و د الشهداء صلوفسيِّ , من هذا القبيل , و القصاص من هذا الباب , اآلثار 

أُِخذ ثأر حينئٍذ يمكن أن نقول ي قتل هذا المعادل ال يوجد لهُ معادل حتى فِ سالمه عليه 

بمعنًى آخر نأتي إلى , د الشهداء نعم يؤخذ ثأر سيِّ ي بهذا المعنى العرفِ , د الشهداء سيِّ 

  . يضاً أ ي الليالي اآلتيةيأتي الحديث تباعاً فِ  ي هذه الليلة و إالَّ إن تمكنا فِ بيانِه 

ي روايات اإلمام الحجة هذا المعنى الذي ورد فِ : د الشهداء لهُ معنى آخر ثأر سيِّ 

, منظور إلى هذا المعنى من حيثيٍة معينة , أنهُ هو الثائر صلوات هللا و سالمه عليه 

بالمعنى  و إالَّ , ي ليس بهذا المعنى العرفِ  و إالَّ اعتباٍر مخصوص من , من لحاٍظ معين 

حتى نقول حينئٍذ أنهُ صلوات هللا و سالمه عليه د الشهداء ال يوجد معادل لسيِّ ي العرفِ 

ي ذات هللا ألنهُ ذاٌت فنت فِ د الشهداء ال يوجد لهُ معادل سيِّ , د الشهداء يؤخذ بثأر سيِّ 

: د الشهداء يقول عن سكينة عليها السالم سيِّ ي ليلة البارحة قلت لك فِ , سبحانه و تعالى 

ي هللا المستغرق فِ , ي هللا مستغرق فِ , ي هللا ألنها استغرقت فِ ,  لرجل أنها ال تصلح

إلى الذي ال يملك حواساً يلتفت فيها , هو الفناء االستغراق  , يعني الذي ال يملك حواساً 
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 , ما المراد من االستغراق ؟ فسكينة كانت و ما سكينة إالَّ االستغراق هو هذا , غير هللا 

ي رواياتنا أليس فِ  , صلوات هللا و سالمه عليهأبي عبد هللا  عطر نفحات مننفحةٌ 

ي ال تسبوا علياً فإنهُ ممسوٌس فِ علياً ,  هذه الرواية إنَّ ي كتب العامة الشريفة و حتى فِ 

من أبغضهُ , و لذلك من أحبهُ أحب هللا المماسة هي هذه , مقارٌب ممسوٌس _  ذات هللا

؟ لماذا من أطاعهُ أطاع هللا ؟ ا من أحبه أحب هللا لماذ؟ لماذا من أبغضهُ أبغض هللا , 

بالنتيجة هذه المعاني ؟ هو متوجهٌ إلى هللا سبحانه و تعالى  بِه أو إليهلماذا من توجه 

ي ي ذات هللا و ما فِ فِ ممسوٌس , هذه المعاني ألجل المماسة , فيما سلف تحدثنا عنها 

هذه , ي ذات هللا سين ممسوٌس فِ و الحعليه و سالمه ي الحسين صلوات هللا علٍي فِ 

من حديث طارق ابن شهاب الذي ذكرت لك بعض النصوص , الذات ليس لها معادل 

لضيق الوقت أن أشير إلى ي ليلة البارحة لكن ما تمكنت فِ د األوصياء عن سيِّ  يرويه

أيضاً  مع ذلك إذا كان هناك متسع من وقت أشير إلى مقاطع أخرى و إالَّ أخرى مقاطع 

 إلى الليلة اآلتية ..بقية الكالم  نترك

ي الحديث عن اإلمام المعصوم صلوات هللا و سالمه فِ , ي حديث طارق ابن شهاب فِ  _

أميُر , عليه أفضل الصالة و السالم د األوصياء و الحديث مروٌي عن سيِّ عليه 

ام الُمطهَُّر من اإلم , ُع على الغيوب, الُمطلِّ الُمطهَُّر من الذنوب  اإلمامُ المؤمنين يقول : 

هُر من الذنوب , الُمطلُِع على الغيوب , اإلمام هو الشمس الطالعة طَ مُ الذنوب أو الْ 

األيدي و األبصار ال تنال الحسين _  فال تنالهُ األيدي و األبصارعلى العباد باألنوار 

يبقى الحسين فحتى يمكن أن نقول أن الحسين يؤخذ بثأرِه صلوات هللا و سالمه عليه 

 من جهة المعادلة يبقى الحسينبهذا المعنى  ,بثأر ذاتِه , ال يؤخذ بثأرِه تراً موتوراً وِ 

 .يعني هو الثأر الذي ال يؤخذ , الِوتر الموتور  هو
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ال يحدث نأتي على بيانِه إن شاء هللا بلحاٍظ آخر نعم يؤخذ ثأرهُ : أما من جهة ثانية _ 

ي فِ ي الروايات و أخذ الثأر الوارد فِ  ي جهةمقصودي فِ , ي المعنى عندك سوء فهم فِ 

على اإلمام هو الشمس الطالعة  فال تنالهُ __ جهة ثانية نأتي على بيانها إن شاء هللا 

د من كالم سيِّ ي مقطع , مقطٌع آخر هذا فِ _  فال تنالهُ األيدي و األبصارالعباِد باألنوار 

, حديث طارق ابن شهاب , ي نفس هذا الحديث فِ األوصياء صلوات هللا و سالمه عليه 

ي نفس فِ , صلوات هللا و سالمه عليه حديث طويل مفصل في  وصف اإلمام المعصوم 

وصُف أو يُعلم أو يُفهم أو و هل يُعرف أو يُ ؟ هذا الحديث الشريف ماذا يقول اإلمام 

, الحديث عن اإلمام صلوات هللا عليه  _ من هو شعاع جالل الكبرياء أو يُملكُ  يُدركُ 

, أبداً , يُملك , يُدرك , يُفهم , مام يمكن أن يُعرف يمكن أن يُوصف يمكن أن يُعلم اإل

 أو يُملكُ  أو يُدركُ  أو يُفهمُ  أو يوصُف أو يُعلمُ  و هل يُعرفُ : يقول  , يتساءلاإلمام هنا 

من هو شعاع جالل الكبرياء و شرف األرض و السماء جلَّ مقام آل محمد صلوات 

امهم مق _جلَّ مقامهم  عن وصف الواصفين ؟ جلَّ عن أي شيٍء  _ هللا عليهم أجمعين

 جلَّ مقامهم  عن وصف الواصفين و نعت الناعتين ال يمكن أن يصل إليه الوصف _

لكن يوجد فارق لغوي من , الوصف و النعت بمعنًى واحد جميع أنواع الوصف _ 

من  ت و ال أُي خبرٍ ال وصف و ال نع: يعني اإلمام يريد أن يقول , جهة من الجهات 

جلَّ مقامهم  عن وصف الواصفين  و نعت الناعتين و أن يُقاس بهم أحٌد  _ األخبار

د الشهداء معادل حينئٍذ فيؤخذ ال يمكن أن يُقاس بهم أحد حتى يكون لسيِّ  _ من العالمين

 و أن يُقاس بهم أحٌد من العالمين و كيف و هم _د الشهداء الثأر من ذلك المعادل لسيِّ 

و  _ هم الوحدانية الكبرى _ و الوحدانية الكبرىالكلمة العليا و التسمية البيضاء 

كيف و هم  الكلمة العليا و التسمية البيضاء و الوحدانية الكبرى التي أعرض عنها 
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 _و حجاب هللا األعظم األعلى التي أعرض عنها من أدبر و تولى من أدبر و تولى 

فيما , فيما بينه و بين الكائنات , يما بينه و بين الخلق فاألعظُم األعلى هم حجاب هللا 

الم العلوية و  العوالم العو, م طُراً لفيما بينه و بين العوا, بينه و بين الموجودات 

  السفلية .

و خير  ؟ د األوصياء عن اإلمام المعصوم ماذا يقولي مقطٍع آخر أيضاً ماذا يقول سيِّ فِ 

ثوا الناس بحديثنا فإن قلوب الناسو الروايات الالحديث حديثهم  الناس  , شريفة حدِّ

تميل قلوبهم إلى حديث أهل  الذين ال يعرفون معنى الطهارة الاس النَّ  األطهار و إالَّ 

ثوا النَّ  اس أميَل إلى حديثنا و حديثهم دواٌء اس بحديثنا فإن قلوب النَّ البيت , حدِّ

لذلك تالحظ إذا  الرين عن القلوب و لألمراض و حديثهم حياةٌ للقلوب و حديثهم يزيل

تجد فارقاً بين األرض و السماء بين أن أنقل لك نصاً أنشئهُ أنا الذي  يما تحدَّثت بكالم

بأفكاري تالحظ فارقاً كبيراً  من المعصوم و بين أن أنشئ عبارات أنا أنشئها من هنا

, ين النور و الظالم فارق بين كالم المعصوم و كالم غيره كالفارق بال هكذا_  رقاكالف

و هذه األوصاف منطبقة عليهم ؟ د األوصياء في وصف اإلمام المعصوم ماذا يقول سيِّ 

و اإلمام يا ماذا يقول ؟ يقول : , تنطبق على األئمة جميعاً صلوات هللا عليهم أجمعين 

أعطني سمعك قليالً و التفت  _و اإلماُم _ أيضاً من نفس هذا الحديث الطويل _  طارقُ 

ي وصف فِ , ي وصف األئمة فِ صلوات هللا و سالمه عليه إلى كلمات اإلمام المعصوم 

ما هو اإلمام سيدي يا سيد _  و اإلمام يا طارقُ  أئمتنا صلوات هللا عليهم أجمعين _

و روٌح قدسي لكي و جسٌد سماوي و أمٌر إلهي و اإلمام يا طارُق بشٌر مَ  ؟األوصياء 

إلهي الصفات زايُد الحسنات لكُي الذات فهو مَ , ٌر خفي و سِ لي و مقاٌم علي و نوٌر جَ 

ٍد اً من الصادق األمين صَّ و نَ اً من رب العالمين صَّ الٌم بالُمغيبات خَ عَ  و كل هذا آلل محمَّ
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و كل هذا هذا خاٌص فيهم فقط  _ صلوات هللا عليهم أجمعين ال يشاركهم فيه مشارك

 و ألنهم معدُن التنزيل؟ لماذا , يه مشارك لهم صلوات هللا عليهم أجمعين ال يشاركهم ف

و خاصة و معنى التأويل ألنهم معدن التنزيل _ المعدن األصل ألنهم أصل القرآن 

نفُس , هذه األوصاف بال عليك يمكن أن يدركها ؟ اإلمام بشٌر ملكي  _ الرب الجليل

حورائية بالحقيقة ال امتزاج الحقيقة, نفس المعنى , الزهراء  يفِ  إنسية حوراءٌ المعنى 

بشٌر ملكي و جسٌد  _ي اإلمام المعصوم فِ الحقيقة البشرية بالحقيقة الملكية ,  اإلنسية 

و و أمٌر إلهي بشٌر ملكي و جسٌد سماوي _ ي خصائص جسدِه حتى فِ _  سماوي

لكي مَ  _ هو هذا اإلمام المعصوم_ و مقاٌم علي و نوٌر جلي و سٌر خفي روٌح قدسي 

اً من صَّ صاً من رب العالمين و نَ زايُد الحسنات عالٌم بالُمغيبات خَ ات الذات إلهي الصف

 . الصادق األمين

عن ي مقطٍع آخر من كالمِه أيضاً حينما يتحدث فِ ؟ ثم ماذا يقول سيد األوصياء _ 

د ي ذهنك عن سيِّ هداء و هذا الكالم ليكن فِ د الشُ و حديثنا عن سيِّ األئمة عليهم السالم 

ماذا , صلوات هللا عليهم أجمعين نفس األوصاف ثابتة لكل األئمة  ,أيضاً الشهداء 

و عظمته  من نورخلقهم هللا : حينما يتحدُث عن األئمة يقول  ؟ يقول سيد األوصياء

و أمرهُ بين الكاف و قربون مُ المخزون و أوليائهُ الْ ر هللا فهم سِ والهم أمر مملكته 

ل بيان نكتة ألجي كالم األمير ستدراك فِ هذا اال_  ال بل هم الكاف و النونالنون 

, فاستدرك على سبيل الخطأ  قال شيئٌ ال يعني أن األمير  الَّ ي الكالم و إبالغية فِ 

ال يسمح بشرح كل هذي لكن بالنتيجة المقام , دقيقة بالغية  لنكتة, بيان لاالستدراك 

وصف اإلمام ي فِ صلوات هللا و سالمه عليه فماذا يقول سيد األوصياء التفاصيل 

و والهم أمر خلقهم هللا من نور عظمتِه : ي وصف األئمة فِ , المعصوم عليه السالم 
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و أمرهُ بين الكاف و النون ال بل و أوليائهُ المقربون مملكتِه فهم سر هللا المخزون 

و بأمرِه _  يقولون عن هللا _و عنهُ يقولون  نإلى هللا يدعوهم الكاف و النون 

و ي سرهم و سُر األوصياء فِ ي علمهم علم األنبياء فِ ي علمهم بياء فِ علم األنون لميع

وا و أنى لهم أن يبلغي القطر ي البحر و الذرة فِ كالقطرة فِ ي عزهم عُز األولياء فِ 

ي سرهم و عُز و سُر األوصياء فِ ي علمهم فِ علم األنبياء  أبداً _ _ شأوا آل الرسول

الذرة هذا الذي تراه حينما يدخل  _و الذرة ي البحر القطرة فِ ي عزهم كاألولياء فِ 

ي الذرة فِ هي هذه أال ترى ذرات تجول في وسط الشعاع , شعاع الشمس من النافذة 

هذي الذرات التي , الذرة شيء ال وجود لهُ , الذرة أصالً ال وجود لها , لغة العرب 

حاول , منها ي شعاع الشمس الداخل من النافذة يمكن أن تمسك بواحدة تراها تجول فِ 

 يعني ال, الهباء  ؟ يقولون ذرة و لذلك ماذا يقولونشيء ال وجود لهُ , يمكن أن تمسكه 

و السماوات و ي القطر ي البحر و الذرة فِ كالقطرة فِ _ يعني  الهباء العدم, وجود لها 

كيدِه من راحتِه و ؟ عند اإلمام كيف السماوات و األرض _  األرض عند اإلمام

عند اإلمام و السماوات و األرُض  _ د األوصياءهذا كالم سيِّ  _ ألرضُ السماوات و ا

يعني بالنتيجة مرادهُ صلوات هللا و سالمه عليه  _ كيدِه من راحتِه أو كراحتِه من يده

ي علمِه صلوات فِ  وهكذا تحت واليتِه  بين يديه تتقلب السماوات و األرض: أنهُ هكذا 

ا من باطنها و يعلم برها من فاجرها و رطبها و يعرُف ظاهره _ هللا و سالمه عليه

علم ما كان و ما علَّم نبيهُ صلى هللا عليه و آله ألن هللا تعالى يابسها محيطٌ بجزئياتها 

و من أنكر ذلك فهو شقٌي األوصياء المنتجبون و ورث ذلك السر المصون يكون 

من أنكر ذلك فهو شقٌي و _ لعنة هللا عليه _ يلعنهُ هللا و يلعنهُ الالعنون ملعون 

ثم , لعنة هللا عليه _ يلعنهُ هللا و يلعنهُ الالعنون _ د األوصياء هذا كالم سيِّ _  ملعون
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و على سمهم مكتوٌب على األحجار او ماذا يقول ؟ يقول : , ماذا يقول سيد األوصياء 

و و على العرش و على أبواب الجنة و النار و على أجنحة األطيار أوراق األشجار 

و و على سرادقات العز و الجمال و على حجب الجالل و على أجنحة األمالك األفالك 

أسمائهم  جج البحار _ي لُ الحيتان فِ و تستغفُر لشيعتهم بأسمائهم تسبُح األطيار 

بالنتيجة هذا الحديث بحاجة إلى شرح لكن هذا فيه إشارة أوالً _  مكتوبةٌ على األحجار

و إشارة إلى واليتهم المطلقة على جميع _  ل أجزاء الوجودي كإلى نفوذ أنوارهم فِ : 

هذه المعاني , و بأسمائهم ثبتت الكائنات ي كل شيء أسمائهم نافذة فِ , جزئيات الكون 

فبال عليك بعد هذه األوصاف يمكنني أن , ي روايات أهل بيت العصمة واضحة فِ 

د الشهداء على خذ حينئٍذ ثأر سيِّ يمكن أن يؤ, د الشهداء معادٌل لثأر سيِّ أقول أن هناك 

على د الشهداء نحن سنبين معنى أخذ ثأر سيِّ  و إالَّ بالنظر إلى هذه المعاني هذا األساس 

ي المطالب التي فِ أكرر هذا الكالم أكثر من مرة لئال يحدث سوء فهم يد اإلمام الحجة 

و بحاجة إلى بحاجة إلى بيان و إن كانت هذه األوصاف بعد هذه األوصاف , أطرحها 

و و أمٌر إلهي اإلمام جسٌد سماوي  نَّ او اإلمام بشٌر ملكي  نَّ , اهذه الفقرات  و إالَّ شرح 

ي ما جاء فِ هذا بشكٍل عام  , بحاجة إلى شرحٍ و بيانهذه المعاني و غيرها  روٌح قدسي

د ي مقاطع من حديث سيِّ فِ صلوات هللا و سالمه عليه وصف اإلمام المعصوم 

ي وصف اإلمام المعصوم صلوات هللا معروف بحديث طارق ابن شهاب فِ األوصياء ال

د ن نرجع إلى بعض النصوص التي تحدثت عن سيِّ الو أردنا , و سالمه عليه 

ي النصوص البقية إن شاء هللا فِ الوقت يجري سريعاً أكتفي فقط بهذا النص , األوصياء 

ي الشريف في الجزء األول ي الكافِ هذا النص موجوٌد فِ , الليالي اآلتية ربما أشير إليها 

ي كالٌم لمحّمد ابن الحنفية صلوات هللا و سالمه عليه فِ , ي الشريف من كتاب الكافِ 
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الرواية طويلة فقط أذكر هذا المقطع , اإلمام الحسن السبط , محضر اإلمام الحسن 

يعني  ,و الكالم بمحضٍر من اإلمام صلوات هللا عليه يتحدث مع محّمد ابن الحنفية 

بعبارٍة أخرى ماذا يقول محّمد ابن , بإقراٍر من اإلمام صلوات هللا و سالمه عليه 

, الحسيُن أعلمنا ِعلماً , قال : د الشهداء صلوات هللا و سالمه عليه الحنفية عن سيِّ 

الحسيُن أعلمنا ِعلماً و أثقلنا ِحلماً , أعلمنا ِعلماً و أثقلنا ِحلماً و أقربنا من رسول هللا 

, د األوصياء أثقلنا بالقياس ألوالد سيِّ , أعلمنا  الكالم هذا_  َرِحماً صلى هللا عليه و آله 

أعلمنا _ الم أوالد فاطمة عليها أفضل الصالة و السَّ  دون من, من دون اإلمام الحسن 

ِعلماً الحسيُن أعلمنا ِعلماً و أثقلنا ِحلماً و أقربنا من رسول هللا صلى هللا عليه و آله 

فكان فقيهاً قبل أن يُخلق  , الوحي قبل أن ينطق اً كان فقيهاً قبل أن يُخلق و قراءِحمرَ 

صلوات هللا و سالمه عليه متى هو نطق , الوحي  اءقر_  الوحي قبل أن ينطق و قراء

د ي أول لحضه ولد سيِّ فِ , قبل أن ينطق , الوحي  قراءمتى , ي أول لحضه ولد فيها فِ 

ي د الشهداء نطق فِ سيِّ  ي أنَّ فِ ي كتبنا لروايات كثيرة موجودة فِ الشهداء كان ينطق و ا

ي فِ كلمة الوحي هذا االصطالح , رآن فمتى قرأ الوحي و الوحي هو القُ , أول والدتِه 

بين أنبيائِه و  أو األسرار اإللهية فيما بين هللا ورآن الوحي القُ  , روايات أهل البيت

و هذا الحديث واقعاً _  الوحي قبل أن ينطقو قراء كان فقيهاً قبل أن يُخلق _ أوليائِه 

لكن ,  ي هذا الحديثفِ  الكالم لبسطت  زممن أخ ةٌ أعرفهانشنش و لوالبحاجة إلى بيان 

هذا الحديث بحاجة  كما أُفتُري من قبل و إالَّ , فيُفترى علي الكالم , ربما قد يُساء فهمهُ 

هي التي تحول فيما بيني  من أخزمأعرفها  لكن لوال شنشنةٌ , ل مفصإلى شرٍح و بيان 

ناسب عاني الحديث بشكٍل أوسع و بشكٍل يي وقٍت آخر نبين مربما فِ على أي حال  ,

نة ذكرتهُ و هذا المثل شنشي المجالس السالفة فِ ه , هذا المثل أنا أوردتهُ اآلن ألنَّ للمقام 
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ي ُخطبِه حينما خرج من المدينة فِ لشهداء د اي ُخطَب سيِّ زم ورد فِ أعرفها من أخ

, ي بعض الروايات أيضاً يرد هذا المثل و فِ ي بعض ُخطبِه ورد متوجهاً إلى العراق فِ 

أبين قصتهُ  ؟ أقف عليه قليالً  لسؤاٍل وجههُ بعض اإلخوة المقصود من هذا المثل ما هو

ي الفُصحاء فِ , بلغاء التي يستعملها البشكٍل سريع , هذا المثل من األمثال الشائعة 

لبيت قالهُ  هذا عجزٌ , و هذا مقتطف من بيت  ,اعرفها من أخزم  لوال شنشنةٌ , كالمهم 

هو الذي يكنى بِه و كان أبو أخزم الطائي كان عندهُ ولد أسمهُ أخزم , أبو أخزم الطائي 

ذي عال فمن ال فمات أخزم فترك أوالد, قوق ألبيه شديد الع, شديد العقوق , اقاً هذا عَ 

ي يوم من األيام فِ , رباهم فعالهم  ,الذي عال أوالد أخزم نفسهُ والد أخزم , أوالد أخزم 

ي يوم من األيام يجتمع أوالد أخزم و يضربون جدهم ضرباً مبرحاً فِ  بعد أن َكبُر سنه

 :بكل ما يتمكنون حتى يدموه فقال أبوهم 

 أخزمِ ةٌ أعرفهـا من نإنَّ بني ضـرجوني بـدمي       شنشـ

ي يأتي فِ ف, هي السليقة , هي العادة , ي الطبيعة و الشنشنة في لغة العرب يعني ه

ي بعض كلمات األئمة صلوات هللا عليهم أجمعين و فِ أد الشهداء بعض ُخطب سيِّ 

, على أي حال فالحديث الذي لوال شنشنةٌ أعرفها من أخزم , استشهاد بهذا المثل 

الحديث عن _  أنهُ كان فقيهاً _ ت هللا و سالمه عليه يذكرهُ محّمد ابن الحنفية صلوا

هذه المعاني نذكرها على _  الوحي قبل أن ينطق قبل أن يُخلق و قراء_ د الشهداء سيِّ 

أما حقيقة هذه المعاني و أبعاد هذه المعاني ال , نرويها من كتب الحديث , األلسنة 

د الشهداء صلوات هللا و سالمه عليه عن سيِّ أبداً و الحديث هنا تُدرك على تمام حقيقتها 

 :ذوات أهل البيت ذوات حيرت العقول , عن هذه الذات التي حيرت العقول , 
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 الفِكـُر كليـال فيـك يـا أعجوبة الكـوِن  غـدا

 سيدي أبا عبد هللا :, د الشهداء أي و هللا يا سيِّ 

 فيـك يـا أعجوبة الكـوِن  غـدا الفِكـُر كليـال

 ولَ ـت العقــو بلبل بِ ـي اللُ رت ذوـت حيـأن

 أنـت حيـرت ذوي اللُـِب و بلبلــت العقـولَ 

 راً فّر ميالــك شبـري فيــدَّم فكــا قـكلم

 كلمـا قــدَّم فكــري فيـك شبــراً فّر ميال

 الــدى سبيــواء ال يُهـي عشط فِ ـاً يخبـناكص

صلوات هللا عليهم أجمعين  ذات أهل البيت, ذاٌت تتحيُر فيها العقول ذات سيد الشهداء 

د أنهُ يؤخذ بثأر سيِّ حتى حينئٍذ يمكن أن يُقال د الشهداء , إذاً أين هو المعادل لسيِّ 

  المعادل لذاتِه . أين هو,  حقيقةً لذاتهِ الشهداء 

فالوتر الموتور يعني الذات المنفردة المنقطعة التي ال شبيه لها و التي ال يمكن أن 

, الذات المتميزة التي تميزت عن غيرها بكل خصالها , لمنفردة الذات ا, يؤخذ ثأرها 

جلياً على نحو بكل عوارضها و بكل حقائقها و لذلك هذا المعنى نجدهُ , بكل أوصافها 

ي زيارة الناحية المقدسة إمام فِ , ي زيارة الناحية المقدسة اإلشارة على نحو التلميح فِ 

و فلئن أخرتني الدهور  : د الشهداءخاطُب سيِّ ماذا يزماننا صلوات هللا و سالمه عليه 

لك العداوة و لم أكن لمن حاربك محاربا و لمن نصب عاقني عن نصرك المقدور 

حسرةً عليك و تأسفاً  ين لك بدل الدموع دماً كو ألبو مساء  مناصبا فألندبنك صباحاً 
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يعني اإلمام  _ االكتئاب و غصةحتى أموت بلوعة المصاب و تلهفا على ما دهاك 

اإلمام  االكتئاب و غصةاإلمام يقول حتى أموت بلوعة المصاب ,  حتى حينما يظهر

هو الذي يقول ي قلبِه هذه اللوعة تبقى فِ حتى بعد ظهورِه صلوات هللا و سالمه عليه 

و حتى أموت بلوعة المصاب , تعطي معنى الغاية هنا , حتى , أليس , حتى أموت 

{ َوَمن قُتَِل ي هذه اآلية الشريفة فِ د الشهداء دل لسيِّ ألنه ال يوجد معا غصة االكتئاب

ي قراءة فال يُسِرف فِ , قراءتان  َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَانًا فَالَ يُْسِرف فِّي اْلقَْتل }

 .القتل باعتبار أن الال هنا ال ناهية و الال الناهية تجزم الفعل المضارع 

, ي القتل فال يُسِرُف فِ , الال نافية  نَّ : اي روايات أهل البيت دت فِ و قراءة ثانية ور_ 

و أنهُ المراد صاص ي مسألة القِ فِ ي البحث الفقهي بالنتيجة القراءة األولى يستفاد منها فِ 

ن يُقتل اهو ي القتل اإلسراف فِ , ال غير القاتل ن يُقتل القاتل هُ اأنَّ , من عدم اإلسراف 

فعلى أساس القراءة  , هذه المسألة تتعلق بالمباحث الفقهيةأي حال على , غير القاتل 

َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه :  كذا تُقرءاي الروايات هالثانية التي وردت فِ 

تؤثر على الفعل من جهة  ال نافية و الال النافية ما _ُسْلطَانًا فَالَ يُْسِرف فِّي اْلقَْتل 

 _ على رسلهِ  الفعل المضارع مرفوعيبقى  إنما تؤثر من جهة معنوية و إالَّ  و ةإعرابي

روايات واردة عن  _ فََمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَانًا فَالَ يُْسِرف فِّي اْلقَْتل

بخصوص هذه اآلية الشريفة , أهل بيت العصمة بخصوص هذه اآلية الشريفة 

وردت بعُض الروايات بخصوص تفسير هذه اآلية ي الشريف ي الكافِ رادة فِ روايات و

اإلمام  , هو اإلمام الحجةي القتل ن الذي ال يُسرُف فِ او د الشهداء ي سيِّ ن هذه اآلية فِ ا

لو _ ألنهُ ال يوجد لهُ معادل _  ل أهل األرض ما كان سرفاتَ لو قَ : الصادق ماذا يقول 

أين هي , هذه الروايات التي تحدثت عن هذا المعنى _  رفال أهل األرض ما كان ستَ قَ 
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ي تفسير العياشي روايات فِ , روايات موجودة بهذا المعنى ي ي كتاب الكافِ فِ  ؟ موجودة

ي , فِ ي هذا المعنى روايات موجودة فِ ي كتب الشيخ الصدوق فِ , موجودة بهذا المعنى 

ي تأويل اآليات , فِ ذا المعنى ي هتفسير علي ابن إبراهيم القمي روايات موجودة فِ 

أيضاً وردت بعض الروايات نقلها من غير هذه المصادر ي العترة الطاهرة الظاهرة فِ 

أيضاً وردت  القمي ي كامل الزيارة من أوثق كتب الطائفة لشيخنا ابن قولويهفِ , 

ي قصيدتِه فِ  أخذهُ السيد جعفر الحلي يو لذلك هذا المعنى روايات بهذا الخصوص 

 ئية :الرا

 أدرك تِـراتـك أيهــا  الموتــوُر         ...................................

 الموتور هنا الخطاب لإلمام الحجة صلوات هللا و سالمه عليه 

 دورُ ــٍد دٌم مهـل يـم بكــفلكأدرك تِـراتـك أيهــا  الموتــوُر         

 ورُ ــمنح ٍد ـّ ٌر آلل محمــــنح  راتِه       ــي شفـفــارٍم إال وا صـم

 ذيرُ ـرٌف و ال تبـال تــالً فــقت      ٍة   ـل قبيلـت كـو أنك استأصلـول

ي بعض المقاالت من يستشكل على قصيدة السيد جعفر سمعُت من البعض فقرات فِ 

ي بعض ي عدة مقاالت فِ قرأت فِ , من يستشكل على هذا المعنى , هذه على هذا المعنى 

 ي رواياٍت كثيرة ذكرُت لكورد فِ لمعنى الذي ذكرهُ السيد جعفر الُكتَّاب هذا ا

ي و كامل الكافِ , ككتب الشيخ الصدوق ي أوثق كتب الطائفة فِ مصادرها قبل قليل 

أهل هذه الكتب التي عجت بأحاديث  أضراب والزيارة و العياشي و علي ابن إبراهيم 

ي كامل الزيارة ة الموجودة فِ أصالً الرواي, بيت العصمة صلوات هللا عليهم أجمعين 
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ي كامل الزيارة الرواية فِ  , يي رواية الكافِ فيها معنى أدق من المعنى الذي ذكرتهُ فِ 

سألُت أبا : يقول ماذا تقول ؟ احُد أصحاب اإلمام الصادق صلوات هللا و سالمه عليه 

 لِيِِّه ُسْلطَانًا فَالَ يُْسِرف فِّي اْلقَْتل{ َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لِوَ عن هذه اآلية عبد هللا 

 باالسمي الرواية فِ _ ي مهدي آل الرسول إن هذه اآلية فِ : فقال  } إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا

 _ إن هذه اآلية ....بلفظ المهدي صلوات هللا عليه  عوضتهُ  الذي يستحب عندهُ القيام

عجل فرج  همَّ قيام لإلمام الحجة اللَّ  ي آخر المجلسفِ  ازدحام و ضيق أنه أكولظاهر ا 

وليك القائم المؤمل تفضلوا إخواني يوجد مجال و إن كان قليل هنا تفضلوا جزاكم هللا 

 خير ..

ي و الرواية فِ ي رواياتنا الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات هللا و سالمه عليه فِ 

وسلم فأكثِروا من الصالة عليه  أنهُ إذا ُذِكر النبي صلى هللا عليه و آله, ي الشريف الكافِ 

فإن من صلى على النبي صلى هللا عليه و آله و سلم صالةً واحدة صلى هللا عليه ألف 

إال و صلى على ذلك من المالئكة و لم يبقى شيٌء مما خلق هللا ي ألف صٍف فِ صالة 

و آل د نوروا المجلس بالصالة على محّمٍد على ذلك العبلصالة هللا و مالئكتِه العبد 

 ..محّمد 

التي تقدم ذكرها يسأُل اإلمام عن هذه اآلية الشريفة فأرِجع إلى رواية كامل الزيارة 

صلوات هللا عليهم أجمعين ي مهدي آل الرسول فِ , ي مهدينا فِ هذه اآلية : فيقول اإلمام 

ولو قتل أهل : ثم يقول اإلمام , يخرُج فيقتُل بدم الحسين , يخرُج فيقتُل بدم الحسين 

ثُم يعقبهُ بهذه العبارة , لو قتل أهل األرض لم يكن مسرفاً  و, لم يكن مسرفاً  األرض

فيشرحهُ هذا المقطع من اآلية  يأخذيعني اإلمام , ي القتل و ال يسرُف فِ : يقول , الدقيقة 
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, قد صنع شيء يعني أنهُ لم يكن : يقول اإلمام  ؟ ماذا تعنيي القتل و ال يسرُف فِ _ 

 يقتل من كل ....ي بعض الروايات أن اإلمام قتل الكثير و الذي فِ يعني هذا ال

لو قتل أهل  أنه و: اإلمام يقول  ....إلى هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت ....

ما , ألنهُ ما صنع شيئاً , ي القتل و ال يسرُف فِ نما اآلية تقول ااألرض لم يكن مسرفاً و 

ألنهُ ال يوجد معادل لذلك ما كان هو بمسرف  أصالً لم يكن قد صنع شيئاً و, صنع 

ال أريد  الوقت بالنتيجة طال بنا و,  يكون له معنًى ثانٍ  أخذ الثأر,  د الشهداءلسيِّ 

د الشهداء ي معنى أخذ ثأر سيِّ فِ أتم الكالم  ةي الليلة اآلتيإن شاء هللا فِ  اإلطالة عليكم

ي فِ  و لذلك ذكرُت لكميمكن أن يُدرك  د الشهداء الثأُر سيِّ , صلوات هللا و سالمه عليه 

د سيِّ ي كامل الزيارة تِه فِ اي بعض زيارفِ , تِه ازياري بعض مقاطع ليلة البارحة فِ 

و الدُم ي األرض نَك ثأُر هللا فِ اماذا نخاطبهُ ؟ و الشهداء صلوات هللا و سالمه عليه 

د الشهداء رات سيِّ ي بعض زيانك فِ ا, و الذي ال يُدِرُك تِرتهُ أحٌد من أهل األرض 

هذه الفقرة ي هذه الزيارة فِ , ي كامل الزيارة فِ مروية عن اإلمام الصادق مفصلة زيارة 

_ ي األرض و الدُم الذي ال يُدِرُك تِرتهُ أحٌد من أهل األرض نَك ثأُر هللا فِ ا: و موجودة 

هو الذي يعرُف  ؟ ألن هللاوحدههللا لماذا يدركه  , يدركه , فقط ال يُدركهُ إال هللا وحده

 هو الذي و لذلك ألن هللا هو الذي يعرف,  و الحسين هو الذي يعرف هللالحسين 

عن الثأر و عن نتحدث  ةي الليلة اآلتييُدرك تِرتهُ , و ال يُدركهُ إال هللا إن شاء اله فِ 

ي كان فِ , إال ي عموم زياراتِه الشريفة د الشهداء التي وردت فِ لثأر سيِّ مراتب الثأر 

لذلك قمُر بني هاشم  و , نتحدث عن هذا المطلب لكن الوقت يجري سريعاً  الليلة اليب

ما هي ؟ الكلمة د الشهداء الكلمة األخيرة التي قالها لسيِّ صلوات هللا و سالمه عليه 

األنصار بعد أن استُشِهد الهاشميون الكلمة األخيرة التي قالها ما هي ؟ بعد أن قُتِل 
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د الشهداء قد أبو الفضل ما هي ؟ الكلمة التي قالها وقف بين يدي سيِّ األخيرة التي قالها 

أيضاً تحدََّث  , أريد أن أخذ, ضاق صدري من هؤالء المنافقين و أريد أن أخذ ثأري 

الذي ي ي هذه الكلمة ال بمعنى الثأر العرفِ فِ , الثأر الذي أشار إليه أبو الفضل عن الثأر 

ي كلمات أهل البيت كما بينت لكم هناك ترابط فِ الليلة اآلتية ي سيأتي بيانهُ إن شاء هللا فِ 

قصارها طوالها ما كان منها , كلمات أهل البيت , ي ليلة البارحة روايات أهل البيت فِ 

ي األخالق أو التأريخ أو و ما كان منها فِ و الفكر ي العقيدة ي الفقه و ما كان منها فِ فِ 

بعضها يشُد مع األدعية مع األوراد مع الزيارات مع اآليات ي العلوم الطبيعية حتى فِ 

نعم , اآلخر البعض مع بط تكالُم أهل البيت بعضهُ ير, البعض كالبنيان المرصوص 

هذه الكلمات نجد كالم  بين االرتباط رفةعلى معال يملك هذه القدرة إذا كان اإلنسان 

كلمة أبو الفضل هنا  , ضكالُم أهل البيت بعضهُ يشُد البع و إالَّ اً أهل البيت متنافر

إن شاء و قلت يأتي بيان هذا المعنى تشير إلى هذا المعنى صلوات هللا و سالمه عليه 

و من هؤالء المنافقين د الشهداء : قد ضاق صدري يقول لسيِّ , ي الليلة القادمة هللا فِ 

الشهداء د سيِّ , الثأر للهدى , الثأُر للحق , أن أخذ بثأري  أريد, بثأري أريد أن أخذ 

أن يخرُج أبو الفضل صلوات هللا و سالمه عليه  يعُز عليهصلوات هللا و سالمه عليه 

قال لهُ بعد أن قال أبو الفضل هذا الكلمة ي كتب المقاتل يذكرون فِ , إلى ساحة القِتال 

و أنت ِعمادي و أنت كبُش كتيبتي و أنت ِكنانتي د الشهداء و كيف تخرج إلى القِتال سيِّ 

هذا المخزن و هذا , خزن الذي و هذه مي لغة العرب ما هي ؟ الِكنانة هذا الانة فِ الِكن, 

الُمقاتل يوضع فيه الِسهام و أنت ِكنانتي أنت كبش  ظهرالظرف الذي يوضع على 

د سيِّ أن لما عرف أبو الفضل صلوات هللا و سالمه عليه , كتيبتي و حامل لوائي 

أرشدهم لكن هؤالء , وعضهم ذهب إلى القوم و , أعطاه اإلذن ماذا يفعل الشهداء ما 
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رجع أبو الفضل  , يسمعونال  ءالو ربما الحمار يسمع و هؤربما الجدار يسمع 

لما رجع صك مسامعهُ المقدسة أُي شيٍء صك مسامعه صلوات هللا و سالمه عليه 

 طش العطش هذه الكلمة صكت مسامع أبيـَسِمَع أطفال الحسين يجولون بين الخيام الع

هامة أبي الفضل غيرة أبي الفضل غيرةُ علٍي و شَ  , يرة أبي الفضل تأبىو غَ الفضل 

وصلت و هذا الشبُل من ذاك األسد و بأُس أبي الفضل بأُس المرتضى شهامة حيدر 

واقعة يتامى األنصار أطفال الحسين يتامى الهاشميين , أصواُت األطفال , هذه الكلمة 

ي و أبو الفضل فِ ي وقت القيض ي وقت الحر فِ فِ ي وقت الصيف كربالء حدثت فِ 

من نهار عاشوراء استُشِهد صلوات هللا و ي الساعات األخيرة اللحظات األخيرة فِ 

ا , اللحظات األخيرة من يوم عاشوراء , سالمه عليه  صكت مسامعهُ الشريفة أبو لمَّ

فعالً أخذ ,  الماء هؤالء األطفال, اليتامى  قال إذاً فاطلب لهؤالءعبد هللا التفت إليه 

النظرة األخيرة التي نظرها إلى جهة الميدان قربته ودع العائلة و توجه أبو الفضل 

ي قلب هذه النظرة تركت لوعة فِ د الشهداء ألبي الفضل قبل أن يخرج إلى الميدان سيِّ 

 ,ي ليلة تمامِه و هو كالبدر فِ د الشهداء ألن هذه آخر نظرة نظر إلى قمر الهاشميين سيِّ 

ينادي أخي يا حسين ؟ رآها حينما سمع صوت أبي الفضل أما النظرة الثانية متى رآها 

دي يا صاحب األمر عظَّم هللا لك سيِّ و بأي حاٍل وجده جاءهُ فوجدهُ على الشريعة 

, كثير من الذين رأوا اإلمام الحجة عليه السالم , سيدي أحسن هللا لك العزاء األجر 

يُخبِرهم اإلمام أنهُ إذا ما قُِرأت مصيبة أبي الفضل ام الحجة كثير من الذين رأوا اإلم

و من أقرب الوسائل التي نتوسل بها لناموس يحضر اإلمام صلوات هللا و سالمه عليه 

توجه سيدي يا صاحب األمر , دهرنا لفخرنا و إلمام زماننا التوسل بعمِه أبي الفضل 

, أيةُ زعقات اٍل و هو يزعُق فيهم توجه بأي ح, عمك العباس توجه إلى ساحة الوغى 



 لسماحة الشيخ األستاذ الغزي

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ۲ج تور  ِوتر ا املو                                                                                                                                    احلسني ساكن الفؤاد وشاهد احلقيقة      

- 20 - 
 

ي غاص فِ تذكروا زعقات علٍي صلوات هللا عليه ي هذه الزعقات أهل الكوفة تذكروا فِ 

ي األوساط قلب الميمنة على الميسرة غاص فِ و هو يزمجُر كاألسد الغضبان أوساطهم 

إلى أن توجه إلى و يحطم أبو الفضل صلوات هللا و سالمه عليه  رؤوسلليحصد 

أربعة أالف يقودهم عمر ابن الحجاج الزبيدي لعنة , كم كان على المشرعة شرعة الم

هل يعبأ أبو الفضل بأربعة ولكن , أربعة أالف تصور هذا العدد الهائل , هللا عليه 

هل يعبأ بهذه اآلالف و هل يعبأ ابن علٍي و هل يعبأ أخو زينب صلوات هللا عليه أالف 

دخل إلى ,  دقائق فروا من بين يديه المشرعة لحظاتو إذا بِه يكشفهم عن المؤلفة 

دخل بفرسِه إلى نهر , و ما كان أحد يقترب من المشرعة ي النهر و دخل فِ المشرعة 

حرارة , غترف غرفة أحس ببرودة الماء امد يدهُ فاغترف غرفةً من الماء الفرات 

 كفهُ الشريف مأل, حرارة العطش كانت تحرق فؤاده الشريف , حرارة القتال , الجو 

الماء و أدار وجههُ إلى  نظرة علىبعد أن أحس ببرودته ألقى نظر إلى الماء من الماء 

الماء من يده أرجع الماء إلى النهر  نفض,  بانتظاره د الشهداءيلمُح من بعيد سيِّ الخيام 

و هذا حسيٌن وارُد المنون بعدهُ ال كنتي أو تكوني  يا نفُس من بعد الحسن هوني و

شد , بعد أن مأل القربة و كظم فوهتها , أبو الفضل مأل القربة بين بارد المعين تشر

أالف مؤلفة من هؤالء الطغام ي الطريق فاعترضوه فِ , توجه إلى جهة الخيام فوهتها 

ي مدة ما تمكنوا منه فِ  و إالَّ أن يُقاتل القوم  ما كان عندهُ همَّ أبو الفضل , لعنة هللا عليهم 

أبي الفضل صلوات  ألن همَّ ؟  لماذا,  ضل مدة قليلة بقي يقاتل و قُتِل لماذاقليلة أبو الف

د الشهداء يشرُب من هذا لعل سيِّ , هللا عليه أن يوصل هذه القربة إلى خيام الحسين 

, لعل أطفال الحسين يشربون من هذا الماء , لعل زينب تشرُب من هذا الماء , الماء 

ي كانت السهام تقع فِ , ذلك كان يجعل بدنه وقاًء للقربة و لكانت همتهُ أن يوصل القربة 
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, يحمي القربة ببدنِه المقدس كان , كي يحمي القربة ي خاصرتِه فِ , ي صدرِه فِ , نحرِه 

دي يا صاحب األمر و بينما عمك العباس سيِّ ي أوساطهم و غاص فِ بجوانب بدنِه 

دي يا ناء يكمنون خلف نخلة سيِّ اللعو إذا بد الشهداء لجدك سيِّ منشغٌل بحماية القربة 

, و قد قطعوا بها يمين الدين قطعوا يمينه , آجرك هللا صاحب األمر قطعوا يمينه 

صلوات هللا عليه أخذ السيف بيسارِه و هو يضم أبو الفضل , قطعوا يمين أبي الفضل 

و ا يحافظ عليهاليد المقطوعة يضم القربة إلى صدرِه قايا ب, القربة بيدِه المقطوعة 

أيها السبُب المتصُل بين األرض و السماء سيدي يا بقية هللا , السيف بيدِه اليسرى 

 سيدي يا صاحب األمر 

 أي أرٍض تُقِلُك أو ثرىبل أين استقرت بك النوى  ليت شعري

كمن لهُ اللعناء خلف نخلة فقطعوا فبينما عمك العباس يقاتل سيدي يا صاحب األمر 

دي ليت زينب حاضرة سيِّ دي أحسن هللا لك العزاء لك األجر سيِّ دي عظَّم هللا سيِّ يساره 

جمع القربة بيديه فحينئٍذ ماذا صنع أبو الفضل , لترى الذي يجري على أخيها 

و و هو ال يعبأ بقطع يمينِه و هو ال يعبأ بقطع يسارِه المقطوعتين على صدرِه الشريف 

أبو ما زالت القربة سالمة هام ال يعبأ من كثرة السأصبح بدنهُ كالقنفذ ال يعبأ بالِسهام 

دي لكن سيِّ أبو الفضل فرحان صلوات هللا عليه ما زالت القربة سالمة الفضل مسرور 

أبو الفضل متحيراً و سهٌم أصاب  سيدنا وقف و,  سهٌم أصاب القربة يا صاحب األمر

 رفيع و بصوتٍ دي سال مخهُ على وجهه سيِّ دي ضربوه بالعامود على رأسِه سيِّ عينيه 

 عباساه .. ا سيداه و ا عباساه و ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مالحظة :

 ) األفضل مراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض األخطاء المطبعية .1(

لة من الوجه األول و الثاني للكاسيت فَيُرجى مراعاة ذلك .2(  ) و قد تكون بعض المقاطع غير ُمسجَّ

 اء لِتَعجيل الفَرج )( و نسألُكم الدع

 

 

 

 

 


