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ٌ  عل  اائدتا الشريفة و ملن نتنعم يف جوارها الكرمي  أأأأحزاننا و ااابنا يف هاا اليوم ملن نُن ُجالس

 ظِّمُ سيديت كرمية آل علٍي صلوات اهللا عليهم و عليها سيديت املعاواة بنت باب احلوائج نعزيها و نـُعَ 

ُُ ىل  أعتابا العالية الشريفة  ااحوبًة بالاالة عل  ُحممٍَّد و آل ُحممَّد ,  آيات عزائنا و والئناأجرها و نرع

عزى يف هاه ال
ُ
صاحبة املااب يف هاه الليلة عقيلُة بين  , سالاه عليهليلة ىلااانا السجاد صلوات اهللا و امل

ر جملسنا ثانيًة بالاالة عل  عطِّ ي ىلااانا و سيدتنا احلوراء و نُ عليها أعضُل الاالة و السالم نعز  هاشم

نا احلجة ابن احلسن صلوات اهللا و حقيقة العزاء للمو  لنور عيوننا و ىلاام زاانُحممَّد , ُحممٍَّد و آل 

ى و أوليائِه األوعياء املخلاني سالاه عليما لاكرِه الشريف و لتعجيل عرجِه املبارك و لكثرة أناارِه الغيار و 

 و آل ُحممَّد أأ ًة باوٍت رعيُ بالاالة عل  ُحممَّدٍ قوا اللس طيباً و أرجياً ثالثبِّ ع

 ـراءيـازه
 أعوذ باهللا السميُ العليم ان الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهُّم العن أوَل ظَالٍم ظََلَم َحقَّ ُمحمٍَّد و آِل ُمحمٍَّد و آِخَر تَابِعٍ◌ َلُه َعلى َذِلك , اللهم العن 

 و تَابَعْت َعلى قَتِله الّلُهمَّ العنُهم َجِميعا .. الِعَصابَة الَتي َجاَهدِت الُحَسين َو َشايَعْت و بَايَعتْ 

 اح ,مَ الرِ  اتِ اسَ كَ بِ  عِ رَّ جَ على المُ  مُ الَ اح , السَ جرَ الِ  مِ دَ ِل بِ على الُمغسَّ  مُ الَ مظلوم : السَ (يا ُحسين يا 

 ُه أهلُ نَ فَـ ن دَ على م مُ الَ , السَ  ىَ رَ في الوَ  على المنحورِ  مُ الَ اح , السَ ستبَ ام المُ ضَ المُ  لىَ عَ  مُ الَ السَ 

 يبِ على الشَ  مُ الَ السَ  ,تينعلى المقطوع الوَ َالُم السَ  عين ,ال مُ حامي بِ على المُ  مُ الَ ى ,  السَ رَ القُ 
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 قروعِ المَ  على الثغرِ  مُ الَ ليب , السَ السَ  دنِ البَ  علىَ  مُ الَ ريب , السَ التَّ  دِ على الخَ  مُ الَ ضيب , السَ الخَ 

  ..ضيب و رحمة اهللا و بركاتُه )بالقَ 

السؤال يدوُر اضمونُه  , ُه بعض ىلخويت املؤاننيهَ أجعل حديثي يف هاه الليلة جوابًا عل  سؤاٍل وجَ  -

حول بكاء األنبياء الاين سبقوا نبينا صل  اهللا عليه و آله و سلم عل  سيد الشهداء عليه أعضل الاالة 

ُُ يف جمالس  حباجٍة ىل  تفايٍل يف القول و حبو السالم , اإلجابُة عل  هاا السؤال  اجٍة ىل  كالٍم رمبا يق

ال , أاري يف املواسم اآلتية أحتدُث عن هاا املوضوع بشكٍل افىلخويت يف املناسبات اآلتية  دُ كثرية أنا أعِ 

و ان هنا عإنين يف سالاه عليه هو الاي يقول : ( اا ال يُدَرُك كلُه ال ُيرتَُك كله ) املؤانني صلوات اهللا و 

   هاا السؤال بشكٍل ىلمجايل و أجعُل كالاي يف عدة اواقف :هاه الليلة أجيب عل

ألهم احلوادث اليت نقلتها األخباُر و األحاديث خباوص هاا  تٍ أشُري ىل  عهرس الموقُف األول -

بكاء األنبياء خباوص أحزان األنبياء عل  نبينا و آله و عليهم أعضُل الاالة و السالم  املوضوع خباوصِ 

احلوادث افالة و الروايات كثرية ِلاا ال يسُ الال أن أذكرها بتمااها يف هاه  ,عل  سيد الشهداء 

 :بشكٍل اوجز الليلة و ىلمنا بشكٍل ىلمجايل أشُري ىل  عناوينها أشُري ىل  اضااينها 

, آدُم صلوات نٍيب نزل عل  وجه األرض أبونا آدم عل  نبينا و آله و عليه أعضُل الاالة و السالم  أولُ  -

ىل  بكائِه  رت األخبار األحاديث النقول أشارتعليه يف الروايات الشريفة هناك أكثر ان اوطن أشا اهللا

و ىلن شاء اهللا يف وقٍت آخر ىلن وعقُت أنا قلُت بشكٍل ىلمجايل أشُري ىل  احلوادث  , عل  سيد الشهداء

اا املعىن واضح  يف اآليات , يف اهلبوط األول آلدم آدم هبط ارتني و هلالك أبسُط القول يف هاه املسألة 

حينما هناك هبوط  ان اجلنة و هناك هبوط  ىل  األرض البقرة  ةر و اليت حتدثت عن قاتِه يف سالشريفة 

ت املو الكعتاب عليه عتلق  آدُم ان ربِه كلمات و نزلت عليه الكلمات اإلهلية هبَط يف اهلبوط األول 

مَّد صل  اهللا عليه و آله يا عايل حبق علي يا عاطُر حبق ( يا حمموُد حبق حمُ هاا الدعاء املعروف اعروعة 
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املنقولة عن األئمة عروعة ) هاه الكلمات املعاطمة يا ُحمسُن حبق احلسن يا قدمي اإلحساِن حبق احلسني 

ىل  األسم عليه هاه الكلمات عكان ىلذا وصَل يف اهلبوط األول نزلت سالاه عليهم أمجعني صلوات اهللا و 

ىلنين ىلذا وصلُت ىل  األسم أن يا جربئيل و بك  و استهلت داوعُه و لالك سأل جربئيل  اخلااس استعرب

ثُه جربئيل عن اااب سيد  , ضاق صدري أخاتين الَعربة ُسِفحت داوعياخلااس  ألي أاٍر ؟ عُيحدِّ

ثُه  كاء َكبُ كما تقول الرواية  آدُم و يبكي جربئيل  عن الاي سيجري يف الطفوف عيبكي الشهداء و ُحيدِّ

عليه أعضُل الاالة و و هاا ان الالس احلسينية اليت ُعِقدت لسيد الشهداء قبل والدتِه الشريفة الثكل  

حىت قبل نزول اإلنسان عل  وجه األرض ُعِقدت لسيد , الالس احلسينية ُعِقدت لسيد الشهداء السالم 

هاه ال أريد التعرض ىل   بسٍط يف القول حيتاُج ىل يف العوامل العلوية و الكالُم يف هاه القضية الشهداء 

, آدم َلمَّا هبط ىل  األرض هبط نبياً التوبة حدثت يف , يف اهلبوط الثاين َلمَّا تاب الباري عل  آدم املسألة 

, اهلبوط األول كان نزوًال ان اجلنة و اجلنة اليت كان عيها آدم ليست هي اجلنة اليت خيلد اهلبوط األول 

املروية عن املعاواني كما تاُف ذلك الروايات الشريفة منا جنة  بني السماء و األرض  عيها الناٌ و ىل

حينما أاا يف اهلبوط الثاين اهلبوط األول كان هاا الشيء الاي حدث  , عليهم أعضُل الاالة و السالم

بط هبَط يف حينما هو حينما هبط آدُم عل  نبينا و آله و عليه أعضُل الاالة و السالم هبَط ىل  األرض 

و هاه التفاصيل ااكورة يف قاتهما عليهما هبطت يف اكان آخر اكان و حواء أُُانا عليها السالم 

ارَّ يف ارورِه يف طريقِه ىل  حواء ارَّ بأرض    األرض م علمَّا نزل آدُم عليه السالم ىلأعضل الاالة و السال

دنِه لالك سأل الباري يا رب هل َصَدَر اين و سالت الدااء ان بو هناك َعَثر و وقُ عل  وجهِه كربالء 

لدم احلسني ال اا َصَدَر انك ذنب لكن سال داك هنا اواعقًة : قال  , ذنب  آخر ؟ أنت تُبت عليس 

 عليه أعضُل الاالة و السالم أأيف هاه األرض يسيل دُم أيب عبد اهللا عليه السالم 

الم أيضاً ورَد يف األخبار ىلشارات ىل  نفس هاا املعىن نوح  عل  نبينا و آلِه و عليه أعضُل الاالة و الس -

َلمَّا أنزَل جربئيُل عليه السالم املسااري اخلمسة ان السماء نوح َلمَّا صنُ السفينة و نوح يعلم أن هاا 
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اثل هاه السفينة ال تتمكن أن تقاواُه الطوعان الاي سيحدث و هاا الفيضان الاي سُيغطي األرض 

يف هاه السفينة و عنزل جربئيل عليه السالم باملسااري اخلمسة اليت طُرِقت ن الباري لالك طلَب املدد ا

هاه املسااري اخلمسة كما يف األخبار ُكتب عليها األمساء اخلمسة اليت سببت النجاة هلاه السفينة 

ىب و باسم باسم ىلااانا التو اسمار  باسم نبينا باسم عليِّنا باسم زهرائنا صلوات اهللا عل  أصحابا 

و هي أركان السفينة , و نوح  عليه السالم طرَق هاه املسااري يف السفينة و هي اليت ثَبتت ُحسيننا املظلوم 

عنوح طرق املسمار األول الثاين الثالث الرابُ َلمَّا طرق املسمار اليت كانت السر يف ااتا ان الغرق 

و لالك خرج ان هاا املسمار يشبه الدم سائل  هكاا يف الرواية خرَج ان املسمار شيء  أمحراخلااس 

سأَل جربئيل أنين طرقُت املسمار األول الثاين الثالث الرابُ لكن املسمار اخلااس عيِه نوح  عليه السالم 

ثُه لسائل األمحر عبدأ جربئيُل عليه السالم احينما طرقتُه سال انُه الدم سال انُه هاا شيء  عجيب  ُحيدِّ

ثُه عن قتل سيد الشهداء يف ذلك  عن السرس  و ُعِقَد جملس  و عن الاي سيجري عل  سيد الشهداء ُحيدِّ

و حينما و الاي ينوح و الاي يبكي و الاي ينتحب نوح  عليه السالم ُحسيين  الاي يقرأ التعزية جربئيل 

رت  أرض كربالء يف هاا املكان حاىل يف طريقها ىل  جبل اجلودي و وصلت سفينة نوح حدث الطوعان 

هناك عدة أسباب املكان الاي حارت عيِه سفينة نوح و لالك ان مجلة اعاين احلائر احلسيين السفينة 

تطوف حول قيل لُه احلائر ألن سفينة نوح حارت يف هاا املكان أخات تدور لتسمية هاا املكان باحلائر 

ُت ىل  هاا املعىن يف جملِس صباح أشر قيل لُه احلائر ألن هاا املكان حارت عيِه العقيلة زينب , هاا املكان 

َُ عل  حار عيِه سيد الشهداء قيل لُه احلائر ألن هاا املكان هاا اليوم  بني نفسِه و بني عيالِه بعد أن وق

عنداا أار املتوكل حارت حولُه املياه قيل لُه احلائر ألن هاا املكان سالاه عليه صلوات اهللا و الراال 

, هناك عدة عأخات املياه تدور حتور حول هاا القرب الشريف نبشِه الشريف و ببإغراق هاا املكان 

واحد ان هاه هناك مجلة ان املعاين يف تسمية هاا املكان باحلائر أسباب لتسمية هاا املكان باحلائر 

ألن عاضطرب نوح و اضطرب أهُل السفينة املعاين هو أن سفينة نوٍح عليه السالم حارت يف هاا املكان 
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تغري الوضُ تغري اسري جاءت جتري بوضٍُ رتيب َلمَّا وصلت ىل  هاا املكان ءت جتري بسالم السفينة جا

هاا املكان هو سأل نوح  ربُه اا السرُّ يف ذلك ؟ و نزل الوحي عل  نوٍح عليه السالم السفينة لالك 

صلوات د اهللا يف كعبة أيب عبهاا طواف و لالك هاا جتديد عهد الاي يُقتُل عيِه احلسني عليه السالم 

 أأسالاه عليه اهللا و 

تطي جوادُه و كان ينأيضًا َلمَّا ارَّ يف كربالء سالم لىلبراهيم عل  نبينا و آلِه و عليه أعضُل الاالة و ا -

و َلمَّا سأل الباري أيضًا كان اجلواب هاه عثـََر الفٌر و وقُ ىلبراهيم عل  وجهِه و سال الدُم ان بدنِه 

عل  نبينا و آلِه و عليه و حىت يف قضية ذبح ىلمساعيل , للحسني عليه السالم  الدااء سالت انك اؤاساةً 

يعين أن الكبش أعظم ان ىلمساعيل  }َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديْـَناهُ {اآلية الشريفة أعضل الاالة و السالم 

يح يعين أن الكبش الاي نزل ان السماء صحتالحظون سياق اآلية أن الِفداء كان أعظم ان ىلمساعيل 

و هاا الكبش خيتلف عن سائر األكباش األرضية لكن ال يعين أن هاا هاا الكبش نزل ان السماء 

َناهُ {الكبش أعضل و أشرف و أعظم ان ىلمساعيل  اآلية هنا جاءت بلسان الكناية  }َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديـْ

ىلمنا ان جهة األجر و و املعىن عداءاً إلمساعيل ليس باا بأسلوب الكناية و ىلال مل يكن قتُل سيد الشهداء 

الكناية  ؟ يف علم البالغةهاا التعبري عل  نو الكناية باكر الالزم و ىلرادة امللزوم الكناية كيف تُعرَّف 

جاء باا األسلوب و هاا التعبري يف اآلية هنا ة الالزم دباكر الالزم و ىلرادة امللزوم أو باكر امللزوم و ىلرا

جاء باكر سيد الشهداء و املراد هنا الثواب و باكر الالزم و ىلرادة امللزوم جاء جاء بأسلوب الكناية 

جاءت بأسلوب بالنتيجة اآلية و باا األسلوب  سيد الشهداء جاء باا الطرح باعتبار املالزم لاألجر 

اريف اليت عل  اختالف التعأو باكر امللزوم و ىلرادة الالزم سواء كانت باكر الالزم و ىلرادة امللزوم  ةالكناي

و الباري أاَر أنُه َلمَّا نزل الكبش املعىن يف الروايات هكاا ورد  , أهُل البالغة يف تعريف الكنايةذكرها 

يف متىن لو أنُه ذبح ولده ؟ , تأذى ألي شيٍء أن ىلبراهيم تأذى عليه السالم أن يابح الكبش ىلبراهيم 

ااب سبيل اهللا يف طاعة اهللا 
ُ
ة يف ذحبِه لولدِه بيدِه بسبب هاه النية و بسبب أجر املايبو نال أجر امل
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سُيابح أخربُه بأن سيد الشهداء بأن احلسني بأن ابن رسول اهللا الباري سبحانه و تعا  هاه األذية 

؟ سيجري عليه الاي سيجري و سألُه يا ىلبراهيم ُحزنك عل  ولدك أكثر أم ُحزنك عل  احلسني أكثر 

سُيعوضك بأجر ااابك ن الوحُي ان الباري ىلنُه سبحانه و تعا  حزين عل  احلسني أكثر عكا : قال

َناهُ {سالاه عليه أكثر ان ااابك بولدك صلوات اهللا و عل  احلسني  ىلشارة ىل  هاا  }َعِظيمٍ  ِبِذْبحٍ  َوَفَديـْ

ااِب عل  سيد الشو ُعدَي أملُه و آذاه لعدِم ذحبِه لولدِه املعىن أن ىلبراهيم ُعِوَض 
ُ
وات اهللا هداء صلبأجر امل

اا ؟ باقُر العرتة ااذا يقول  }َسِقيمٌ  ِإنِّي فـََقالَ  , النُُّجومِ  ِفي َنْظَرةً  فـََنَظرَ {و لالك اآليات  , سالاه عليهو 

يايبُه يعين الاي ينظُر ىل  اوم السماء  }َسِقيمٌ  ِإنِّي النُُّجوِم , فـََقالَ  ِفي َنْظَرةً  فـََنَظرَ { ؟ اعىن هاه اآلية

عقال ىلين سقيم  للاي عرتة يقول نظر يف علم النجوم عرأى الاي جيري عل  أيب عبد اهللا باقر ال, املرض 

عقال نظَر يف علم النجوم  }َسِقيمٌ  ِإنِّي النُُّجوِم , فـََقالَ  ِفي َنْظَرةً  فـََنَظرَ {عليه السالم جيري عل  احلسني 

سالاه عليه صلوات اهللا و اهللا  ىلين ُاااب  للاي جيري عل  أيب عبدىلين ُالتاع  ىلين سقيم  ىلين اريض  

بكاالها و ىلال ىلذا أردُت أن أورد الناوص قلُت أنا لسُت بادد التفايل الروايات باا اخلاوص كثرية 

ان اواقف حديثي يف لرأيت عظيم عجيعة األنبياء و ىلمنا كما ذكرت يف أول كالاي أنُه يف املوقف األول 

حلوادث هلاه الوقائُ اليت تتحدُث عن حزن األنبياء عن بكاء هلاه اأشري ىل  عهرسٍت ىلمجايل هاا اللس 

 أأسالاه عليه صلوات اهللا و األنبياء عل  سيد الشهداء 

نعله و دخلت  بالء أيضًا ُجرُِح اوس  انقطُ شراكروا بكر اابن نون َلمَّا و وصيُه يوشُ كالك اوس    -

سال ان بدنك اواعقًة لدااء أيب عبد اهللا دم يف رجلِه و سال الدم و نزل الوحي أيضًا أن هاا الاألشواك 

و ُعِقَد اللس احلسيين صل  اهللا عليه و آله و سلم اواعقًة لدااء ابن رسول اهللا , اواعقًة لدااء احلسني , 

 هناك أأ
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أيضًا َلمَّا ارَّ يف كربالء و حوادث افالة و عيس  عل  نبينا و آله و عليه أعضُل الاالة و السالم  -

و آثار البعر الاي بقَي يف األرض ان زاان عيس  ارَّ أاُري املؤانني عل  أرض كربالء و أراه لة قاة افا

البن عباٌ احلادثة افالة و ااكورة يف الروايات املروية عن املعاواني و عن أصحاب األئمة الال ال 

, هؤالء هم اه املسائل يسُ لتفايل الكالم عيها قلُت ىلذا صار التوعيق يف وقٍت آخر أعال الكالم يف ه

و سلم يف املقام ال أريد أن أحتدث عن نبينا صل  اهللا عليه و آله أشرُف األنبياء هؤالء هم أولوا العزم 

, و سلم باعتبار أن السؤال عن بكاء األنبياء عن حزن األنبياء الاين كانوا قبل نبينا صل  اهللا عليه و آله 

عن نوٍح عن ىلبراهيم و عن اوس  و عن عيس  و ويل العزم أثُت عن أشرُت ىل  آدم و هو أول نٍيب مث حتدَّ 

 أأصلوات اهللا و سالاه عليه و عويل  و عويل عل  أيب عبد اهللاألنبياء الباقون أيضاً هلم أحزان  و أحزان 

ىلمساعيل ابن ىلبراهيم جدُّ نبينا جدُّ سيد الشهداء حينما نزل بشاطئ الفرات و كانت عندُه غنيمات ,  -

لراعي يأخا هاه الغنيمات يرعاها عل  شاطئ الفرات عدة أيام هاه الغنيمات ال تشرب املاء ان �ر ا

كانت هاه النعاج ترعض و و كلما أراَد الراعي ان هاه الغنيمات أن تشرب املاء ان �ر الفرات  الفرات 

الوحي أن سل الغنيمات لالك أخَرب ىلمساعيل و نزل الوحي عل  ىلمساعيل عليه السالم هاه الغنيمات نزل 

ُُ عنها نطقن بلساٍن عايح علمَّا سأل الغنيمات  ىلننا ال نشرب املاء ان هاه الشريعة هاه الشريعة ُمين

 أأسالاه عليه قتُل عندها احلسني صلوات اهللا و هاه الشريعة يُ احلسني 

يف الكتاب الكرمي  الاي جاء ذكرهُ هاا اات قبل ىلبراهيم عليه السالم نيب  آخر ىلمساعيل ابُن حزقيل  -

هاه اآلية ليست يف ىلمساعيل  }نَِّبّيا َرُسوًال  وََكانَ  اْلَوْعدِ  َصاِدقَ  َكانَ  ِإنَّهُ  ِإْسَماِعيلَ  اْلِكَتابِ  ِفي َواذُْكرْ {

يف يقول هاه اآلية ال كما يزعم الناٌ أ�ا سالاه عليه لالك ىلااانا الباقر صلوات اهللا و ابن ىلبراهيم و 

ثُنا اهيم هاه يف ىلمساعيل ابن حزقيل و قد اات قبل ىلبراهيم عليه السالم ىلمساعيل ابن ىلبر  ىلااانا الباقر ُحيدِّ

و يقول َلمَّا دعا قواُه ىل  اهلدى و ىل  الرشاد و ىل  دين اهللا ااذا ععل قواُه اعه أن أاسكوه عن قاتِه 
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قشروا شعر رأسِه عيه الشعر اي ُمث قشروا عروة رأسِه أي شعر رأسِه اجللد العابوه مث سلخوا جلدة وجهِه 

َلك اإلهلي نزل عليه رسول رب العزة و عابوه و قتلوه عنزل عليه جربئيل عليه السالم و صلبوه 
َ
نزل عليه امل

 أأأسوًة باحلسني عليه السالم قال : ال ىلين أصُرب عل  ذلك اا تريد أن أععل بقواك أنُه ُارين بأارك 

عل  أرِض  َلمَّا ارَّ و هو عل  بساطِه الطائر أعضُل الاالة و السالم سليمان عل  نبينا و آله و عليه  -

يدور ىل  أن هبط عل  األرض علمَّا سأل سليمان ان الريح , يدور  , يدور , كربالء البساط أخا يدور

كان و لالك الريح سكنت ىلجالًال هلاا املاملوكسلة حبمل البساط أجابتُه الريح هاه أرض  يُقَتُل عيها احلسني 

 أأىلجالًال هلاه األرض الشريفة 

 { كهيعص }يف أول سورة ارمي أنت قرأت زكريا عل  نبينا و آله و عليه أعضُل الاالة و السالم  -

الرواية عن سعد ابن عبد اهللا األشعري عن اإلاام احلجة عليه السالم يف زاان اإلاام العسكري َلمَّا قاد 

ام العسكري قال لُه سل ىلاااك سل احلجة ان بعدي عخرج و سأل اإلاسااراء و كان عندُه أسئلة 

ان مجلة األسئلة سعد ابن عبد اهللا األشعري عل  األسئلة اإلاام احلجة عليه السالم يف ِصَغرِه و أجابُه 

عقال كاف كربالء , هاء هالك العرتة , ياء يزيد قاتل  { كهيعص }عن هاه اآلية سأل اإلاام احلجة 

 رَْحَمةِ  ِذْكرُ , { كهيعص حلسني , صاد صُرب احلسني , هاا كان هو ذكر زكريا احلسني , عني عطش ا

هو الاكُر عل  نبينا و آله و عليه أعضُل الاالة و السالم الاكر الاي كان ياكرُه زكريا  زََكرِيَّا} َعْبَدهُ  رَبِّكَ 

و ينزل عليه الوحي يسأل ربُه  لتفايل الكالم و بعد ذلك زكرياو الرواية افالة املقام اا يسُ باا املعىن 

ُحزناً عل  أيب ثالثة أيام أعتزل الناٌ لالك يعتزل الناٌ ثالثة أيام و باكر اااب أيب عبد اهللا بالتفايل 

يُقتل عـَُيفجُ بِه كما يُفجُ رسول اهللا أن يرزقُه ولدًا يُابح و و يف هاه األيام أخا يدعو الباري عبد اهللا 

أن اُ الفارق و ىلال ىلذا أردنا اثل الاي جرى عل  سيد الشهداء ل  حيىي و لالك الاي جرى عبولدِه 
ىل  أنا أشرت ىل  هاه املسألة ننظر ىل  املسألتني بدقة اإلخوان الاين حضروا الالس يف العام املاضي 
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سيد الشهداء و بني الاي جرى عل  حيىي ابن زكريا حبسب اا ورد يف الفارق الكبري بني الاي جرى عل  

صلوات اهللا و السَري يف أحاديث املعاواني حبسب اا ورد يف أحاديث التأريخ ألحاديث عن األئمة ا

و لالك ان وجه و بني اايبة سيد الشهداء بني اايبة حيىي لكن هناك اشابة سالاه عليهم أمجعني و 

و هاا  العراق ىل طيلة طريقِه ان احلجاز كان يُدُمي ذكر حيىي سالاه عليه  سيد الشهداء صلوات اهللا و 

عزكريا دعا ربُه أن يرزقُه عليه أعضُل الاالة و السالم يف أحاديثِه الشريفة املعىن واضح يف كلماتِه واضح 

َُ رسول اهللا  عليه أعضُل بسيد الشهداء صل  اهللا عليه و آله و سلم ولدًا و يُفَجُ بولدِه هاا كما ُعِج

احلديث و قلُت يف أول كالاي سُت بادد االستقااء أنا لو أحاديث أخرى كثرية  , الاالة و السالم

و بشكلها املفال حباجة ىل  ىليراد الروايات يف هاه القضية حباجة ىل  تفايل حباجة ىل  بسٍط يف القول 

أوردوا هاه رضوان اهللا تعا  عليهم الاين و حباجة ىل  ذكر أمساء علمائنا حباجة ىل  ذكر املاادر 

ال لكن كما قلت اا الواضح اطروحة بشكلها العلمي جل أن تكون املسألة ألالروايات يف اانفاتم 

الباب كان عليه( اا ال يُدرك كلُه ال ُيرتك كلُه ) ان هاا  يقول سيُد الوصياء صلوات اهللا  كلُه كما  يُدرك

, املوقف األول استعراض ىلمجايل يف عدة اواقف أجعل جوايب باا الشكل اإلمجايل و قلُت  اجلواب

رست ألهم احلوادث املنقولة يف األخبار عن وقائُ بكاء األنبياء و عن وقائُ حزن األنبياء قبل نبينا عه

 أأسالاه عليهم أمجعني هاا اا يتعلق باملوقف األول صلوات اهللا و عل  سيد الشهداء 

رض ان اواقف حديثي عالكة سريعة للبحث نن هنا ال نريد أن نتع أما ما يتعلق بالموقف الثاني -

يف اسألة البحث يف أن هلاه األخبار أسانيد أو ليس هلا و ال أريد أن أخوض ملاادر هاه الروايات 

ال أريد يف اثل هاا املطلب  لال أريد الدخو أسانيد يف أن أسانيد هاه األخبار اعتربة أو غري اعتربة 

 :ائدنا يف رواياتنا و يف عقىلمنا أشري ىل  جهات واضحة الدخول يف اثل هاا املبحث 
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و األحاديث الشريفة يف كتبنا و حىت الاحيحة الواضحة هاا املعىن ان مجلة عقائدنا  الجهة األولى -

رمبا , حىت يف كتب العااة يف كتب املخالفني هناك ااادر عديدة ذكرت هاه الروايات يف كتب العااة 

عن الروايات اليت تتحدث دسة املقيف كتاب الشهادة الثالثة أشرُت ىل  بعٍض ان ااادر هاه الروايات 

كُل األنبياء اا بُِعَث نيب  و بوالية األئمة  و بوالية أاري املؤانني ُأِخَا عليهم العهد بنبوة نبينا أن متام األنبياء 

الية و وب عليه بنبوة نبيناخا امليثاق أو اا متت نبوتُه ىلال بو سلم ىل  نبينا صل  اهللا عليه و آله ان لدن آدم 

و ان البديهيات و هاه املسألة واضحة سالاه عليهم أمجعني هللا و و بوالية األئمة صلوات اانني أاري املؤ 

ديانات األنبياء أصًال بُنيت عل  هاه هاه القضية واضحة يف كلمات املعاواني و يف أحاديثهم الشريفة 

 هاا ان جهة أأالقضية 

و األنبياء صل  اهللا عليه و آله دية لديانة نبينا ىلمنا كانت اراحل متهيديانات األنبياء  و من جهٍة ثانية -

و ىلذا أردت أن تطلُ عل  تفايل القول يف ذلك عدونك تفسري اإلاام للدعوة ىل  نبينا ىلمنا جاءوا 

َُ اليت تتحدث عن هاا املعىن الروايات الكثرية العسكري عليه السالم لرتى  هاه عل  و ىلذا أردت أن تطَِل

إلاام األُاَّة رضوان اهللا تعا   )يف اخلالعة و الواليةااباح اهلداية (دونك كتاب عاملسألة بشكٍل ُاعمسق 

بشكٍل استداليل و ببحٍث بشكٍل برهاين هاا الكتاب هاه الرسالة خمااة للبحِث يف هاه القضية عليه 

و  , و آله و سلملنبينا صل  اهللا عليه يف أن سائر األنبياء ىلمنا كانوا ُدعاة عرعاين اعمسق يف هاه املسألة 

و نبوتم عرعية و ىلمنا هم ُدعاة لنبينا صل  اهللا عليه و آله بعبارٍة أخرى نبوتم كانت عرعية النبوة األصلية 

و لالك ىلذا أردنا أن نبحَث يف الروايات الشريفة لنبينا صل  اهللا عليه و آله و سلم و ىلمنا هم ابشرون 

ثُنا  و باألئمة املعاواني بنبينا صل  اهللا عليه و آله ا الديانات السابقة بشرست بعن البشائر اليت اليت ُحتدِّ

 هاا ان جهٍة ثانية أأباا اخلاوص ان طريق اخلاصة و ان طريق العااة روايات كثرية واردة 
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َُ  و من جهٍة ثالثة - طرأت عل  عل  رغم التحريفات اليت ىل  كتب الديانات نن اآلن ىلذا أردنا أن نرج

أخبار كثرية عن املالحم و اد يف كتب الناارى اد يف كتب اليهود ل  رغم التحريفات عهاه الكتب 

و هاا كما هو احلال يف ديننا القيااة   و عن األحداث اليت تقُ يف استقبل احلياة ىل  يومعن الوقائُ 

ىل  يوم األيام  ليف استقبأممهم باحلوادث اليت ستقُ األنبياء حينما يأتون ُحيدِّثون شأُن كل الديانات 

الروايات اليت روايات عالئم الظهور روايات املالحم و الفنت و هاا املعىن اوجود يف رواياتنا القيااة 

ا و وردت عن األئمة الروايات اليت تتحدث عن استقبل األيام كثرية يف كتبنأشراط الساعة تتحدث عن 

فوا اانفات و أسفار كثرية يف هاا الباب ألروايات أصًال علمائنا سالاه عليهم أمجعني صلوات اهللا و 

اليت وقعت يف و ان أهم احلوادث عقطعًا ان مجلة األشياء اليت نبئ  با األنبياء احلوادث املهمة جدًا 

واقعة كربالء واقعة الطفوف أهم حادثة و أخطر حادثة وقعت يف تأريخ البشرية انا زاان تأريخ البشرية 

اا توجد حادثة يف التأريخ كحادثة  و ىل  يوم القيااة عضُل الاالة و السالم آدم عل  نبينا و آله و عليه أ

و نستغين عن البحث يف ااادر هاه الروايات أصًال نُن نستغين و لالك مبالحظة هاه اجلهات كربالء 

 ها و نظرنا ىلليه اليًا عإ�ا تكشفُ اجلهات ىلذا الحظناعن البحث يف أسانيد هاه الروايات مبالحظة هاه 

سالاه عليهم ألنبياء بأهل البيت صلوات اهللا و و تكشُف عن عقيدة اعن علم األنبياء باه الواقعة 

 أأهاا املوقف الثاين الاي أردت أن أشري ىلليه يف حديثي يف هاه الليلة , أمجعني 

قدَّ السابقة , هاا هو الكتاب أشري ىل  منوذج أو منوذجني ان كتب الديانات  الموقف الثالث -
ُ
ٌ يف امل

قدٌَّ , ال أدري عندك علم نظر الناارى 
ُ
قدٌَّ أو ال بشكل ىلمجايل أشري ىل  الكتاب امل

ُ
عن الكتاب امل

قدٌَّ عند الناارى يعين اإلايل 
ُ
قدٌَّ املعروف عند املشهور هو اإلايل الكتاب امل

ُ
لكن الكتاب امل

هد اجلديد , هاا الكتاب يشتمل و كتاب الع, كتاُب العهد القدمي   : هو عيه قسمانهو هاا الناارى 

هناك تسعة و عل  ستة و ستني َسفر يعين ستة و ستني جزء ستة و ستني جزء هاا الكتاب يشتمل عليه 

 اإلايل أصغر ان التوراة عالناارى يعتقدون باين الكتابني و سبعة و عشرين يف اإلايل ثالثني يف التوارة 
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قدٌَّ ع
ُ
, اليهود ال يعتقدون بكتب هو كتاب اليهود  كتاب العهد القدمي عند الناارى  هاا هو الكتاب امل

يعتقدون بالتوراة و يعتقدون باعتبار أ�م ال يعتقدون بنبوة املسيح عليه السالم أاا الناارى العهد اجلديد 

قدٌَّ و لالك كتاب الناارى باإلايل أيضاً 
ُ
يشتمل عل  كتاب اليهود هو هاا الاي يُقال لُه الكتاب امل

قبل أن أشري ىل  منوذج أو قبل أن أشري ىل  الناوص املوجودة يف هاا الكتاب و عل  كتاب املسيح 

 :أشري ىل  اسائل ان الناوص املوجودة يف هاا الكتاب منوذجني 

أوًال هاه الكتب تعرضت ىل  حتريف لكن ال يعين أن كل شيٍء عيها تعرَّض ىل  حتريف و ىلال يف التوراة  -

هناك حقائق واضحة اواعقة للعقل هناك و اواعقة للاي يف كتبنا هناك حقائق واضحة و يف اإلايل 

حقائق واضحة اواعقة للاي يف كتابنا الكرمي هناك حقائق واضحة اواعقة ألحاديث أهل البيت عليهم 

بعض كثري ان النبوءات كثري ان األشياء هناك حقائق واضحة يشهد الواقُ اخلارجي حبدوثها  السالم 

وادث املاكورة هنا وقعت يف العامل اخلارجي وقوع الشيء يف العامل اخلارجي و اإلخبار عنُه قبل أن يقُ احل

تعرَّض ىل  حتريف  الكتابدليل عل  صدق هاا القول ال يعين ان مجيُ اا يف هاا الكتاب ُحمرَّف صحيح 

ت عيِه الكثري ان ت عيِه الكثري ان و غُ األحكام  صحيح الكتاب ُغريِّ و ُحرِّف و بُدِّل و أصًال ُغريِّ ريِّ

عهناك ان ان سطور هاا الكتاب لكن ال يعين أن التحريف طال كل كلمة كل عبارة كل سطر املعاين 

عاملسألة األو  اليت أريد أن أشري  , مل يتطرق ىلليها التحريفو ان العبارات اليت املعاين و ان املضااني 

أوًال السبب هاه الناوص , كون يف بعض املعاين غري واضحةرمبا حينما أقرأ هاا النص قد تىلليها 

 أأتعرضت ىل  حتريف هاا جتعلُه يف بالك هاا أوالً الناوص تعرضت ىل  حتريف هاا أوًال 

و ثانيًا هاه الناوص تُرِمجت ىل  العريبة و هاه الناوص أصًال باللغة السريانية و ليست بالعربية  -

خاوصًا أن الكتب كتب ة يقطعًا الرتمجة تُفِقد الكثري ان املعاين احلقيق عحينما تُرمجت ان لغة ىل  لغة

, التلوحيات و اشحونة باالستعارات اشحونة بالتلوحيات و اإلشارات الديانات اشحونة بالكنايات 
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 و ال تـَُرتجمو ال تـَُرتجم بدقة و األاثلة حينما تـَُرتجم و االستعارات و اإلشارات و الكنايات التلميحات 

لكن ىلذا رجعنا رمبا تسخر انها و لالك بعض األشياء حينما تقرأها ان وجٍه بالغي أصًال تتغري اعانيها 

رأيت ترمجة و لالك أنا يف أحد املرات لكن ألجل الرتمجة السرياين هاه السخرية ترتفُ رمبا ىل  أصلها 

هاه  }  ُعُنِقهِ  ِفي طَآئَِرهُ  أَْلَزْمَناهُ  َسانٍ ِإن وَُكلَّ {كهاه اآلية أاليزية للقرآن الكرمي بعض اآليات راجعتها  

َثل العريب 
َ
هاه اآلية وردت بتعبري الكناية وردت عيها كناية وردت عيها استعارة و هاه وردت بطريقة امل

, الرتمجة و علم الرتمجة علم واسُ و باب الرتمجة باب واسُ نُن ىلذا أردنا أن نرتمجها الرتمجة عل  شكلني 

أن نأيت للكالم نرتجم الكلمات  الرتمجة احلرعية هناك ترمجة حرعية , هناك ترمجة أدبية ,  : عل  شكلني

ىل  كثري ان املعاين أاا الرتمجة املطلوبة هي الرتمجة  سيءكلمة َكِلمة اا يقابلها يف اللغة األخرى هاا ي

هكاا : أنُه يف يوم القيااة كل  تُرمجت ترمجة حرعية, هاه اآلية كيف تُرِمجت يف اللغة االاليزية األدبية 
أاا اقاود اآلية ليس و يقرأها يسخر ان هاه العبارة يت االاليزي أىلنسان طريُه يف رقبتِه , هاه لو ي

كل ىلنسان ُحياسب كل ىلنسان كما نقول ذنبُه عل  جنبه  اقاود اآلية أنُه كل ىلنسان ُحياسب بانبِه  هكاا 

راد أنُه كل ىلنسان ُحياسب بانبِه  } ُعُنِقهِ  ِفي طَآئَِرهُ  أَْلَزْمَناهُ  ِإنَسانٍ  وَُكلَّ {بانبِه اعىن اآلية 
ُ
 نـَْفسٍ  ُكلُّ {امل

كل ىلنسان ُحياسب بانبِه ُحياسب مبا اجرتحُه حينما نريد أن نرتمجها الرتمجة احلرعية  }َرِهيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما

هاا ال يعطي حد قد ُشدَّ طريُه ىل  رقبته أنُه كل واأو ىل  غريها يكون املعىن هكاا ىل  اللغة االاليزية 

تُرمجت دبية كتب الديانات تعرضت هلاه الرتمجة أاا حينما نريد أن ُنرتِجم البد أن ُنرتجم الرتمجة األاعًىن 

و لالك الكثري ان املعاين ضاعت عيها و لالك يف بعض الكتب اليت نقلت عن هاه ترمجة حرعية 

عاين تكون أوضح عيها بشكٍل أكثر بشكٍل أوضح و حينما نرجُ ىل  املترمجة أدبية الكتب و ترمجتها 

هاه الكتب اثل اا عندنا القرآن لُه تفاسري هاه الكتب أيضاً هلا تفاسري و هلا شروح  تفاسري هاه الكتب 

حينما نرجُ ىل  تفاسريها اد املعاين تتضح بشكٍل أكثر عالقضية األو  هاه الكتب اعرضة ىل  كثرية 

 ب تكون غري واضحة هاا ان جهة املعاين تغيلالك بعض األحيان  حتريف و
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و ان جهة ثانية الرتمجة تكاد أن تكون حرعية و ليست ترمجة أدبية و ان أأأأأىل  هنا ينتهي الوجه  -

 األول ان الكاسيت

 العرب تُقسم الشعراء ىل  أقسام يقولون هناك شويعر و هناك شعرور و هناك شاعر و هناك عحل وأأأ

كثري ان الشعراء رمبا هاا اآلن ىلذا أردنا أن نرجُ ىل  أدب الشعراء   , و الشعراءهناك افلق اراتب للشعر 

اهنتهم أن يُباح هاا السر ان أسرار الشعراء رمبا الشعراء ينظمون الشعر و قد ال يقبل بعضهم ان أسرار 

اليت كلمات الاللغة يستخرج  بعض الشعراء هكاا يانُ حينما يريد أن ينظم قايدة يرجُ ىل  قااوٌ

تكون حبرف روي واحد حرف الروي باصطالح علم العروض يعين احلرف الاي يكون حرف القاعية 

احلرف األخري آخر احلرف حينما نقول اثًال هاه القايدة بائية حرف الباء هو الاي يُقال لُه باصطالح 

ل أن جيمُ كلمات ياهُب يكتُب العروضيني حرف الروي بأصطالح عن القاعية حرف الروي عيحاو 

تكون قاعية واحدة و بعد ذلك يبدأ عل  أساٌ  هي كلها حبرٍف واحد تجيمُ كلمات تنيضرُب ىل  آخرِه 

كل كلمة ينظم بيت شعر و ينظم القايدة و هاا كثري ان الاين يكتبون الشعر يكتبون الشعر باه 

أاا أصحاب الاوق الشعري واضحة عندهم  الطريقة الاين ال يتاوقون األدب هاه املسألة تكون غري

و الاي تأيت القايدة ال يستعمل هاه الطريقة مييزون بني الشاعر الاي الاين ميلكون احلس الشاعري 

جيد قايدة الشاعر الاي ال يستعمل هاا الاي ميلك الاوق و احلس األديب عل  لسانِه هكاا جتري 

يتحسس الاي يستعمل هاه الطريقة صاحب احلس الشعري هاه الطريقة تنساُب اعانيها أنسيابًا بينما 

عجم ان القااوٌ عل  أساٌ كل  ألنُه عل  أساٌ الكلمات اليت استخرجها التكلف يف املعىن 
ُ
ان امل

ال توجد هناك وحدة اعنوية يف احلس الشعري عحينئٍا تكون املعاين اتفككة كلمة نَظم بيت شعر 

و يعرف هناك شخص عندُه ىلطالع عل  العربية قضية الرتمجة  نفس الشيء يفاملوجود يف هاه القايدة 

و ُيرتمجها حينما يأيت ُيرتجم يقرأ العبارة ان عارق بني لكن ال ميلك الاوق األديب العريب الكلمات العربية 

يبحث عن كلمات تناسب عل  أساٌ اخلزين األديب  املوجود عنده و بني ان يرجُ ىل  القااوٌ 
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رتَمجة عارق بني األثنني الكلمات األجنبية 
ُ
بني الاي يبحث يف القااوٌ و بني الاي ميلك يف اللغة امل

رتمجة األخرى اليت تعرضت خزين لغوي و  أديب ضخم حينما يريد أن ُيرتجم 
ُ
هاي الكتب و الكتب امل

 و لالك يف عن الرتمجة عقدت الكثري ان اعانيها ملثل هاا النوع ان الرتمجة 
ُ
رتِجم هكاا يشرتطون أن امل

و العلمية و األدبية و الاوقية للمؤلف و ىلال تكون الرتمجة ناقاة البد أن يكون بنفس الدرجة الفكرية 

رتِجم يكون , و لالك نُن 
ُ
و ال يوجد ان حقيقيًة ألن القرآن كالُم اهللا نقول أن القرآن ال ُيرتَجم البد امل

رتِجم بنفس الدرجة  أاا كالُم الناٌ ميكن أن يُرتَجميكون يف هاه املرتبة 
ُ
عل  أي , و ُميكن أن يكون امل

كلها ىلشاريت ىل  حتريف هاه الكتب ىلشاريت ىل  أن هاه الرتمجة ترمجة حرعية و ليست حال هاي املقداة  

يف هاه الكتب اإلطالع عل  الناوص املاكورة قااوا باا العمل ان خالل ن الاين  أو ىلشاريت ىل دبية أ

عندهم ىلطالع عل  عندهم ىلطالع عل  اللغة العربية لاوق األديب يف الرتمجة يظهر أ�م ال ميلكون ا

لكن ال ميلكون ذوقاً الارعية و القواعد النحوية عندهم ىلطالع  لقواعداملعاين و اللغات و ا األلفاظ و

الة ليس هاه احلأدبيًا و قطعًا الاي ال يكون عربيًا ال ميلك , و هكاا كل لغة ليس اللغة العربية عقط 

الاي ال يكون عربياً ال يتمكن أن و ىلال أبناء كل لغة هم الاين ميلكون ذوقها األديب خاصة باللغة العربية 

الاوق األديب شيء و اهما أطلُ عل  مجيُ أبواب العلوم العربية ُحياِّل الاوق األديب يف اللغة العربية 

حاٍل عهاه املقداات كلها ذكرتا لك حىت عل  أي , العلمية شيء آخر العلوم و اإلطالع عل  القوانني 

عَمردُّها ىل  هاه األاور أنا اا أريد أن أطيل عليك املوقف حينما أقرأ النماذج و بعض املعاين غري واضحة 

 أأو يف كتب الناارى ا جاء يف كتب اليهود ِممَّ و ىلمنا أشري ىل  منوذج أو ىل  منوذجني 

خر َسفر ان أسفار آو هو رؤيا يوحنا الالهويت ل الناارى هاا يف ىلايلهم أحد األسفار يف ىلاي -

و كل َسفٍر يقسموه ىل  ىلصحاحات كما نُن يل ىل  أسفار ااإل و هم هكاا يقسمون التوراةاإلايل 

هم أيضاً  نقسم الكتاب الكرمي ىل  أجزاء و كل جزء نقسمُه ىل  أحزاب و كل حزب نقِسمُه ىل  آيات 

, سسم ىل  اقاطُ قو كل ىلصحاح اُ فر ُاقسسم ىل  ىلصحاحات أسفار و كل سَ م ُاقسسم هكاا ىل  كتاب
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و هاا هو اإلصحاح الثاين عشر و الاي عنوانُه رؤيا يوحنا الالهويت هاا السفر األخري ان أسفار اإلايل 

الكالم انقول عن تنبؤات عن اكاشفات الكالم هنا ان خالل الاي جاء يف هاا السفر , بني يدي 

يف استقبل األيام كل الرؤيا ابنية يف نا الالهويت عن احلوادث اليت ستقُ هلاا العامل ليوححدثت 

و االستعارات و الراوز و الكالم املاكور ااكور عل  أساٌ الكناية اوضوعاتا عل  أساٌ هاا املعىن 

عبارات  بعضًا انيف هاا املقطُ أنا أقرُأ لك لكن ىلشارات واضحة ث يف عامل املكاشفة حديبالنتيجة 

اارأُة اتسربلة  , الالهويت يقول : وظهرت آية  عظيمة  يف السماء و ظهرت آية  عظيمة  يف السماء يوحنا 

و ظهرت و تسربل أي غط  جسده غط  بدنه املتسربلة ان السربال و السربال هو القميص أو الثوب 

عل  رأسها ىلكليل  ان أثين عشر   آية  عظيمة  يف السماء اارأُة اتسربلة  بالشمس و القمر حتت رجليها و

و أن آدم سالاه عليها ىلشارة ىل  الزهراء صلوات اهللا و  و هاا املعىن اوجود يف الروايات الشريفة, كوكبا 

و ىل  اإلكليل الاي تشُ و ىل  القالدة اليت كانت يف عنقها عليه السالم نظر ىلليها و نظر ىل  اإلكليل 

و قلت  ,, وظهرت آية  عظيمة  يف السماء اٍل أنا أستمر يف الكالم عل  أي حاإلثنا عشر انُه األنوار 

و ظهرت آية  ,  ها يف املكاشفات آالكالم هنا عيه كنايات و هاه الكنايات رآها هاي اإلشارات ر 

 عظيمة  يف السماء اارأُة اتسربلة  بالشمس و القمر حتت رجليها و عل  رأسها ىلكليل  ان أثين عشر كوكبا

التنني  , لتلد و ظهرت آيُة أخرى يف السماء هو ذا تنني  عظيمتارُخ اتمخضًة و اتوجعة  و هي ُحبل 

و و عل  رؤوسِه سبعُة تيجان و عشرة قرون لُه سبعة رؤوٌ أمحر  األعع  الكبرية جداً , هو ذا تنني  عظيم  

, املرأة العتيدة يعين املرأة يدة و التنني وقف أاام املرأة العتعطرحها ىل  األرض ذنبُه جيُر ثـُُلَث اوم السماء 

ذكراً  اىت ولدت عولدت ىلبناً حىت يبتلُ ولدها يعين املرأة العظيمة , أاام املرأة العتيدة أن تلد احلاضرة 

, ولدت ذكرًا عتيدًا أي , ىلشارة واضحة ىل  اإلاام احلجة عتيدًا أي يرع  مجيُ األَُام بعاا ان حديد 

و بعاا ان حديد  , يد , و العاا ان حديد ىلشارة ىل  ذو الفقاريرع  مجيُ األَُام بعاا ان حد

َُ ىل  أنُه بعد أن ولد اإلاام احلجة اخُتطف ولدها ىل  اهللا و ىل  عرشِه و هاا املعىن واضح يف الروايات  رُِع



 لغزِّيِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم ا
                               ُحسيننا املظلوم عليه السالم و بكاء األنبياء عليهم السالم و أحزا�م الكربالئية العاشورائية       

- 17 - 
 

وص و يف الروايات أنا ال أريد هنا املطابقة بني هاه الناو بقَي أربعني يواًا هاه املعاين واضحة السماء 

 أنا عقط هنا أريد أن أذكر منوذجاملقام حيتاج ىل  تفايل و تطويل يف الكالم بني الاي جاء يف الروايات 

, و ىلال هناك ناوص أكثر ان هاا ال عل  نو التفايل و قلت ان البداية كالاي عل  نو اإلجياز 

و أراد أن يبتلُ ولدها يؤذي أوالدها  يريد أنهناك تنني  يريد أن يبتلُ أوالدها عولدت عهاه املرأة العتيدة 

أن يرع  مجيُ األام بعاا ان هاا الاي سيضرُب األُام بعاًا ان حديد , عولدت أبنًا ذكرًا عتيدًا 

و عن الاي سُيجريه عل  هاه و يستمر الكالم عن التنني و ىل  عرشِه و أخُتطف ولدها ىل  اهللا حديد 

ليانُ حربًا اُ يف كالاِه عغضب التنني عل  املرأة و ذهب قول ىل  أن يو عن املعارك و احلروب املرأة 

و لالك التفسري املوجود و ىلمنا احلرب اُ باقي نسلها يعين هاه احلرب ليست اُ ولٍد واحد باقي نسلها 

هناك ان علماء املفسرون علماء الكنيسة ااذا قالوا ؟ هو هاه املرأة ااذا قال عنها يف شروح األناجيل 

يعين هاه املرأة كناية تعبري قلت التعبري قالوا املرأة يعين الكنيسة سروا هاه املقاطُ ان اإلايل الكنيسة ع

هي اليت  ؟ , الكنيسة اىت كانتو هاا الكالم يُناقشون عيه عقالوا املرأة هي الكنيسة عل  نو الكناية هنا 

يضرب مجيُ األام بعاًا ان و الاي سولدت عيس  ألن يقولون هاا الولد الاي ستلدُه هاه املرأة 

هناك قوالن : بعض املسيحيني الكنيسة كانت قبل عيس  أو بعد عيس  هو عيس  يا تُرى حديد 

أصًال أن الكنائس , و هناك قول عند املسيحيني بإجياد الكنائس يعتقدون أن عيس  هو الاي أار 

عل  القولني سواء ل الكنيسة و عل  القولني ععيس  اوجود قبوقعت اتأخرة بعد زاان طويل ان عيس  

الكنائس حدثت بعد ذلك أن يقولون أو سواء الاين الاين يعتقدون أن عيس  هو الاي أار بالكنائس 

و ليس الكنيسة هي اليت ستولد بعد عيس  بزاان كثري اتأخر عل  القولني ععيس  هو الاي ولسَد الكنيسة 

ل  القول الاي عسسر أن املرأة املقاود انها ارمي عليها أن املراة ستولد ولداً و عا احلديث هنا مبينعيس  

و حىت عل  قول املسيحيية , املسيحيني يعتقدون أن ولد ىلال عيس  ان السالم أم عيس  عمرمي ليس هلا 

أن حىت قبل والدة عيس  لكن يقولون عيس  كانت والدتُه عن طريق املالك نن يف عقيدتنا ارمي اتزوجة 
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أاا املسيحيون يف اإلايل يقولون رجها و مل تتزوج و كانت الوالدة ان طريق املعجزة ارمي أصًال أحانت ع

و بعد ذلك ولدت عيس  بطريق املعجزة ىلن ارمي كانت اتزوجة و كان عندها أوالد ان زوجها هكاا 

راية  عُر لكن حىت عل  قول املسيحيني هاا عال يوجد ال يف اإلايل ال يف كتبهم الدينية أنُه ملرمي نسل 

نسٍل هلاه املرأة و بينما هنا الكالم يتحدث عن و ىلمنا املوجود عقط عيس  و دعا ىل  الديانة اهلدى 

يتحدث عن هاه املرأة اليت عل  رأسها ىلكليل عيِه ىلثنا عشر كوكب و هاه اإلشارات واضحة و لالك 

و ين حيفظون وصايا اهللا الاالكالم هنا عغضب التنني عل  املرأة و ذهب ليانُ حربًا اُ باقي نسلها 

واضحة ىل  الزهراء  ىلشاراتو هاا الكالم واضح ىلشارات واضحة ىل  األئمة عندهم شهادة يسوع املسيح 

ىل  عالئم الظهور هناك أيضاَ ىلشارات واضحة ىلشارات واضحة ىل  ىلاام زااننا سالاه عليها صلوات اهللا و 

 أأو ىلمنا أشري ىل  منوذج آخر ذكرها  لكن الال ال يسُ ىل اليت تسبق ظهور ىلاام زااننا 

, هاا النموذج أخاتُه  النموذج اآلخر أخاتُه ان كتاب التوراةهاا النموذج أخاتُه ان كتاب اإلايل  -

رايا يتحدث عيه عن ظهور اإلاام احلجة عليه السالم اا ان أسفار التوراة هاا ان سفر ىلرايا هان ِسفِر ىل

و هاا يتناسب و يتحدث عيِه عن اايبة سيد الشهداء َتلة سيد الشهداء و عن أنتقام اإلاام احلجة ان قَـ 

, أقرأ اُ املعاين اليت ذكرتا قبل قليل خباوص الروايات اليت أشارت ىل  ُحزن األنبياء عل  سيد الشهداء 

املقطُ  عقط أقرأ هاااللس طال بنا أنا اا أريد أن أطيل عليك املقام و لك املقطُ و أنت تباسر يف املعىن 

, ااذا جاء يف هاا الِسفر ؟ أعدوا املِجَنة و الُرتٌ , و أختم حديثي باكر املااب و أسألكم الدعاء 

أعدوا املِجَنة و الُرتٌ و تقداوا للحرب , الرتٌ أيضاً  املَِجن يعين الدرقة اآلالت اليت يُتق  با يف احلرب ,

 يتدرع با املقاتلون , أعدوا املِجَنة و الُرتٌ و تقداوا بنفس املعىن يعين اآلالت اليت يترتٌ با املقاتلون

, أعدوا املِجَنة و الُرتٌ و تقداوا للحرب أسرجوا اخليل و رايا يتحدث عن اعركة عظيمة للحرب , هنا ىل

ث أصقلوا الرااح ألبسوا الدروع ملاذا أراهم ارتعبني و ادبرين ىل  أصعدوا أيها الفرسان و أنتابوا باخلوَ 

و قد حتطمت أبطاهلم و عرسوا هاربني و مل يلتفتوا اخلوف حواليهم يقول الرب اخلفيُف ال ينوص , ال  الوراء



 لغزِّيِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم ا
                               ُحسيننا املظلوم عليه السالم و بكاء األنبياء عليهم السالم و أحزا�م الكربالئية العاشورائية       

- 19 - 
 

ينوص يعين ال يتحرك حىت اخلفيف الاي يتمكن ان الِفرار ان شدة الرعب ال يتحرك , اخلفيُف ال 

أن هناك حادثة أو د و اا ااكور يف تأريخ اليهو يف الشمال جبانب �ر الفرات , و البطُل ال ينجو ينوص 

ان هاا الااعد  , يف الشمال جبانب �ر الفرات عثروا و سقطوا اايبة وقعت هلم يف جوار �ر الفرات 

تشبيه تالحظون  بينما الاين عسروا هاا املقطُ قالوا احلديث عن اار و هنا الكالم كالنيل , كالنيل 

ئهم هاا املقطُ عسروه بالنيل و حبروب بينما الاين عسروا ان علماكالنيل هاه الكاف كاف التشبيه 

و احلوادث اليت وقعت يف الزان القدمي يف زان البابليني لكن أنتبهوا هلاه نبوخا ُنَار اُ املاريني 

تتحدث عن اظلوٍم يف سبيل اهللا ظُِلَم يف حىت يف كتب أديا�م الكلمات اا وقعت حادثة يف ذلك الزاان 

يأتيك الكالم يف الشمال جبانب �ر الفرات عثروا و سقطوا ان جانب شط الفرات كما يقول الكالم س

ىل  أن يقول عهاا اليوُم للسيِد رب اجلنود هاا الااعد كالنيل كأ�اٍر تتالطم أاواهها يستمر يف الكالم 

عيأكُل عهاا اليوم للسيِد رب اجلنود يوم نقمٍة لالنتقام ان ابغضيه , الحظوا الكالم , يوم نقمٍة لالنتقام 

ُُ و يرتوي ان داهم  , ذبيحًة يف أرض الشمال عند �ر الفرات ألن للسيد رب اجلنود السيُف و يشب

ليس اإلشارة عيِه ىل  اإلاام للسيد رب اجلنود , هاا التعبري للسيد رب اجلنود ذبيحة عند �ر الفرات 

و احلسني ثاُر حلسني ذبيح اهللا و اُيشاُر بِه ىل  اهللا سبحانه و تعا  هاا التعبري عل  طول اإلايل احلجة 

يقادون حينما نراجُ تفاسريهم السيد رب اجلنود هاا التعبري عل  طول كتابم اهللا و  احلسُني قتيل اهللا 

يوم نقمٍة الحظوا الكالم عهاا اليوُم للسيد رب اجلنود يعين هاا يوم اهللا بِه الباري سبحانه و تعا  

يشبُ و يرتوي ان داهم ألن للسيد رب اجلنود ذبيحًة يف أرض  عيأكُل السيف ولالنتقام ان ابغضيه 

, أيضاً ىلشارات أخرى اوجودة يف ألجل هاه الابيحة و لالك سيكون االنتقام الشمال عند �ر الفرات 

ىلذا تتاكرون يف املناسبات اليت ارت يف ايالد نبينا هاا الكتاب تشري ىل  نبينا صل  اهللا عليه و آله وسلم 

تتاكرون جئُت أيضًا بإايل ىلذا  ديث عن ذكر نبينا يف ىلايل برناباكان احلعليه و آله و سلم  صل  اهللا 

ث تتحدث عن نبينا و تتحدو أشرت ىل  اقاطُ كثرية و ىل  عقرات كثرية جاءت يف هاا اإلايل  برنابا
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وجودة و ىلن كان اإلايل املىلذا أردنا أن نتتبُ األناجيل سالاه عليهما نُن عن أاري املؤانني صلوات اهللا و 

ان اآلن غري اعرتف بِه يف الكنيسة الكاثوليكية يف الفاتيكان غري اعرتف بِه يعدون الاي يؤان بِه  برنابا

حبسب و حتدثُت عن تأرخيِه و أنُه كان اوجودًا قبل اإلسالم لكن هو بالنتيجة ان أناجيلهم الكاعرين 

نها حتدثُت عن هاا املطلب عل  أي حاٍل ال أريد أن أطيل املاكورة يف كتبهم يف حيالوثائق التأرخيية 

ان أن هاه املعاين اليت ذكرتا يف أول كالاي عليك املقام لكن ان خالل هاه اإلشارات يتضُح املقاود 

ن هاه الكتب قد تعرضت ودة يف كتب الديانات السابقة اُ أأصًال ىلشارات تدل عليها تشري ىلليها اوج

ُ تعرضها للتحريف العجيب و اُ أن هاا الكتاب الاي قرأُت انه اقاطُ بني يعين التحريٍف عجيب 

ُارتجم بالعربية اُ الرتمجة غري األاينة و غري الدقيقة و اُ تعرض الكتاب للتحريف لكن جتد أيديكم 

و عن انتقٍم ينتقُم ألجل هاه يف جانب الفرات هاه اإلشارات الواضحة و جتد احلديث عن ذبيحٍة هللا 

ُُ و سريتوي ان دااء املبغضني هللا يحة الاب ان دااء املبغضني هلاه الابيحة اإلهلية و أن السيف سيشب

أنا اا أريد أن أطيل عليكم املقام رمبا طال عليكم اللس و هاه اليت ُسِفكت داائها جبانب شط الفرات 

سالاه يام أهل البيت صلوات اهللا و يف خ و هاه الليلة ليلة أآلم و هاه الليلة ليلة الوحشةالليلة ليلة أحزان 

نن هاه الليلة نودع األيام العشرة ان شهر ُحمرسم و هاه الليلة عليهم أمجعني و هاا اللس جملُس اخلتام 

سالاه عليها قبل أن أشرع باكر املايبة قبل أن أشري ىل  صلوات اهللا و جئنا نشارك العقيلة يف أحزا�ا 

سالاه عليهم أمجعني أنبه ىلخويت ىل  أن هاا اللس جملس ت اهللا و صلواعجيعة ان عجائُ أهل البيت 

الاي ىل  اآلالم و ىل  األحزان و ىل  البكاء أنا يف هاه الليلة أشري ىل  دعن األجساد الشريفة أشري اخلتام 

 وتاهرُه حرارة الشمس سيد الشهداء بعد اقتلِه بقي ثالثًا عل  الراال ألجله بكت الشيعة هاه القرون 

القاة افالة و أنا اا أريد أن أذكر متام التفاصيل رمبا تعرف الكثري انها نساء بين أسد بعد األيام الثالثة 

باعتبار أن اضارب بين أسد قريبة ان الواقعة نساء بين أسد جئَن ىل  شاطئ الفرات بعد انتهاء املعركة و 

اه األرض قد ُاِلئت بأالف ان األجساد األجساد هب ثة و رأين هاه األرض قد ُالئت بعد األيام الثال
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ألن ابن سعد اا دعن أصحابه ألنُه أالف أالف ان اجلثث و ان القتل  ُسفكت داائهم بسيف أيب عبد 

بسيوف األناار املخلاني أبن سعد كتب ىل  ابن زياد ااذا أصنُ باه اآلالف بسيوف أهل البيت اهللا 

لرؤوساء و الكبار و أترك عااة الناٌ ععًال ابن سعد دعن املؤلفة ان األجساد قال أدعنوا الشيوخ و ا

املئات و هاه اجلموع الكثرية ان اجلثث بقيت عل   ط و أاا هاي اآلالف املؤلفة و هاهالرؤوساء عق

 , وجه الغرباء و جثث احلسني و أصحاب احلسني و أهل بيت احلسني أيضًا بقيت عل  وجه الراال
شاطئ الفرات رأين هاه اجلثث الكثرية لكن رأين هناك جثثًا مميزة هناك  نساء األسديني َلمَّا جئن ىل 

ذكية طيبة أاا اجلثث األخرى هناك جثث ُتشرق انها األنوار هناك جثث خترج انها روائح جثث مميزة 

جثث اسة جثث حقرية جثث يف غاية النجاسة يف ىلال الننت ىلال الرائحة الكريهة  اجليفةليس انها ىلال 

هاه اجلثث املنرية هاه جثث هاه اجلثث الزواكي و لالك نساء بين أسد عرعن األار قاارة غاية ال

و أصحاب احلسني نساء بين أسد رجعن ىل  املضارب و كالم عيما بني النساء و احلسني و آل احلسني 

ريفة ىل  وقفوا عند اجلثث الشجاء رجال بين أسد و وصلوا ىل  هاا املكان الرجال ىل  أن جاء األسديون 

لكن كيف ايزوا جسد اجلثث بدون رؤوٌ ال ميكن متييزها  ؟ توجهوا ىل  جسد أيب عبد اهللاأين توجهوا 

ال حيتاُج الدليل ىل  , هو الدليل و هل حيتاُج الدليل ىل  دليل احلسني الدليل حيتاج ىل  دليل أبو عبد اهللا 

ارحة قلت أبو عبد اهللا يدل عل  ذاتِه بااتِه ال ليلة الب يف أبو عبد اهللا جسدُه هو يدُل عل  نفسهِ دليل 

و ىلن ن مميزًا بني األجساد جسد أيب عبد اهللا كاال حيتاج ىل  ُارشد ال حيتاج ىل  دليل حيتاج ىل  ُاعرِّف 

قدٌَّ لكن و الرااح و ىلن داست صدرُه الشريف و ىلن وقعت السهام داستُه اخليول 
ُ
و النبال يف بدنِه امل

مميز هؤالء األسديون  للحسني و آلل احلسني و لالك جسد أيب عبد اهللا ق  الكرااة تبق  العزة و تب

قطُس و أرتفُ العويل و البكاء و النحيب 
ُ
َمزق حول اجلسد امل

ُ
قادوا جسد احلسني و داروا حول اجلسد امل

اهللا َلمَّا عكروا أن يدعنوا أبا عبد  عل  غريب رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلمعل  غريب عاطمة 

أقرتبوا ان اجلسد الكرمي اا حرسكوا عضواً اا متكنوا أن ُحيرِكوا عضواً ان أعضائِه كلما أرادوا أن يرععوا عضواً 
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ان أعضائِه عن األرض مبجموعهم اا متكنوا و كأنُه جبل قد ثبت عل  وجه األرض لالك قالوا ااذا 

ألهل بيتِه َلمَّا أرادوا أن يدعنوا األجساد حينئٍا  نانُ ؟ قالوا اآلن نرتك جسد احلسني و نتفرغ ألصحابهِ 

نن ال ندري هاا اجلسد نظر بعضهم ىل  بعض قالوا األجساد بال رؤوٌ نن كيف ندعن هاه األجساد 

الناٌ بعد ذلك تأيت و تسألنا نن الاين قد دعنا هاه األجساد كيف ندعن  , ملن و ذلك اجلسد ملن

ان الناٌ هؤالء الاين يدَّعون الفهم هؤالء الاين يدَّعون اا يدَّعون الغريب البعض  , هاه األجساد

أنا أسأهلم أقول ىلن بين أسد ُيشككون يف اسألة جميئ اإلاام السجاد لدعن هاه األجساد الشريفة 

و نعم هم ُيادِّقون أن بين أسد يعلمون الغيب األجساد كانت اا عيها رؤوٌ كيف ايزوا هاه األجساد 

هاا املعىن ميكن أن يُقَبل لكن يستبعدون أن اإلاام متييز هاه األجساد اليت بال رؤوٌ يتمكنون ان 

هاه سالاه عليه و هاه بليتنا يف كثري ان عقائدنا الم يأيت لدعن أبيه صلوات اهللا و السجاد عليه الس

بنو , لبيت بليتنا يف كثري ان األحاديث الشريفة اليت تتحدث عن كرااات أهل البيت و عن اواقف أهل ا

أسد ال يتمكنون ان متييز األجساد و لالك بقوا يف حرية احلسني عليه السالم ايزوه عاحلسني دال  عل  

, هاه األجساد ان دون رؤوٌ وقف األسديون يف نفسِه بنفسِه لكن اا متكنوا ان رععِه عن األرض 

ياد و أتباع أبن سعد لعنة اهللا حرية ااذا يانعون هم وضعوا العيون عل  الطريق خوعًا ان أتباع أبن ز 

حاولوا أن يتفرقوا عن هاه عليهم مجيعًا حلظات و ىلذا بم يرون عاٌر جاء ُاقبًال ان جهة الكوعة 

لعنة اهللا عليهم مجيعاً أقرتب رمبا يكون ان جالوزة ابن سعد األجساد خاعوا رمبا يكون ان أعوان أبن زياد 

ٌ ُالثم و كان قد ضيَّق لِثااُه عل  وجهِه َلمَّا دىن و أقرتب انهم هاا الفاٌر شيئًا عشيئًا كان هاا الفار 
زل نزل عل  أي حال نزل بأية صورة هكاا ياكرون نزل باورة انحٍن باورة راكُ ان نزل لكن َلمَّا نَ 

نزل هاا الفاٌر هم ال يعرعون ان هو هاا الفاٌر نزل ان عل  ظهر جوادِه و  شدة ارضِه ان شدة علتِه 

الاين كانوا و اا ألتفت ىل  هؤالء عنزل و هو انحين كأنُه راكُ و ضيَّق لثااه لئال يُعَرف لثم كان قد ت

عليه السالم َلمَّا وصل ىل  جسد احلسني ألق  بنفسِه ؟ توجه ىل  جسد أيب عبد اهللا وقوعًا ىل  أين توجه 



 لغزِّيِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم ا
                               ُحسيننا املظلوم عليه السالم و بكاء األنبياء عليهم السالم و أحزا�م الكربالئية العاشورائية       

- 23 - 
 

ينحُب نيبًا عاليا حىت بانت  يشمُه تارة يُقبِّلُه تارة و هووقُ عل  جسد أيب عبد اهللا عل  جسد أبيه 

ب األسديني اا اطو خحينئٍا رعُ رأسه و ظهرت الداوع واضحة الداوع ان لثااِه الداوع بللت اللثام 

قال ال عندكم قاد أخر غري هاا  , تريدون ان وقوعكم هنا ؟ قالوا جئنا نتفرج عل  هاه األجساد

عة ابن زياد لكن خفنا انك تاورنا ظننا أنك ان مجا ةقالوا يا أخا العرب نن َلمَّا رأيناك أول ار القاد 

أاا نن جئنا نريد أن ندعن احلسني و أصحاب احلسني و أهل بيت احلسني نن ُخنربك بعد الاي رأيناه 

أهُل بيتِه عرؤوسهم اقطعة نن اا نتمكن ان و عن األرض و أاا أصحابُه احلسني مل نتمكن ان رععِه 

حفر , حينما يأارهم قال أحفروا هنا و ال يعلمون  هأارهم و هم يطيعون أار  حينئاٍ متييزها و تشخياها 

حفرية هنا عقال أمحلوا اجلثة الفالنية الفالنية الفالنية ىل  سبعة عشر وضعهم يف حفرة هؤالء أهل البيت 

عليه سالاه جساد أناار احلسني صلوات اهللا و مث قال هلم أحفروا حفرة هنا عحفروا حفرية مجُ سائر األ

هاا الرجل ان هو ؟ باب و عليهم مث قال هلم أحفروا حفرية هناك هاه احلفرية وضُ عيها رجًال واحدًا 

توجه ىل  أيب عبد حينئٍا دىن ان أيب عبد اهللا احلسني حبيب أبن ُاظهر األسدي رضوان اهللا تعا  عليه 

اا متكنا أن نرعُ عضواً ان نن مبجموعنا  ياأخا العرب : قالواأنا أكفيكم أاره  : أرادوا أن يعينوه قالاهللا 

و بك  بكاءاً ىلن اعي ان يُعينين  : قالأن ترعُ احلسني عن األرض كيف تتمكن أنت لوحدك أعضائِه  

خط لُه حفروا اقدار قليل ان و كان لُه قرب ُاهيئ خط لُه يف األرض عاليا حينئٍا خط لُه يف األرض 

حينئٍا ىلااانا السجاد وضُ يديه حتت ظهر أيب عبد اهللا و هو  و ُاهيئالرتاب و ظهر هناك قرب حمفور 

و صدق اهللا و هاا اا وعد اهللا و رسوله و عل  الة رسول اهللا بسم اهللا و باهللا و يف سبيل اهللا  ( يقول

مث رعُ اجلسد الشريف األسديون هم ) اا شاء اهللا و ال حول و ال قوة ىلال باهللا العلي العظيم رسوله 

لثم : قولون , ييقولون 
ُ
؟ أدخلُه لوحدِه و دخل اعُه يف القرب الشريف َلمَّا دخل ااذا ععل هاا الرجل امل

حينئٍا أخا خياطبُه باه ينحُب نيبًا عاليا أخا يُقبِّلُه و يبكي يقولون وضُ خدُه عل  النحر املقدٌَّ 

اا األخرة عبنورك اشرقة أاا الدنيا عبعدك ُاظلمة و أنت جسدك الشريف طوىب ألرٍض تضمَّ  ( الكلمات
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و عليك اين حىت خيتار اهللا ألهل بيتك دارك اليت أنت اقيم  با و أاا احلزُن عسراد و أاا الليُل َعُمسهسد 

أهال الرتاب يف بعض كتب مث خرج ان القرب الشريف  ) يا ابن رسول اهللا و رمحة اهللا و بركاتهالسالم 

بعد ذلك توجه ىل  , اا قُرب احلسني الاي قُِتل عطشانًا غريبا املقاتل يقولون كَتَب عل  القرب الشريف ه

سأهلم بقيت أراد أن ينبه األسديني لكن هو أراد غاية ان هاا السؤال اإلاام عاِمل  , األسديني يسأهلم

كلما رععنا عضواً ان بدنِه سقط عضواً آخر استهلت املسناة  قالوا نعم بطل  اطروح  عل  جثة ان اجلثث 

سناة حينئٍا توجه و هو اكسور ىل  جهة املشرعة ىل  جهةانا السجاد عيون ىلاا
ُ
َلمَّا وصل عند عمه  امل

عل  الدنيا عل  الدنيا بعدك العفا يا قمر بين هاشم : (العباٌ ألق  بنفسِه عل  أيب الفضل و هو يقول 

مث محلُه عل   ) كاتهسب و رمحة اهللا و بر ان شهيٍد حمتَ بعدك العفا يا قمر بين هاشم عليك اين السالم 

جه , ملاذا تو صدرِه الشريف أنزلُه يف القرب الكرمي أهال الرتاب عليه و بعد ذلك توجه اسرعًا ىل  جوادِه 

ركب عل  ظهر اجلواد اخلربة بانتظارِه توجه اسرعًا ىل  جوادِه عمتُه العائلة احلسينية باسرعًا ىل  اجلواد ؟ 

نا عن حالك األسديون داروا بِه يا أخا العرب ان  : قال , أنت ؟ ان أنت ؟ أكشف لنا عن وجهك خربس

اا ىلن قال هاه الكلمة ىلال و غاب عن  : ععال البكاء األسديون يقولونهلم أنا ىلاااكم علي ابن احلسني 

أنا أريد أن عظَّم اهللا لك األجر سيدي يا زين العباد عقيلة بين هاشم أحسن اهللا لِك العزاء , أباارنا 

أنا أختم و هاا جملس الوداع أختم اللس و ختام هاه األيام لس لكن بأي شيٍء أختُم اللس أختم ال

أبو عبد اهللا وصانا وصية اا هي وصية أيب عبد اهللا وصية للشيعة وصية خاصة اللس بوصية أيب عبد اهللا 

ض يسأل عن سند ىلذا كان البعأنا أذكر سند هاه الوصية ىلذا كان البحث يف الروايات عن األسانيد 

الرواية أنا أذكر سند الرواية هاه الرواية نن نرويها عن سكينة عليها السالم عن نر احلسني هل مسعت 

عن سكينة عليها السالم عن نر احلسني برواية عيها سند اثل هاا السند هاه الرواية سندها هكاا 

شيعيت   مسعتم بغريٍب أو شهيٍد عاندبوين  شيعيت اهما شربتم عاب ااٍء عاذكروين أو : ( صلوات اهللا عليه

ليتكم يف يوم شيعيت و جبرد اخليل بعد القتل عمداً سحقوين شيعيت   عأنا السبط الاي ان غري جرٍم قتلوين
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عاشوراء مجيعًا تنظروين شيعيت كيف أستسقي لطفلي و أبو أن يرمحوين شيعيت و سقوه سهم بغٍي عوض 

 أأ ) املاء املعنيِ 

 ـــــــــــــــــــــــ

 :مالحظة 

 االعضل اراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض االخطاء املطبعية أ  )1(
 و قد تكون بعض املقاطُ غري ُاسجَّلة ان الوجه االول و الثاين للكاسيت عـَُريج  اراعاة ذلك أ )2(

 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 

 


