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يف جوارها الشريف أعين كرمية آل علٍي سيديت املعصومة صلوات اهللا و سالمه عليها  من حننُ  أحِسنوا عزاءَ 

 صابا جبدَّ يف مُ 
ُ
الذي  صاب يف هذا البلد ها سيد الشهداء عليه أفضل الصالة و السالم فهي صاحبة امل

احملزونة صلوات اهللا عليها املفجوعُة نعيش فيِه أحسنوا عزائها بالصالة على حمّمٍد و آل حمّمد , و فاطمة 

بعزيزها أحيوا مأمت ولدها ثانيًة بالصالة على حمّمٍد و آل حمّمد , عظم اهللا أجورنا و أجوركم و وفقنا أن 

نكون يف ِعداد َخَدمة سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه و من الطالبني و اآلخذين بثأرِه الشريف 

و لذكرِه الشريف  , لذكرِه الشريف ذكر إمام زماننا عليه السالمالمه عليه فو س مع إمام زماننا صلوات اهللا
 و ريَّا أرجيه األقدس و تعجيل فرجِه أرفعوا األصوات بالصالة على حمّمٍد و آل حمّمد ..

 يـا زهــراء
 يا من ذبحوا ُحسينها عطشانا

 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 الرحيمبسم اهللا الرحمن 

اللهم العن أول ظالٍم ظلم حق محّمٍد و آل محّمد و آخر تابٍع لُه على ذلك اللهم العن العصابة 

 التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جميعا..

 ..اللهم يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السالم

ال يفوتين أن  , و اليت هي ليلة الوداع يف خيام آل الرسول صلوات اهللا عليهم أمجعنييف هذه الليلة  -

لوال �ضتُه ملا وفقنا أن , أذكر إمام األُمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه فلُه من احلقوق يف أعناقنا شيٌء كثري 
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عنا هنا يف جوار كرمية آل , و لوال صولة حقِه رضوان اهللا تعاىل عليه ملا اجتمسلس يف مثل هذه الالس 

من األيادي و الفواضل و  فلُه من احلقوق الكثرية علينا و لهُ  , الرسول عليها أفضل الصالة و السالم

ك جل ذاو أل , اهللا شآبيب أنوارِه و رمحتِه على ترابِه الشريف فرضوان اهللا تعاىل عليه و صبَّ  السوابغ

ة رضوان اهللا تعاىل عليه و اليت أمجل فيها �ضة سيد أجعل حديثي يف هذه الليلة يف كلمتِه القصري 

, ) شهر محّرم شهر انتصار الدم على السيف( الشهداء عليه أفضل الصالة و السالم حينما قال : 

الكلمة ألبني بعضًا من معانيها و من مقاصدها شهر حمّرم شهر و  أفياء هذه أقف قليًال  يف هذه

سيوف انتصار الدماء املقدسة على تلكم األعداد املتكاثرة يف زمان عاشوراء , انتصار الدماء على ال

انتصر على السيف ؟ و أُي سيٍف هذا فأُي دٍم هذا الذي  , عاشوراء و على طول األزمنة إىل يومنا هذا

أشهد ( و الذي خناطبُه يف الزيارة الشريفة الدُم الذي انتصر على هذا السيف الذي انتصر عليه الدم ؟ 

, الدم الذي انتصر على السيف ذلك الدم الذي )لد و اقشعرت منه أظلة العرش سكن يف اخلُ  أن دمك
و ُسِفَح سكن يف اخللد ذلك الدم الذي يبعث احلياة يف شرايني هذا الدين منذ اليوم الذي ُسفك فيه 

ينبض  وى املادية ذلك الدم الذي, الدم الذي حطم أسطورة السيوف و حطم أسطورة القِ على الرمال 

يف قلوب أتباع أهل البيت , ذلك  و الشهامةَ  باحلياة يف قلوب املخلصني , ذلك الدم الذي يبعُث احلريةَ 

السنني  من الدم الذي قض مضاجع الظاملني على مر التأريخ , وزير املتوكل العباسي وعشرات عشرات

وكل على الشيطان و ليس على اهللا , املت , وزير املتوكل العباسي, فيما بني عاشوراء و فيما بني املتوكل 

أن يقول لُه إن شئت أن حتفظ كرسيك فال تبقي لقرب احلسني من أثر , و أول أمٍر باشرُه هذا الطاغية 

يف كل مناسبة و منع مواكب سيد الشهداء املواكب اليت كانت تتوافد لزيارتِه يف كل عام يف كل موسم 

كذا الطواغيت أليس ينقل التأريخ  أن الظاملني و أن الظََلمة بعد ذلك فعل ما فعل يف القرب الشريف و ه

على شيعة أهل البيت أال يذهب الزائر إىل سيد الشهداء ما مل يأيت مبئة دينار فرضوا يف عصٍر من العصور 

يف وقٍت ما   , يف وقٍت كان اجلدب يسيطر على العراق , ذهب يف وقٍت كان القحط يسيطر على العراق
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سنة إىل هذا أن ُحيصل الدراهم املعدودة نسان أن ينال الدرهم الواحد كان يتمكن اإل
ُ
فتأيت تلك املرأة امل

 ؟ الذي يستلم األموال بعد فةة زمنية طويلة تعطيه كيسًا فيه ذلك املقدار يسأاا من أين جئيت بذا املال

 مغزيل مجعت هذه األموال منُذ أن صدر هذا احلكم و أنا عزفُت عن احلياة و جلأت إىل تقول منُذ شبايب

مجعتها أليب عبد اهللا حىت شاخت هذه املرأة ملا وصل اخلرب إىل السلطان قال أرفعوا من غزيل و من صويف 

و ظاٌمل آخر يفرض قطع األيدي على زوار سيد , , هذا املنع ال مينع الشيعة و ال يؤثر فيهم احلضر 

يقول أعطين فيأيت أحدهم أحد الزوار , زائر تُقطع يدُه  كلالشهداء يقفون على الطريق عند بوابة كربالء  
يدك يقدم اليسرى يقول الرسم أن تقدم اليمىن قال اليمىن قطعتموها يف العام املاضي اقطعوا اليسرى يف 

عليهم أمجعني , هذا  شاق أهل البيت صلوات اهللاهذا العام , هذا الدم الذي يبعث احلياة يف قلوب ع

الدم الذي طيَّب أرض كربالء و دم احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه لى السيف الدم الذي انتصر ع

 ..طيَّب العامل 

 عِ ـن بلقـة مـرامـالك مُ ـنسي         مُ ـالنسي بَّ ـفه راكَ ـث تُ ـمَ مشَ 

   َمشَمـُت ثـراَك فهـبَّ النسيـُم         نسيـُم الكـرامـة مـن بلقـِع 

 (أبا عبد اهللا )

 رعـضم يَ ـرى و لـٌد تفــخ        دي حبيث اسةاح ـخ رتُ ـو عفَّ 

 تفرى تقطع 

 ضـرعو عفَّـرُت خـدي حبيث اسةاح         خــٌد تفـرى و لـم يَ 

 عِ ـم خيشـه و لـت عليـالـج   اة      ـالطغ خيل  كُ ـُث سنابـوحي

      و بـورك قَبـرُك مـن مـفـزع       وف ــن مفزٍع للحتـم تَ ـتعالي
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 )د اهللاأبا عب(

 عِ ــم ُيشفـى اآلن لـإل ذاً ـف        دين ـيف اخلال  ترُ وِ ـا الـا أيهـفي

 دم سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه و أُي سيٍف هذا الذيهذا الدم الذي انتصر على السيف 

يد ذلك واجه ذلك الدم املقدس ذلك السيف الذي محلُه يزيد و أسالف يزيد لعنة اهللا عليهم مجيعًا , يز 

 
ُ
الذي يأيت لريتكب الفاحشة مع عمتِه و كانت باكرًا مل تتزوج فلما يواقعها جيدها ثيباً نحرف الطاغية امل

إن معاوية ما ترك بكرًا يف الشام  , فيقول مالِك يا عمة بذا احلال قالت إن أباك ما ترك بكرًا يف الشام

من علماء  القاضي أهل الضاللة أمثال ُشريحمن  ذلك السيف الذي حيملُه يزيد هذا الطاغية و شرذمةٌ 
كم   ؟ أتدري شبث ابن ربعي ماذا يقولالفسق و الفجور و شبث ابن ربعي هو يقول يف ساحة املعركة 

شبث ابن ربعي على أقل الروايات ستة عمرُه على أقل الروايات اليت يذكرها املؤرخون ستة و تسعون سنة 

مع يف ساحة املعركة يقول لقد قاتلنا و هو ماذا يقول يخ العراق بشصر و تسعون سنة يسمونُه بشيخ املِ 

طالب و ابنِه من بعدِه  أيب مع علي ابنلقد قاتلنا أيب طالب و ابنِه من بعدِه يعين اإلمام احلسن ابن  علي

مث عدونا على ولدِه يعين على أيب سفيان مخس سنني الفةة اليت كانت فيها خالفة سيد األوصياء  آل

هذا الكالم يف تأريخ الطربي و أبن مسية الزانية نقاتلُه مع آل معاوية لشهداء و هو خُري أهل األرض سيد ا

و اهللا ال يعطي و أبن مسية الزانية ضالل يا لك من ضالل نقاتلُه مع آل معاوية  , العامة ينقلونهُ  كتبيف  

هو هذا السيف لك الدم املقدس السيف الذي واجه ذ , رشدو ال يسددهم لِ صر خريًا أبدا أهل هذا املِ 
هذه النماذج املنحطة هذه النماذج الذي يف يد يزيد يف يد شبث ابن ربعي أمثال هذه النماذج املنحرفة 

و الذي بعث احلياة , دم سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه املنتكسة يف النجاسات و الرجاسات 

صني من شيعتِه و من أتباعِه و من حمبيه و من عاشقيه يف دين جدِه و الذي بعث احلياة يف قلوب املخل
و إىل يوم ظهور إمام زماننا و دم سيد الشهداء أيضًا هو الباعث على طول التأريخ و إىل يومنا هذا 

و دم سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه للحياة يف �ضة إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
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و نقف قليالً هي اليت بعثت الشهامة يف قلوب أنصارِه أفضل الصالة و السالم  عليهعزمية سيد الشهداء 

لنرى ماذا قال أعداء وقفة مع أنصارِه  له ألن سيد الشهداء يف هذه الليلةمع أنصار سيد الشهداء 

 ..رضوان اهللا تعاىل عليهم و لنرى مجلة صوراً من أفعاام و أقواام عن أنصار احلسني احلسني 

يوبخ أحد الرجاالت يف شرح �ج البالغة يذكر هذه احلادثة يقول أحدهم أيب احلديد املعتزيل أبن  -

فيقول لُه وحيك أقتلتم ذرية الرسول ؟ وحيك أقتلتم أحد رجاالت ابن سعد الذين اشةكوا يف واقعة الطف 

جلندل , اجلندل يعين ذرية الرسول ؟ ماذا جييبُه هذا الذي كان مشةكاً يف واقعة الطف يقول له عضبت با

 الصخر , عضبت باجلندل ..

اللس يتوافدون على اللس قيام لإلمام احلجة صلوات اهللا  أثناءاللس فيه شيء من الضيق و اإلخوان 

, عظم اهللا أجوركم و أحسن عليه اللهم عجل فرج وليك القائم املؤمل , تفضلوا إخواين جزاكم اهللا خري 

بالصالة على حمّمٍد و  سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه عبقوا اللس طيباً  ملودة,اهللا لكم العزاء 

 آل حمّمد ..

فيقول لُه وحيك أقتلتم ذرية الرسول ماذا جييبُه هذا اللعني ؟ يقول عضبت باجلندل يعين عضبت  ..

ين لو رأيت يع, عضبت باجلندل لو شهدت ما شهدنا  كالمهِ   الصخر , أيضًا كلمة توبيخ جوابًا على

, عضبت باجلندل لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا ثارت إلينا عصابة الذي رأيناه لفعلت ما فعلنا 

الفرسان ميينًا و مشاال و تلقي بأنفسها على املوت ال  مُ طِ أيديها على مقابض سيوفها كاألسود الضاربة حتَ 
من عزمية سيد هذه العزمية و هذه اامة تقبل األمان و ال ترغب يف املال , هؤالء هم أصحاب احلسني 

الشهداء هذه العزمية من عزمية ذلك الدم الذي يفور يف سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , ثارت 

و تلقي بأنفسها  م الفرسان ميينًا و مشاالً طِ حتَ علينا عصابٌة أيديها على مقابض سيوفها كاألسود الضاربة 

أو االستيالء على و ال حيول حائٌل بينها و بني املنية و ال ترغُب يف املال  ال تقبل األمان , على املوت
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لك 
ُ
و ال حيول حائٌل بينهم و بني املنية أو االستيالء  املنيةما أن يصلوا إىل هدفهم و إما أن يصلوا إىل إامل

لك و لو تركناهم رويداً و لو تركناها تركنا هذه العصابة 
ُ
فوس العسكر حبذافريها رويداً ألتت على نعلى امل

ال تقبل باألمان و ال كاألسود الضاربة فما كنا فاعلني فماذا نفعل إذا كنا نواجه عصابًة بذا الوصف  

أتدرون من تقاتلون فكان يصيح يف أوساط أصحابِه و أما عمر ابن احلجاج الزبيدي , املال ترغب يف 

و قومًا مستميتني ال رسان املصر و أهل البصائر وحيكم أتدرون يا محقى أتدرون من تقاتلون ؟ تقاتلون ف

و أمثال هذا كثري على قلتهم تركوا الرباز و إال يأتون عليكم فاعلى قلتهم يربُز إليهم أحٌد منكم إال قتلوه 

أما حنُن إذا أردنا أن و يف وقفتهم و يف تضحيتهم يف الكلمات اليت قااا أعداء سيد الشهداء يف أنصارِه 

 ..إىل أقواام إىل أفعاام لنأخذ بعض الصور االتم إىل حنرجَع 

كان يهازل عبد أن برير أبن خضري اامداين رضوان اهللا تعاىل عليه  الطربي يف تأرخيِه ينقل هذه احلادثة  -

برير يهازل عبد الرمحن األنصاري فعبد الرمحن يقول لُه ما هذه ساعة باطل , الرمحن األنصاري ُميازحُه 

ازح باعتبار أننا يف حال حزن حنن اآلن يف حال أذية و انكسار ما هذه ساعة باطل , برير يعين ال متُ 

و لكين مستبشٌر بالذي سنالقيه ما هي يقول له لقد علم قومي أين ما أحببت الباطل ال كهًال و ال شابا 

 الساعة ..بأسيافهم  فيميل علينا هؤالء بأسيافهم فنعانق احلور العني و لوددت أ�م مالوا عليناإال ساعة 

أن حبيب ابن مظاهر رضوان اهللا تعاىل عليه يف رجال الكشي رضوان اهللا تعاىل عليه ينقل هذه احلادثة  -

خرج ضاحك , ظاهرًا خرج من خيمتِه و هو ضاحك يزيد ابن اُحلصني اامداين يقول لُه يا حبيب ما 

ور من هذا املوقف و أُي موقٍف أحُق هذه ساعة ضحك حبيب ماذا يقول لُه و أُي موقٍف أحق بالسر 

 .. إال أن مييل علينا هؤالء بأسيافهمما بيننا و بني أن نعانق احلور العني بالسرور من هذا املوقف 

لكن ألنُه املثال و ذكرهم هنا ذكُر برير و ذكر حبيب للحور العني يف كلماتم ال أن هدفهم كان هذا  

اجلنان حىت يف آيات الكتاب الكرمي و يف الروايات من مصاديق املصداق األول الذي يُذكر عن األول 
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الرواية مفصلة تتحدث عن الباكني على سيد املعاين املوجودة يف اجلنان احلور العني و إال يف كامل الزيارة 

الشهداء الباكني و ليس أنصاره تتحدث عن الباكني على سيد الشهداء أ�م يكونوا ُحداث احلسني حتت 

بانتظاركم فريفضون الذهاب بالرسائل إن أزواجكم يف ظل العرش فتبعث احلور العني بالغلمان العرش و 

عليه السالم و الرواية سندها معترب يف كامل م يستأنسون حبديث احلسني إىل أزواجهم إىل حورياتم أل�

 ..مه عليه الشهداء صلوات اهللا و سال أنصار سيد, قلت نستعرض مواقف و كلمات من مواقف الزيارة 

رضوان اهللا تعاىل عليه بعد أن خرج إىل القتال و ُصرِع يف ساحة املعركة فمشى إليه مسلم ابن عوسجة  -

آخر رمٌق عند مسلم  و كان سيد الشهداء و معُه حبيب وصلَ صلوات اهللا و سالمه عليه أبو عبد اهللا 

لم حبيب اقةب من مسلم فقال لُه عز رمق آخر حلظة من حياتِه فقال لُه سيد الشهداء رمحك اهللا يا مس

بشرك اهللا خري , حبيب يقول له لوال أين أبشر باجلنة أجابُه بصوٍت ضعيف و اهللا علّي مصرعك يا مسلم 

, مسلم يف يف األمر الذي يُهمك األثر و أين مقتول بعدك ألحببت أن توصيين فيما يُهمك  يف أعلم أين

أن يلفظ أسم سيد الشهداء أشار إىل  لكلمة أوصيك و ما متكنله هذه اآخر حلظة من حلظات حياتِه قا

 حىت تُقتل فقال لُه حبيب : أفعل و رب الكعبة ..مث قال أن تُقاتل دونُه اإلمام احلسني أوصيك بذا 

عبد ابن ُسريع أخوان ألم و مها  و أما اجلابريان , اجلابريان سيُف ابن احلارث ابن ُسريع و مالك ابن -

ا تقدما لطلب االستئذان من سيد الشهداء و وقفا بني يدي سيد الشهداء صلوات اهللا و عم مل ابنا

عن  اسالمه عليه و إذا بما يبكيان سيد الشهداء يقول اما ما يُبكيكما يا ابين أخي أين ألرجوا أن تكون

ُجِعلنا ِفداك و اهللا ما ساعة تقاتلون فتقر أعينكم قاال يا أبا عبد اهللا يا ابن رسول اهللا  قريري العنيساعة 

إال  بك و ال نتمكن أن مننع عنك شيئا أحاطواعلى أنفسنا نبكي و إمنا نبكي عليك نرى أن هؤالء قد 

سيد الشهداء يقول ام صلوات اهللا و سالمه عليه و ال نتمكن أن مننعك يا ابن رسول اهللا هذه النفوس 

 .. ما بأنفسكما يل أحسن جزاء املتقنيمواساتكجزاكم اهللا يا ابين أخي عن وجديكما علّي و 
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هذا الذي يوصف بأنه عبد و جون ما هو عبد جون هذا الذي حيمل هذه النفس الطاهرة و أما جون  -

أيب يقف جون بعد مقتل عابس ابن يقولون عنُه أنه كان عبد جون ما هو عبد جون ,جون سيٌد لألحرار 

بني يدي أيب تفاىن عدد كثري من أنصار سيد الشهداء  شبيب الشاكري رضوان اهللا تعاىل عليه و بعد أن

عافية باعتبار كان غالمًا ميلكُه أبو لطلب اليقول لُه يا جون إمنا تبعتنا  سيد الشهداء, عبد اهللا مستأذنًا 

يا جون إمنا تبعتنا لطلب العافية و بعد وفاة أيب ذر أنتقل إىل دار أمري املؤمنني ذر رضوان اهللا تعاىل عليه 

 , املؤرخون يذكرون ماذا يفعل جون ؟ يقع على أقدام سيد الشهداءأنت يف إذٍن مين أنت يف حٍل مين ف

قصاعكم و يف أحلس أنا يف الرخاء سيدي يا ابن رسول اهللا لهما أنُه وقع على قدمي سيد الشهداء يُقبِّ 

يب للئيم فتنفس علّي , الشدة أخذلكم سيدي يا ابن رسول اهللا أن رحيي لننت و إن لوين ألسود و إن نس

حىت يرى أن اجلنة يف نـََفس سيد الشهداء , فتنفس عليَّ باجلنة يا ابن رسول اهللا أُي معرفٍة عند جون 

يطيب رحيي و يشرف حسيب و يبيض لوين و اهللا ال أفارقكم حىت خيتلط هذا الدم األسود مع دمائكم 

سيد الشهداء صلوات اهللا يقصدُه يف ساحة املعركة  أهل البيت و خيرج إىل القتال و يُقتل و ملا يقع صريعاً 

و يقف عند رأسِه ماذا يدعو لُه ؟ يدعو لُه بأعظم دعاء سيد الشهداء صلوات اهللا و و سالمه عليه 

اللهم بيِّض وجهه و طيب رحيه , و املؤرخون يذكرون , يف البداية يدعو لُه حباجتِه اليت طلبها سالمه عليه 

اإلمام يدعو أوًال حباجتِه  , يف ساحة املعركة إال و يشم منُه رائحة أذكى من املسك أنُه ما من أحد مير

و مث ماذا  , اليت طلبها اللهم بيِّض وجهه و طيب رحيه مث ماذا و احشرُه مع حمّمٍد صلى اهللا عليه و آله

و هذا أعظم دعاء قيامة دعاء و عرِّف بينُه و بني آل حمّمد يوم ال و هذا أعظم عرِّف بينُه و بني آل حمّمد

صلوات اهللا عليهم أمجعني يف أن يُعرَّف بينُه و بني آل الرسول و هذه أعظم أمنيٍة يتمناها اإلنسان املؤمن 

 يوم القيامة ..

إمنا هو من إباء سيد صلوات اهللا و سالمه عليه هذا اإلباء و هذا الشمم يف أنصار سيد الشهداء  -

من الشموخ الذي كان ينبض بِه صلوات اهللا و سالمه عليه الشهداء الشهداء إمنا هو من مشوخ سيد 
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ذلك ذلك الدم الذي جاوز كل احلدود ذلك الدم الطاهر ذلك الدم الذي انتصر على كل تلك السيوف 

فدم سيد الشهداء حينما  , و اقشعرت لُه أظلة العرشحىت سكن يف اخللد الدم الذي جاوز كل األزمنة 

و أن شهر احملّرم هو شهر انتصار الدم رضوان اهللا تعاىل عليه أنُه أنتصر على السيف  يقول إمام األُمَّة

كلمات أهل البيت هذا املعىن ليس معًىن جمازيًا و إذا أردنا أن نتابع  هذه حقيقٌة كونية على السيف 
كر , ألن فِ نة اإلاية سد شواهد كثرية تصب يف هذا املصب خبصوص هذه القضية خبصوص هذه السُ 

سدُه يف  صرحيًا هذا املعىن و الذي تشهد بِه كلماتم الشريفة يهم أمجعني لأهل البيت صلوات اهللا ع

على مجلة من أن نلقي نظرة سريعة ميزان األعمال النوايا و إذا أردنا , كلماتم  أن ميزان األعمال النوايا 

حيفظها ( نية املؤمن خٌري من  رمبا أكثركم لروايةو هذه ا الواردة يف رواياتم هذا املعىن سدُه جليًا الشواهد 

أنا أكتفي بذكر واضح وارد يف الروايات الشريفة أنُه معىن هذه الرواية هذه الرواية اا عدة وجوه و عملِه ) 

نية ( لكن هذا الوجه ورد يف الروايات عن أهل البيت ألننا لسنا بصدد شرح هذه الرواية وجه واحد 

؟ الكالم قالُه النيب يقول ما معىن هذا الكالم يسأل اإلمام الباقر عليه السالم  ) لهِ املؤمن خٌري من عم

كان هناك يف املدينة و يف بعض أزقة املدينة  , نية املؤمن خٌري من عملِه  , يقول صلى اهللا عليه و آله

ما رفع احلجر لكن فمر مؤمن يف هذا الطريق نوى أن يرفع احلجر حجر كبري يعةض الطريق يؤذي الناس 
كما أدبتنا  لكن نوى هذه النية أن يرفع احلجر باعتبار أن إماطة األذى عن طريق املسلمني عبادة 

فجاء كافٌر مشرٌك فرفع لكن ما رفعه أنشغل بالنتيجة فنوى أن يرفع احلجر روايات أهل بيت العصمة 
ملا نقلوا له الكالم قالوا أن مؤمن ر احلجر عن الطريق فالنيب قال نية هذا املؤمن خٌري من عمل هذا الكاف

نوى كذا وكافر فعل كذا قال نية املؤمن خٌري من عملِه قلت هذه الرواية فيها عدة وجوه هذا وجه من 

باعتبار أن النية اا وجوه أخرى نية املؤمن خٌري من عملِه وجوه أخرى أيضاً هذا وجه و إال هناك وجوهها 

اا بالنتيجة قلت  فتكون النية خٌري , يف اخلارج ميكن أن يتطرق لُه الرياء العمل أنو ال يتطرق اا الرياء 

فنية جمرد أن نوى كانت نيتُه خٌري من عمل ذلك الكافر النية كانت لكن مورد الشاهد هنا وجوه متعددة 
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أثار , يعين هذه النية تكون اا فعلية تةتب عليها أثار  النيب خريو حينما يقول ذلك العمل أفضل من 

فقانون التوفيق أما يف احلياة الدنيوية إلنسان و أثار فعلية يف احلياة األخروية ل فعلية يف احلياة الدنيوية 

أن اإلنسان إذا ما جاء بعمل اخلري بسبب إتيانِه لعمل اخلري يوفق لعمٍل خريٍي آخر فإذا كانت هذه ثابت 

له هي من عمل اخلري قطعاً بسبب هذه النية و بسبب يف نظر الباري يف نظر النيب صلى اهللا عليه و آالنية 

و فعلية من أن اذه النية أثر هذا العمل اخلريِّ يوفق إىل عمٍل خريِّ آخر و هذا مقصودي من أن اذه النية 

ترتب الثواب و و فعلية األعمال يف اآلخرة هو هذا يف اآلخرة اا فعلية ألنُه يةتب عليها ثواب و أجر 

ملا أقول ها فعلية باملعىن الفلسفي يف اآلخرة رتب الثواب و األجر تظهر فعلية هذه األعمال األجر عليه ت

توفيق ثري , تأثري يف احلياة الدنيوية يف اا تأيُؤثَر فيها و إمنا هي اليت تؤثر  يعين اا تأثري مل تكن منفعلة

تأثري يف عامل الربزخ كأن يتسع عليه قربُه  تأثريتأثري يف احلياة األخروية حىت تأثري يف عامل الربزخ اإلنسان 

ة بذلك إذا ما قيست هذه النيفنية املؤمن خٌري من عملِه يف العامل األخروي يف مسألة الثواب و األجر 

مبتين على الدنيا لكن نيتُه فاسدة و إال أي إنسان أال ميكن أن يتحرك  هو أيضاً  العمل باعتبار أن عملهُ 

و هكذا اآلن حتمًا يوجد قصد عندي أن ُأحرِك يدي  عندما تتحرك يدي هذه أبدًا يعينمن دون قصد 

د يف سكناتِه حتمًا عن قصو كل شيٍء يفعلُه اإلنسان هذا اجللوس الذي جتلسُه أنت عن قصد أيضًا 

القصد كيف يكون و بأي اجتاه , قصٌد ممدوح , قصٌد مذموم , على  لكن بالنتيجة يأيت االختالف هذا

عن ضربة و هذا املعىن سدُه يتجلى واضحًا فالروايات اليت حتدَّثت  , ية املؤمن خٌري من عملهِ أي حاٍل فن
 من يوم أفضل من عبادة اجلن و اإلنس سيد األوصياء يف يوم اخلندق و أ�ا أفضل من عبادة الثقلني 

و يف أدة الثقلني ُخلقوا إىل يوم الدين , ضربة واحدة , ضربة واحدة كانت لعَمر ابن ود أفضل من عبا

بعض الروايات تعدل عبادة الثقلني و عبادة الثقلني األنبياء فيها , األوصياء فيها , الصاحلون فيها , 

؟ للنية اليت  العلماء فيها , الفضالء فيها , كل األحياء فيها , كل األموات فيها , ضربة واحدة ملاذا 

فهذه النية جعلت ة يف ميزان العمل و يف فاعلية العمل , النية اا مدخلية كبري كانت سبباً يف هذه الضربة 
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ليس و إال توجد ضربات و ضربات كثرية بالسيوف على طول التأريخ لكن هذه الضربة هذه الضربة 

فهذه الضربة تعادل عبادة الثقلني أو أفضل من عبادة املنظور إىل صورة العمل , املنظور إىل دافع العمل 

عن الثواب املةتب على و لذلك مثًال حنُن سد يف الروايات اليت تتحدث بت عليها للنية اليت ترتالثقلني 

روايات كثرية الال ما يسع لذكرها سد رواية تقول أن زيارتُه زيارة سيد الشهداء سد يف بعض الروايات 

ملبيت عند سيد هذه الليلة زيارتُه بذه الليلة و اد رواية أخرى يف مقام آخر خصوص يف تعدل َحّجة و س

عند احلسني يف هذه الليلة يف كربالء ُحيشر هذه الليلة الزائر الذي يبيت الشهداء يف كربالء يف هذه الليلة 

عليه السالم , فارٌق كبري و توجد مراتب كثرية ما بني يوم القيامة يف بعض الروايات ملطخ بدم احلسني 

ّجة و ما بني أنُه ُحيشر ملطخ بدم احلسني مع الذين أن زيارة سيد الشهداء تعدل حَ هذه املرتبة األوىل 

فارق كبري هذا الفارق يف الثواب و األجر على أي أساس على أساس ُقل قُِتلوا مع احلسني عليه السالم 

على أساس املعرفة لكن هي املعرفة هي النوايا أيضاً مبتنية على أساس املعرفة بالنتيجة الفارق يف األجر هنا 

و آخر ُحيشر مع أنصار سيد الشهداء شخص يزور سيد الشهداء فيكون ثوابُه َحّجة لنية على أساس ا

الحظ يف هذا التفريق ما ُحيشر مع الشهداء الذين قُِتلوا يف كربالء 
ُ
, الفارق ما هو ؟ امليزان هنا ما هو ؟ امل

األعمال األخرى , هو ؟ النية اليت تصدر عليه و هكذا ليس يف زيارة سيد الشهداء و هكذا يف سائر 

أليس عندنا يف الروايات الشريفة أنُه هناك حاالت من الصدق تُعد كذبًا عند اهللا و حاالت من الكذب 

الصدق ما هو ؟ الصدق أليس هو نقل الواقع و الكذب  صدق إنسان يصدق ملاذا ؟تُعد صدقاً عند اهللا 

عض األحيان يكون اإلنسان صادق فُيكتب هو نقل خالف الواقع ملاذا َترِد روايات و أحكام عندنا يف ب

فُيكتب عند اهللا صادقاً عند اهللا كاذبًا و يف بعض األحيان يكون اإلنسان كاذبًا يعين ينقل خالف الواقع 

, مثًال إنسان يريد أن يفضح املؤمن فيتحدث عنُه صادقًا يكشف عيب من عيوبِه هذا مكتوب عند اهللا  

و إن كان صادق يف كالمِه , إنسان يعني الظامل على أهل اإلميان فينقل للظََلمة كالماً صادقاً هذا كاذب 

جل املؤمن للحفاظ على نفس املؤمن أل إنسان حيافظ على املؤمن فيكذب , مكتوب كاذب عند اهللا
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, موارد أخرى  ألجل احلفاظ على مسعة املؤمن , أو للخديعة يف احلرب مثًال للتقيةعلى ِعرض املؤمن 

, امليزان هنا ما هو ؟ ليس امليزان ينقل خالف الواقع لكن ُيكتب عند اهللا صادق و أصدق من الصادق 

؟ خالف الواقع ملاذا ُيكتب عند اهللا صادقًا صورة العمل اخلارجي صورة العمل اخلارجي هذا يكذب 

؟ النية , بل ق كذب ما هو , الذي قلب الكذب صدقًا جعل الكذب صدق و جعل الصدامليزان النية 

حدث عن تحىت يف هذه املواد الغذائية اليت نتناواا , أليس يف روايات اليت تحىت سد يف الروايات 

اليت تتحدث على سبيل املثال و إال حىت يف موارد أخرى رمبا يرد الباذسان روايات واردة عن أهل البيت 

رمبا قد واء يكون دواًء و إذا أكلتُه بنية الداء يكون داء أن الباذسان إذا أكلتُه بنية الدهذا املعىن 

و لكن بالنتيجة حنن نعتقدها هذه املعاين وردت يف كلمات أهل البيت  يستسخف البعض هذه املعاين 

كما كشفت األيام املاضية عن كثري من احلقائق العلمية و اليت   لرمبا األيام اآلتية تكشف عن هذه احلقيقة

ففي روايات هذا الباذسان أنُه من أكلُه  , من األوقات ُيستسخف منها أو ُيستسخف بارمبا يف وقٍت 

الباذسان منفصل عن بدن اإلنسان , نبق و تأيت بذا يعين إذًا كم للنية من فعلية  , بنية الداء يكون داءٌ 
النية , النية يف تناوله هو نفسُه ملاذا مرة كان داًء هو و النبق فتأكلُه فمرة يكون داء و مرة يكون دواء 

ليس يف هذا اجلانب فقط و إال هناك أشياء كثرية إما تارًة تكون مذمومة يف نظر فكان للنية تأثري واضح 

تتحول إىل شيء حسن و و تارًة املزاج اإلنساين ما يستسيغها لكن سد بسبب اختالف النية الشرع 

هذا سٌس يف نظر الشرع الدم أليس هو من هو س على سبيل املثال دم الشهيد أليشيء يف غاية اجلمال 

بالنتيجة أليس هو لدى عامة املسلمني تناولُه أليس حرام النجاسات و من النجاسات الضرورية املعروفة 

لنفرض أنُه مل يُقتل  لو اسُتشِهد الذي  نفس اإلنسان هذالكن إذا ما اسُتشِهد اإلنسان يُعد من اخلبائث 

يف الدفاع عن سبيل أهل البيت عليهم السالم لو نفرض سيارة دفاع عن كلمة اهللا يف ساحة املعركة يف ال

دمُه يكون صف أهل البيت و أيضًا ُيسفح دمُه , هنا دمُه سس إذا قُِتل يف تأيت فتدوسُه هذه السيارة 

الدم اختلف  تكوينلدم كريات البيض أو اُحلمر تغريت يف الدم , ماذا تغري اللون األمحر يف اطاهراً حينئٍذ 
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إىل شيٍء فحول هذا الشيء النجس إىل شيٍء طاهر اا األثر الفاعل و الكبري  النية هنا هي اليت كان

إىل شيٍء مقدَّس و ليس القضية اعتبارية ال جتد الناس نفوسها ُتذعن لطهارة دم طاهر إىل شيٍء شريف 

 .. رية أو جمازيةالشهيد جتد الناس يتربكون بدم الشهيد ليس املسألة مسألة اعتبا

ما مييلون إىل شرب ما تبقى من  يعين الذي يتبقى بطبيعة مزاج كثري من الناس سؤرهذا اليف مقاٍم آخر  

 سؤرأما الروايات تأيت فتقول طعام  من شرب اآلخرين من ماء أو طعام , الفضلة اليت تبقى من ماء أو

 املؤمن ....إىل هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت

أنُه يشرب  ي من النيةدمراأيضًا للنية مدخلية هنا لنية اإلميان املوجودة يف قلبِه ليس  داء من سبعني....

أقرارُه بالعبودية هللا ال لنية اإلميان املوجودة يف قلبِه نية اإلميان يعين هو  ليس مرادي هذا املاء بعنوان القربة

لنية اإلميان الثابتة يف قلبِه ة اإلميان املوجودة يف قلبِه سبحانه و تعاىل و حماولتُه اإلتيان بالطاعة و هذه ني

هاي النخامة , النخامة هذي شفاًء من سبعني داء و ليس هذا يف رواياتنا الشريفة  السؤرجعلت من هذا 

النخامة النخام هذا البلغم هذي األوساخ األخالط اليت خترج من اإلنسان أليس هذي من األشياء اليت 

يعين اإلنسان ما يلقيها يف الالس يف وسط الناس و ما أشياء تتقزز منها النفوس نفوس تتقزز منها ال

, خبائث هذه لكن ماذا تقول الروايات ؟ يقول من حصرتُه النخامة أو جاءتُه يلقيها على سفرة  الطعام 

ر على داٍء أو عضٍو فما متما يريد أن يلقيها يف املسجد فبلعها ألنُه يف املسجد الُنخامة و هو يف املسجد 

إىل هذه هذه النخامة هذي النخامة هذه األخالط اخلبيثة ما الذي قلبها داء إال و شفتُه  هيف بدنِه في

فابتلعها ما يريد أن يوسخ با املسجد ما أنُه إذا بلعها ألنُه يف املسجد ألنُه يف هذا املكان املقدَّس احلالة 

 , و إال النخامة هي النخامةعلى أي أساس على أساس النية  شفتُه متر على عرٍق أو عضٍو أو داٍء إال و أ

اليت تتحدث عن الروايات الواردة , جوف اإلنسان تتغري امليزان يف التغري هنا يف النخامة إذا دخلت 
خلوف فم الصائم و أنُه أطيب عند اهللا من املسك اخللوف هذي رائحة اليت تبقى يف فم اإلنسان و 

ون حىت عند النائم اإلنسان حينما يستيقظ من نومة طويلة توجد رائحة كريهة يف فمِه هذي ممكن أن تك
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أو حينما يصوم حينما هذي يُقال اا خلوف فم الصائم  , اإلنسان حينما ينقطع عن الطعام فةة طويلة 

أطيب من  الروايات تقول خلوف فم الصائم عند اهللاتتولد هذه الرائحة ينام أو حينما يفتح فمه للهواء 

خلوف فم النائم أما خلوف فم غريِه هذا الذي مثًال ينام ما قالت الروايات املسك خلوف فم الصائم 

 اليت  النفسية احلالة غريه نية الصائم؟ يوجد فارق بني الصائم وبني  ملاذاأطيب عند اهللا من املسك 

الكريهة أطيب عند اهللا من يعيشها هي اليت أثرت يف خلوف فمِه فجعلت هذا اخللوف هذه الرائحة 

و كثري من األمور إذا أردنا أن نتابعها يف الروايات الشريفة , النية كان اا أثر فاعل يف هذه القضية املسك 

ألن النية اا أثر فاعل يف حياة و يف األحكام الشرعية من هذا القبيل شواهد كثرية يف روايات أهل البيت 

عبادة و أن  الشريفة أن نوم الصائمنسان و لذلك سد يف الروايات اا أثر فاعل يف قلب اإلاإلنسان 

ملاذا ؟ ملاذا ُجعل نوم الصائم يف شهر رمضان يف غري شهر رمضان هذا املعىن مل يُذكر أنفاسُه تسبيح 

نَفُس , ملاذا جاء يف رواياتنا أيضًا ألي شيٍء للنية اليت كان يعيشها عبادة و ُجعلت أنفاسُه تسبيح 

يف اام اام أين يوجد ؟ وم لظُلمنا تسبيح نـََفس املهموم ِلظُلِمنا تسبيح الذي , مهموم واضح املعىن املهم

خلجاتِه النفسية حالتُه النفسية متأثرة  كوامل  القلب فألنُه مهموم ألن اام يف قلبِه ألن نيتُه املوجودة يف

 ؟ إىل تسبيح على أي أساسأنقلب  َفساملهموم لظلمنا تسبيح هذا النَـ  منكسرة لظلم أهل البيت نـََفسُ 

على أنقلب إىل رائحة أطيب من املسك  ك اخللوف ذل ؟ذلك النوم أنقلب إىل عبادة على أي أساس 

متر بِه على أي أساس داٍء دواًء لكل علٍة لكل أصبحت ؟ هذه النخامة اليت هي من اخلبائث أي أساس 

, ألن روح األساس هو النية لشهيد على أي أساس ؟ هذا الدم النجس أصبح طاهرًا يُتربك بِه دم ا؟ 

حتمل اإلنسان روح اإلنسان  اليت أودعت يففيه هذه النفخة اإلاية هذه الروح املودعة  , اإلنسان اإلنسان

نعم الشيء الكثري و لذلك اآلن اإلنسان , اإلنسان قوتُه أصًال القوة أصًال يف نيتِه ال يف بدنِه من القوة 

لكن ما عندُه عزم أو بدن اإلنسان لكن لو جئنا بإنساٍن قوي البنية ميلك قوة بدنية هائلة  توجد قوة يف

بإنساٍن آخر ما ميتلك تلك القوة ميكن أن يندفع اذا العمل و لرمبا نأيت تصميم على أن يأيت بذا العمل 
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من ذلك الذي ميلك  العمل إتيان ذلك أشد يف فيكون حينئذٍ هائًال إال أنُه حيمل عزمًا تصميمًا البدنية 

و كذلك يف ظاهر ألن للنية تأثري يف باطن اإلنسان ألن للنية التأثري يف عمل اإلنسان  ااائلة القوة البدنية

كما يقول إمام صلوات اهللا و سالمه عليه  واضحة فدم سيد الشهداء و تظهر أثار هذه النية اإلنسان 

هذه عن أرادة احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه عن أرادة  أألن هذا الدم نشاألُمَّة انتصر على السيف 

القلب  هذا , قلب احلسني ميكن أن ُحيدإرادة اإلنسان أين أليس يف قلبِه اإلرادة اليت ال ميكن أن ُحتد 

و اإلرادة خترج من هذا القلب القلب الذي يسع اهللا ليس بقلٍب حمدود الذي وسع اهللا ميكن أن ُحيد 

فلذلك كان دمُه يطوي القرون و األجيال فلذلك كان دمُه منتصرًا على السيوف دودة إرادتُه ليس حم

اليت كانت يف قلب سيد الشهداء صلوات اهللا و فانتصار دمِه للنية و للعزمية صلوات اهللا و سالمه عليه 

أحكامنا  و يف تشريعاتنا و يفيف روايات أهل البيت كما بينت لك يف أمثلة كثرية سالمه عليه و النية  

عارفًا بذا منتظرًا إلمامِه , من مات على هذا األمر أنُه من مات يف رواياتنا أيضًا أليس يف رواياتنا أيضًا 

 , األمر يعين عارفاً بإمام زمانِه منتظراً إلمام زمانِه كأمنا كان يف فسطاط املهدي صلوات اهللا و سالمه عليه

املهدي أو كمن كان واقفًا بباب  لواءحتت  قُتل يف أو كمنعلى أي أساٍس كان يف فسطاط املهدي 

أو كمن كان يف فسطاط املهدي صلوات اهللا و سالمه عليه أو كمن كان حتت لواء املهدي عليه السالم 

بالنتيجة هذا التباين مر يف الفسطاط مرة واقف بباب معسكر املهدي صلوات اهللا و سالمه عليه 

مع أيضًا إشارة إىل مراتب الناس قطعًا الذي يكون يف الفسطاط  الفسطاط مرة يُقتل حتت اللواء هذه

املهدي صلوات اهللا و سالمه  يف معسكرله خصوصية ختتلف عن ذلك الذي يكون املهدي عليه السالم 

يف و عن فاعلية هذه النية هذي الروايات عن أي شيٍء تتحدث ؟ تتحدث يف حقيقتها عن النية عليه 

هذه  نية صادقةالو لذلك الذي ميلك يف حياة اإلنسان األخروية إلنسان الدنيوية حياة اإلنسان يف حياة ا

م احلجة ميلك هذه النية انتظار اإلمايف ها هذا الذي ميلك هذه النية الصادقة أثار  النية الصادقة تظهر

اليوم جة و إمنا عرجُت على ذكر اإلمام احلالتعلق باإلمام احلجة صلوات اهللا و سالمه عليه الصادقة يف 
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ألنه يف رواياتنا الشريفة  و أيام عاشوراء أيامُه صلوات اهللا و سالمه عليه يوم اجلمعة و هو يومُه الشريف 

صلوات اهللا و سالمه يُنتظر ظهورُه الشريف كما بينت يف أول يوم من أيام شهر حمرم أنُه يف مثل يوم غد 

غدًا يوم سبت أيضًا يف الروايات روايات هكذا عليه و يف الروايات أنُه يصادف العاشر يوم سبت يف ال

أنُه يوافق ظهورِه يوم سبت اليوم يوم مجعة من األيام اليت يُتوقع فيها ظهور اإلمام و يوم العاشر إذا الشريفة 

و هذا يوم صادف يوم سبت أيضًا من األيام اليت , أليس يف زيارة اإلمام احلجة خناطبُه يف يوم اجلمعة 

صلوات  يُتوقع فيها ظهورُه الشريففأيضًا يوم العاشر من احملرم من األيام اليت ع فيِه ظهورك اجلمعة املتوق

يف انتظار اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه فالذي تكون عندُه هذه النية الصادقة اهللا و سالمه عليه 

فكأنُه  لى هذه النية إذا مات عصلوات اهللا و سالمه عليه بشعار يالثارات احلسني بانتظارِه كي ينادي 
إمنا كان يف فسطاط اإلمام احلجة عليه السالم كان يف فسطاط املهدي صلوات اهللا و سالمه عليه 

اليت يعيشها كثري من املؤمنني كثري من و لذلك نسمع كثري من احلاالت ,  اليت ينويهالفاعلية هذه النية 

دما تضكه الظروف فيلجأ جلوًء حقيقيًا ألهل عندما تضكُه احلاجة و عنعلى مر التأريخ يف أيامنا هذه 

اؤالء الذي يضلون يف الطريق فيأيت األئمة إلرشادهم البيت جيد االستجابة حوادث كثرية مثًال منقولة 

بأعيا�م و حوادث  أمجعني يأيت اإلمام احلجة أو يأيت غريُه من األئمة يأتون بأعيا�م صلوات اهللا عليهم  

نية هذا اإلنسان يف كون النصرة تكون الصلة واصلة , السبب يف جميء اإلمام تكثرية من هذا القبيل 

و لذلك نيتِه هذه كانت اا فاعلية اإلمام استجاب لفاعلية   نيتهُ  ا كان صادقًا يف نيتِه يف جلوئهِ اللجوء ملَّ 

وانح الذي لسان اجلبلسان اجلوارح بالذي يدعو بلسان احلال بلسان الطالب  أيضًا الصادق يف دعائِه 

, فالنية اا أثٌر كبري اا فاعليٌة يف حياة اإلنسان أيضاً لصدق نيتِه يستجاب دعائُه يدعو باللسان احلقيقي 
حينما كنا يف زنزانات التعذيب بعض اإلخوة املؤمنني الذين جاءوا قريبًا من العراق ُحيدثين بعضهم يقول 

سد لكن يقول كلما رجعنا إىل أنفسنا  معنا التعذيبفيصب البعثيون علينا جام غضبهم يتفننون بأساليب 

و مع قلة مع طول فةة السجن على أساسها مع ضعف احلال أن هذه القدرة البدنية اليت منلكها ال ميكن 
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هذا الضرب املربح يقول حىت كنا نتندر  ية ال تتناسب مع هذا التعذيب والطعام أنُه هذي القدرة البدن

ا أن اإلنسان ميكن أن يتحمل من الضرب املربح أكثر مما تتحمل سائر احليوانات أثبتن يقول فيما بيننا

بعد أن , يف ليلة من الليايل كنا نتحدث عن هذه القضية األخرى صنوف التعذيب صنوف الضرب املربح 

كأنُه  فهو يسأل اإلمام عليه السالميرى اإلمام احلجة صلوات اهللا و سالمه عليه مننا أحدنا يرى يف املنام 

قال هذا الضرب هذا الضرب شديد لكننا نتحملُه هذه القوة من أين يف املنام يقول لُه يا ابن رسول اهللا 

, ما يقع عليكم نصفُه يقع عليَّ هذا الضرب نصفُه أنا أحتملُه عنكم و إال هذا لو وقع عليكم أهلككم 

أخرى مشابة اا رمبا نقلتها يف  , و حادثةهذا الضرب نصفُه يقع عليَّ و النصف اآلخر يقع عليكم 

عن أحدهم عن أحد يف زنزانات التعذيب ينقل أحد املؤمنني أيضًا الذين كانوا بعض الالس املاضية 

و تنزل عليه ااراوات و يبدأ الضرب لوقت التعذيب ساعة التعذيب كلما ُأِخذ للتعذيب أنُه  إخوانِه 

صلوات اهللا عليه مرتني ثالث  يستغيث بإمام زمانه , ليهيستغيث باإلمام احلجة صلوات اهللا و سالمه ع

مرة مرتني لفت انتباهي كان يف كل مرة مرات بعد ذلك يقول حينما يأخذونُه يسكت ما يستغيث 

يستغيث باإلمام احلجة ملا أرجعوه سألتُه قلت يف كل مرة أنت تستغيث باإلمام احلجة عليه السالم هذه 

تستغث باإلمام احلجة قال آخر مرة استغثت باإلمام بعد أن أرجعوين و منت  ِلما ملاملرة و اليت قبلها 
ت اإلمام عليه السالم و و كأنُه يف غرفة التعذيب رأيرأيت اإلمام احلجة صلوات اهللا و سالمه عليه 

كان رأيت يف ظهر اإلمام أثار سياط  فيف هذه األثناء و كأن اإلمام أدار ظهرُه  سلمت على اإلمام 

سيدي يا ابن رسول صلوات اهللا و سالمه عليه و أثار سياط واضحة يف ظهر اإلمام اإلمام ممزوق قميص 

؟ قال يل هذي كل استغاثة تستغيثها هذا أثرها هذي أثار االستغاثات اليت اله هذا األثر من أين 

 و سالمه تستغيثها فلما استيقظت من نومي أخذُت عهداً على نفسي أن ال استغيث باإلمام صلوات اهللا

ألطاف أهل البيت , احلضور اجللي أو احلضور اخلفي أمجعني هذا احلضور لألئمة صلوات اهللا عليهم عليه 

هذه األلطاف اجللية أو األلطاف اخلفية اليت تصل إىل تصل إىل أوليائهم ألطاف جلية و ألطاف خفية 
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و تصل إىل أوليائهم كٌل حبسبِه يائهم أيضًا تصل على أساس نوايا أولأوليائهم صلوات اهللا عليهم أمجعني 

و دم سيد ألن للنية فاعلية يف حياة اإلنسان الدنيوية و يف قربِه و يف احلياة األخروية على أساس نيتِه 

على مر التأريخ كان منتصراً على السيوف و كان منتصراً على الظََلمة الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه  

لضرب الباطل و و لإلرادة احلية اليت ألجلها انبعث هذا الدم الشريف ذا الدم للنية اليت انبعث ألجلها ه

و يف بعض األخبار أن إمام دمائُه بقيت فوارة إلقامة احلق فلذلك بقيت دمائُه صلوات اهللا و سالمه عليه 

إىل  و وصل من جهة املدينة إىل العراق  و إذا ما جاء من جهة مكةزماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

فبعد أن و التفصيل مذكور لست بصدد ذكر احلادثة بكل تفاصيلها صلوات اهللا و سالمه عليه كربالء 

ميد يدُه إىل داخل القرب املقدس و يسمع نداء جدِه صلوات اهللا و سالمه عليه يصل إىل القرب الشريف 

و سالمه عليه ألنُه ُدفن على صلوات اهللا و دمائُه رطبة ُخيرج عبد اهللا الرضيع فُيخرج عبد اهللا الرضيع 

صلوات اهللا و سالمه عليه هذا الزائر الذي يأيت مدفون عند صدر سيد الشهداء صدر سيد الشهداء 
فيأيت لزيارة سيد الشهداء من خارج العراق لزيارة سيد الشهداء أول مرة يأيت , يأيت من بالد بعيدة 

قرب احلسني هذا , أين قُرب علٍي األكرب ؟ قُرب علٍي  فيسأل أين قُرب احلسني ؟صلوات اهللا و سالمه عليه  

, أين الشهداء ؟ الشهداء هذه حبيب ابن مظاهر هذا ند رجلي احلسني صلوات اهللا عليه ذا عاألكرب ه

صلوات اهللا عليه مصيبة الطفل الرضيع قربُه , العباس هذا قربُه , هذا سؤال يف نفسِه للوعة يف نفسِه 

لوب الناس , خلفت لوعة كبرية يف قلوب أهل البيت , لسؤال يف نفسِه فسأل عن خلفت لوعة كبرية يف ق

معروف هذا قرب حبيب هذا قرب العباس  ين قرب الرضيع , الرضيع ما نعرف قربه ,قرب الرضيع قالوا ما نعلم أ

إىل  قرب الشهداء علي األكرب و هذا قرب سيد الشهداء أما الرضيع ما عندنا خرب عن قرب الرضيع فذهب

يسألُه عن قرب الرضيع بالضبط أين هو  جاء فيه ذلك الزائر يف كربالء يف ذلك الوقت الذيأحد العلماء 

؟ العاِمل قال لُه يعين أنا اآلن ما أتذكر يف بايل حبسب املعلومات التأرخيية ما أتذكر أين هو قرب الرضيع 

و أتين غداً بالنتيجة هذا العامل رجع  الكتب فدعين أنظر يف كتيب دعين أنظر يفما حيضرين هذا املعىن  اآلن
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إىل نتيجة يف يومِه يرى سيد  و نام , نام على الكتب ما وصلإىل دارِه أنزل كتبه و بدأ يبحث يف الكتب 

الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه يراه متشحط بدمائِه املقدسة يقول لُه إذا جاءك زائري فقل لُه أن قرب 

صلوات اهللا , عبد اهللا الرضيع عند صدر احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه صدري على ولدي عبد اهللا 

ا يأيت إمام زماننا ُخيرجُه من داخل القرب الشريف و دمائُه رطبة يرفعُه بني يديه أمام أنصارِه و سالمه عليه ملَّ 

ب هذا الطفل , ما ذنإن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار جنودي شيعيت أمام جندِه يقول أنصاري 

 ملاذا ُذِبح هذا الطفل الرضيع ..  الرضيع

عن بالد ااند أنُه تُقام التشابيه يف يوم العاشر لواقعة كربالء حادثة رمبا يف العام املاضي ذكرتا تُنقل  

فأدوار معسكر سيد الشهداء كانوا و هنا يف إيران بكل تفاصيلها كما تقام عندنا يف  العراق بشكٍل عام 

يف جانب ابن سعد إال حرملة ما كان يوجد أحد يقبل أن ُميثل  ص الذين ميثلون األدوار كاملوناألشخا

الواضح يف كربالء كان يذبح الصبيان و أهم حادثة هو ذحبُه دورُه دور حرملة , حرملة دورُه معروف 
اندوس أيضاً جمموعة من اللرضيع  فما كان يوجد أحد يقبل أن ميثل هذا الدور من الشيعة املوجودين 

 موجودة و هؤالء يشاركون يف مآمت سيد الشهداء يف كل عام أيضًا رفضوا باألخري قالوا احبثوا عن نصراين

فطلبوا من شخص ن اإلسالم حىت يؤدي هذا الدور حبثوا عن شخص آخر ال يعرف شيئًا ما عن يهودي

ألبسوه ا الدور دور حرملة يف يوم العاشر ل هذثِّ من املال تعال مَ  قدرنصراين قالوا له نعطيك كذا من املال 
الشخص الذي ميثل دور   ذااملالبس اليت يلبسو�ا يف التمثيل و قالوا له إذا جاء هذا الرجل أشاروا ا

اإلمام احلسني إذا جاء هذا الرجل حيمل بيدِه طفل يطلب ماء كي يسقيه أنت أرمي هذا الطفل بسهم 

كذا مقدار من املال , هذا النصراين أول مرة حيضر يف   ؤديه لكهذا فقط أنت تأرمي هذا الطفل بسهم 

فالنصراين عن سيد الشهداء شيء مسع  نتيجة و مابالأول مرة حيضر نصراين  و واقعة متثيل واقعة تشبيه

يكون يف آخر الواقعة يعين قبل مقتل سيد الشهداء  مقتل عبد اهللا الرضيع واقف و يراقب احلادثة باعتبار

, النصراين واقف من أول ما بدأ التشبيه و بدأت الواقعة و هذا أيب الفضل صلوات اهللا عليه  بعد شهادة
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و النصراين يبكي  يف الطرف الثاين ألنُه يرى يف التمثيل أن جنبة احلقالنصراين يبكي على سيد الشهداء 

يراه تأثر تأثرًا كبرياً  الناس تبكي أيضًا و هذا يبكي ِلماهذا النصراين يبكي كل ما يُقتل قتيل و يؤخذ 

نسى دورُه نسى متثيلُه فلما وصلت القصة إىل هذا املوقف أن سيد الشهداء يأيت حىت تفاعل مع الواقعة 

قسم يقولون قسم يقولون أسقوه أنُه ما ذنب الصغار يف وسط القوم برضيعِه يطلب املاء و حيدث النزاع 

ا وصلت القضية إىل هذا املوقف هذا النصراين ألقى القوس هذا البيت من باقية ملهل ألال تسقوه ال تبقوا 

الطفل الرضيع و أخذ يبحث ميينًا و أسقوا هذا و السهم و أخذ يلطم على رأسِه يقول أما فيكم إنسان 

, سيد الشهداء ِمشاًال و جاء بآنية مليئة باملاء قّدمها لسيد الشهداء أما فيكم إنسان حيمل ذرة من الغرية 

عليه أفضل الصالة و السالم آخر وسيلة تقرب و سالمه عليه بعد أن اسُتشهد أبو الفضل  صلوات اهللا
من هو ؟ عبد اهللا يُقدمه قبل نفسِه الزاكية با إىل الباري سبحانه و تعاىل آخر وسيلة و آخر قربان 

كثري من الالس   و هذه الليلة مقرونة بأمسهِ و عبد اهللا الرضيع باب من أبواب احلوائج عند الشيعة الرضيع 

و عبد اهللا الرضيع باب من أبواب صلوات اهللا عليه هذه الليلة تعقد بذكر عبد اهللا الرضيع احلسينية 

للتوسل بِه صلوات اهللا و سالمه يف هذه الليلة نتوجه إىل هذا الباب نتوجه إىل عبد اهللا الرضيع  و احلوائج

ل عبد اهللا الرضيع محَ عبد اهللا الرضيع يف ثدي الرباب , سيد الشهداء بعد أن جف اللنب يف ثدي أم عليه 

فخذوه و اسقوه إن  قال ام هذا الرضيع أمُه قد جف لبنها و إمنا محلُه إلقامة احلجة على هؤالء اللعناء 

بني القوم أنُه يسقى أو ال ُيسقى فيما خذوه و اسقوه و حدث النزاع كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار 

سيدي يا و كيف قطع نزاع القوم يقول لُه أقطع نزاع القوم ة اهللا عليه يلتفت إىل حرملة عمر ابن سعد لعن

رضوان اهللا املختار الثقفي  ؟ صاحب األمر حرملة كيف قطع نزاع القوم سيدي يا بقية اهللا بأي وسيلة

ماذا يوم الطفوف  قال لُه يا حرملة حدثين بالذي فعلت يفتعاىل عليه ملا جاءوا حبرملة و أوقفوه بني يديه 

و يقول جاء احلسني بطفلِه و  إىل عبد اهللا الرضيع يبدأ حرملة ُحيدثُه إىل أن يصل الكالم فعلت يا حرملة 

و عمر ابن سعد قال يل أقطع نزاع و طلب املاء و حدث النزاع كأنُه فلقة قمر كان طفلُه على يديه  
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ا وريد إىل الوريد بذا السهم املسموم , قال لُه ملَّ قررت أن أذحبُه من ال قال ؟فقال لُه ماذا قررت القوم 

, قال إذاً مىت رق  قال ال و اهللا ما رق قليبما رق قلبك يا حرملة و وضعتُه يف كبد القوس أخذت السهم 

 قال مث ماذا ؟ قال ما أقساك ,فما رق قليب قال وضعت السهم يف كبد القوس قلبك حدثين يا حرملة 

ما رق قليب , قال إذًا مىت رق  , ال و اهللا  ال هل رق قلبك يا حرملة قال القال فأطلقت السهم , ق

فوصل السهم إىل حنر الرضيع قال ال و اهللا ما رق قليب ؟ حينما وصل السهم إىل حنر الرضيع قلبك 

دري أين فاضت دمائُه ؟ دمائُه فاضت على صدر أتذحبُه من الوريد إىل الوريد سيدي يا صاحب األمر 

فـَُغِسل صدر احلسني سيدي يا صاحب األمر الرضيع ُذِبح على صدر سيد الشهداء عليه السالم  احلسني

, قال أما رق قلبك حينما وصل السهم إىل وريد الطفل الرضيع صلوات اهللا و سالمه عليه بدماء الرضيع 
, قال إذًا مىت قليب  فذحبُه و بقي السهم عالقًا يف عنق الرضيع صلوات اهللا عليه ؟  قال ال و اهللا ما رق

لبك ؟ قمىت رق لكن رق قليب يف حالٍة واحدة حينما سالت دمائُه قال ال و اهللا رق قلبك أيها اللعني 

, الرضيع ملا أحس حبرارة ا وصل إىل عنق الرضيع مىت رق قلبُه قال إن السهم ملَّ رق قلبُه حىت حرملة 

عبد اهللا لف يديه على رقبة احلسني أي واحسني  ماذا فعل ؟ أخرج يديه من القماط و اعتنق أباالسهم 

 يا حسني يا حسني ...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة :
 ) األفضل مراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض األخطاء املطبعية .1(
 . ) و قد تكون بعض املقاطع غري ُمسجَّلة من الوجه األول و الثاين للكاسيت فـَُريجى مراعاة ذلك2(

 ( و نسألُكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 

 


