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فَاسِعدوا عزاءها ِجبَدِّها سّيد الشهداء َحنَمدُه تعاىل ان َمنَّ علينا ِجبوار سّيدتنا املعصومة عليها السالم 

ُصابا الَفجيع ثانيًة بالصالة على ُحممَّد و بالصالة على ُحممَّد و آل ُحممَّد ,  ززونة ِِ
َ
و َاسِعدوا التووَلة امل

لَالخذ بثأر سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه مع إمام زماننا عليه , وفـََّقنا اهللا و ايّاكم آل ُحممَّد 

َالبُلَغ افضل الصالة و السالم لِنكون له كما جاء يف الزيارة الشريفة و َحنن ُخناطته صلوات اهللا عليه ( 

ارَفعوا ) لذِكرِه الشريف و لَِريّا ارجيِه االقَدس  من طاَعتك ُمرادي , و َاشفَي من اعدائَك فؤادي

 االصواَت بالصالة على ُحممَّد و آل ُحممَّد .

 

 يـا زهـــراء
 يا َمن ذَبحوا ُحَسينها عطشاناً 

 

 اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الَرْمحن الرحيم

الَعن العصابَة اليت اللهم الَعْن اوََّل ظاِمل ظَلَم حقَّ ُحممَّد و آل ُحممَّد و آخَر تابٍع له على ذلك , اللهم 

 و شايـََعْت و بايـََعْت و تابَعْت على قَوله , اللهم الَعنُهم َمجيعاً .جاهَدْت اُحلسني 

 اللهم يا َربَّ اُحلسِني ِحبَقِّ اُحلَسني , اشِف صدَر اُحلسني ِبظهور اُحلجَّة عليه السالم
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 وراَء َهالّ ـتَنُظُر عاش  اـَاَو م      ِع َاّال َيستِهالّ ـاُر الدَّمـا انتظـم         

 ماَتَم الُحزْن و َدْع ِشربًا و اكالً      دِّْد بِه  ـْم جَ ـَفقُ  وٌر ـاشـَهلَّ ع         

 الكًا و ُرْسالً ـٍم احَزَن امـماتَ   ما تلَبُس ثوَب الُحزِن في      فـكي         

 الزهراء َثكلى اطَمةُ ـاصَبَحْت ف   وٍم به   ـفي يَ   ا َتحَزنُ ـم فـكي         

 وِل اهللا َقتلىـَبَحْت آُل رسـاص وٍم به     َـ في ي  ا َتحَزنُ ـف مـكي         

 ًا ليَس َيبلىـالُم َثوبـُالِبَس االس    وٍم به  ـفي يَ  ا َتحَزُن ـف مـكي         

 ىَرأُس َخْيِر الَخلِق في ُرْمٍح ُمَعلّ      وٍم به ـفي يَ   ا َتحَزنُ ـف مـكي         

 الّ ُـ ى ِاّال و فـلـاٌم للعُ ـو ُحس    ـى  ؤَدُد اّال و انَقضـوَم ال سُ ـيَ          

 قد اوِثَق َعْقالً   اُب الَمجدِ ـو ِرك      رى قد ُاطِفأتْ ـراُن القِ ـني  َيومَ          

 ا َاَجالّ ـٌب مـَخطْ   ِه هللاـَسرجِ   عن     وِل اهللاـرس  رَّ ابنُ ـَيوَم خَ          

 ه ُزلِزَلْت و الديُن ُفالّ ـارُض في و الـ       ْرُش اهللاـَفُهناَك اهَتزَّ عَ          

 الّ ـهَ   َتنُظُر عاشوراءَ   اـَاَو م َيستِهّال       َاالّ  عِ ـا انتظاُر الدَّمـم         

 اطَمُة الزهراء َثكلىـاصَبَحْت ف ه     ـوٍم بَـ ا َتحَزُن في يـكيف م         

 

ُزرَّم و تعود و ال زاَل حزٌن َسرمديٌّ َيسري عاَدْت اي
ُزرَِّم و اُم امل

يف طَّيات هذا الوجود , عاَدْت اياُم امل

ُزرَّم و تعود 
و ِامام تعود و ال زاَل اَنّاُت يوامى اُحلسني ترتَدَُّد اصداؤها يف هذه االكوان , عاَدْت اياُم امل

 , سيدي يا صاحب االَمرالطويلة  زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه يف ايام َغْيتوه
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 رٍ ِـ اٍه و ال آمـَت ِبنْـ فًا ان َيُمرَّ الَزماُن     و َلسَـ َكفى اس               

 لَعتك الزاهرِ ـاِح طـليَس َاعيُننا تسَتضيُء     ِبمصب نْ و اَ                

 الناِظرِ  َة ودَ ـرَك معقـِبَغي ِمّنا عيوُن الرجاِء     و َلم َتُك                

ُوشَِّزْت بِدماء سّيد الشهداء صلوات اهللا و هذه هي الليلة االوىل من ايام َجمالسنا يف هذه االيام اليت 
, يف هذه الليلة اُريد ان اَِقَف َمثَّة َوقفة اسَوِشمُّ فيها شيئًا من عطر كربالء , عطر الوضزية سالمه عليه 

الكرامة و الكربياء , و مهما َسطَّرُت يف كالمي من امثال و الفداء , عطر العزَّة و الشموخ و عطر 
هذه العتائر َفهي خاسئٌة اَمام سّيد الشهداء , فلَوخَسأ الكلمات و لَوخَسأ العتائر يف َوصِف هذا العطر 

, عطر اُحلسني صلوات املقدس فِاّين ال َاِجُد ستيًال للوعريف به اّال ان اقوَل هو ِعطُر اُحلسني و كفى 
ززونة اهللا

َ
 و سالمه عليه , نَِقُف هذه الليلة نسَوِشمُّ شيئاً من َمشيم عطر سّيد الشهداء يف هذه االيام امل

ثقَلة باالحزان 
ُ
, يف هذه االيام اليت ُوِمسَْت بالُغربَة و العَطش و اجلراحات و الدماء , , يف هذه االيام امل

باحلرية و باِالباء و بالشَمِم و بالفكر التاذخ , و و يف هذه االيام اليت ُوِمسَْت بالعزَّة و بالشَرف 
َُزرَّم منافعها ال ُميكن 

ُزرَّم , و ايام امل
بالعقيدة السليمة , و بالنَظر الواضح , َلعلَّنا ننَوفُع شيئاً من ايام امل

ُزرَّم تَوضَّأْت بِدماء سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , و َدُم س ان ُحتَد
ّيد الشهداء ال , ايام امل

ُزرَّم لالنسانية ال ُحتَد 
ُزرَّم لِشيعوه , منافع امل

ُحيَد , ما كان َدُم سّيد الشهداء َحمدودًا , كذلك منافع امل
لكن ضيق الوقت هو الذي يضغط علينا فَنِقُف وقفًة على َمهل َلعلَّنا نسَوِشمُّ شيئًا من َمشيم رَيّا 

ُزرَّم , ظُر اىل اي شيء ُميكننا اِقُف وقفًة لَِنن, نَ اُحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
ن ننَوفع من امل

, ّسّيد الشهداء ُكنَيوه املعروفة ( ابو عتد  االوىل اليت َنشمُّها من عطر ايب َعليٍّ صلوات اهللا عليه الَشمَّةُ 
, ُكنَيوه هللا و سالمه عليه اهللا ) هذه الُكنَية العامة و اَّما الُكنَية اخلاصة , ُكنَيوه ( ابو َعليٍّ ) صلوات ا

 .بني اهل التيت , ُكنَيوه بني خاصة اصزابه ( ابو َعليٍّ ) صلوات اهللا و سالمه عليه 

افضل عَمٍل يعمُله االنسان كما يف رواياتنا الشريفة , ُيكِمل به ميزانَُه يوم القيامة , الصالة على ُحممَّد 
 .و آل ُحممَّد 
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من عطر سّيد الشهداء يف هذه االيام , خصوصية الزمان و الوقت يف هذه  الين َنشمُّها الَشمَّة االولى
, و للزمان و لالزمَنة ِبَشكل عام خصوصيات و خصائص َجتَعل لذلك الزمن الذي ارتتَطْت به االيام 

يكون تلُكم اخلاصية , َجتعل لذلك الزمن َمْنزلة ُمعيَّنة , هذه اخلصائص تارًة تكون َكْونية , ِلسَتب َكْوين 
, َالمٍر َشرعي ُمعنيَّ يكون ِهلذا الزمان خصوصية ُمعيَّنة , و تارًة اخرى تكون هذه اخلصائص شرعيَّة 

ِهلذا املقطع من الزمان خصوصية ُمعيَّنة , و تارًة اخرى يكون لالنسان َيٌد يف ُصنِع تلك اخلصوصية ِلما 
ها االَُمم بِنزو عام , بِشكل عام , فَيكون لذلك يَفعُله من ِفعل , لالعمال اليت يفَعلها االفراد او تفَعلُ 

املقطع من الزمان خصوصية ُمعيَّنة , و ال اُريد احلديَث هنا عن اقسام َمقاطع الزمان و عن الزمن 
اخلاص او اَالَخص و عن استاب هذه اخلصوصيات , و ال اُريد الوَوغُّل يف معىن اآلثار الَكْونية او 

خولفة من الزمان , ال اُريد احلديث يف  َيرتُكها الناُس يف االزمَنة الوشريعية او اآلثار اليت
ُ
و يف املقاطع امل

هذه املطالب ِاّمنا اَشرُت اىل هذا املعىن كي يكون َمدخًال ِحلديثي ِخبصوص خصوصية الزمان يف هذه 
فيها هذه اخلصوصيات  االيام خصوصاً يف العشرَة االوىل من َشهر ُحمرَّم احلرام , و هذه االيام اجومَعتْ 

, خصوصيات َكْونية حدَثْت يف هذه االيام , خصوصيات شرعيَّة تعلََّقْت ِبذه االيام , خصوصيات 
تعلََّقْت بِفعل اُناٍس و منهم بِفعل سّيد الشهداء و ِفعل اهل بَيوه و انصاره , هذه االيام َمحَلْت من 

خصوصيات افعال افضل اخلَلق , افعال سّيد اخلصوصيات الَكْونية , من اخلصوصيات الشرعية و من 
ُطهَّرين , صلوات اهللا و سالمه عليه , و ايضًا ال اريُد الدخوَل يف 

الشهداء و اهل بَيوه و َصزتِه امل
تفاصيل هذه اخلصوصيات اِنّا فقط اْلَمزُت و اَْلَمعُت ِبذه اإلملاعة السريعة اىل اّن اول َمشَّة نسَوِشمُّها 

و من عطر سّيد الشهداء يف هذه االيام , خصوصية الزمان يف هذه االيام , يف هذا  من عطر ُحمرَّم
املقطع من الزمان و يف هذه الفرتة الزمنية من حياتنا , و عليه ال بد ان ال َجنعل الفرصة َتفوت فِاّن 

زاب , هذا املقطع الزَمين الُفَرص ـ كما يقول اَمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ـ ِاّمنا َمتُر َمرَّ السَ 
ا هذه اخلصوصية لو اَردنا ان َندُخل  من حياتنا فيه خصوصيات لكّين اُشري اىل خصوصية واضزة و رِّ

علني يف هذا املقطع يف تفاصيلها َفهي َتشمل على اجلهة الَكْونية و على اجلهة الشرعية و على آثار الفا
شهداء و َمن كان مع سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه , سّيد الاشَرف الذين فَعلوا  الزَمين و ُهم

 .عليه 
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اخلصوصية يف هذا الزمان , تأثُّر القلوب طُرًّا لُكل اخلالئق , يف هذه االيام تأثـََّرْت قلوب اخلالئق طُرّاً 
, و قلوب اهل ِبشكل عام , و قلوب شيعة اهل التيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني ِبَشكل خاص 

ات اهللا عليهم اْمجَعني , االئمَّة املعصومون و الذين َشِهدوا كربالء بَشكل اَخص , و قَلُب التيت صلو 
اِمام زماننا ُمنَكسر يف هذه االيام بِنزو اَخصِّ االَخص , يف هذه االيام هذه الظاهرة و هذا االثَر 

السليمة , و ُتدرِكه القلوب اليت واضح , واضح ُتدركه العقول و ُتدرِكه االدلَّة الَنقلية و ُتدرِكه الِفَطر 
ه عليه , و ُتدرِكه النفوُس اليت تَوجََّهْت ِبكيا�ا , ماصطَلَمْت ِجبَذوة سّيد الشهداء صلوات اهللا و سال

ِحبقيقوها اىل ِقتَلة العشق اإلهلي , اىل كعتة العشق اإلهلي , اىل اُحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , 
كل َيوٍم عاشوراء , ُكل اَرٍض كربالء و ُكل َشهٍر   يام و يف كل ..َرْت يف هذه االقلوب اخلَلق طُرًّا تأثـَّ 

ُحمرَّم حىت يقوم َمهديُّهم صلوات اهللا و سالمه عليه , قلوب اخلَلق طُرًّا انكسَرْت , تأثـََّرْت كما قُلت 
من اهل التيت  ِبشكل عام , و قلوب الشيعة ِبشكل خاص , و قلوب ائمَّونا و الذين َشِهدوا كربالء

بِنزو اَخص , و قَلُب ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ُخزانَة االحزان و َجممع الَلوعات و 
املصائب , و يكفينا هذا االمر ان نَِقَف وقفًة يف مسألة انكسار قلب ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه 

, هذا م زماننا عليه افضل الصالة و السالم عليه كي نسَوِشمَّ شيئًا من عطر ُحمرَّم يف ِظالل اِما
ِبشكل االنكسار الذي َعمَّ القلوَب طُرًّا , و الذي َعمَّ قلَب ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

اَخص , و هو ناموس َدهرنا , و هو ميزاُن وجودنا صلوات اهللا و سالمه عليه , هذا االنكسار الذي 
م َجيعُل ِهلذا املقطع الزماين من اَعمارنا , من السَنة , من حياتنا , من حَدَث و يَهوُف يف هذه االيا

حياة الوجود خصوصة ُمعيَّنة , فالذي ينَكسُر قَلتُه يف هذه االيام انكسارًا يُوافق انكسار قَلب ِامام 
واياتنا الشريفة زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه ِاّمنا واَفَق يف ذلك قلَب اهللا ستزانه و تعاىل الَيس يف ر 

اّن اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه هو قَلُب اهللا ؟ روايات ُموَعدِّدة ورَدْت عن اهل بَيت 
يد ان نَِقَف على هذا احلديث ر ) ال ن اإلماُم المعصوم َقلُب اهللالعصمة صلوات اهللا عليهم اْمجَعني ( 

 اصل املطلوب .ُخيرِجنا عن الشريف النّه َحيواُج اىل بيان طويل 

خصوصية ُمعيَّنة , و هذا فاالنكسار الذي حَدَث يف هذه االيام هو الذي ُيكِسب هذه االيام 
االنكسار و هذه املصيتة اليت تأثـََّر َهلا الوجود يوَّضُح َمعناُه يف زيارة عاشوراء الشريفة اليت ُروَيْت عن 
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يا ذا ُخناطب سّيَد الشهداء يف زيارة عاشوراء ( , ماِامامنا ايب جعفر التاقر صلوات اهللا و سالمه عليه 
ابا عبد اهللا , لقد َعُظَمْت الَرزيَُّة و َجلَّْت و َعُظَمْت المصيَبُة بَك علينا و على َجميِع اهِل 

) َعُظَمْت الَرزيَّة ,  على اهل السماواتاالسالم , و َجلَّْت و َعُظَمْت ُمصيَبتك في السماوات 
اّن مصيتة سّيد الشهداء َجلَّْت , ِاْن ُكّنا صادقني بَك علينا , ِاْن ُكّنا صادقني ملصيتة َجلَّْت و َعُظَمْت ا

) بَك علينا يعين يف  َعُظَمْت الَرزيَُّة و َجلَّْت و َعُظَمْت المصيَبُة بَك عليناو َعُظَمْت علينا ( 
و  , و على َجميِع اهِل االسالمبَك علينا (  قلوبنا , ايَن َتعُظم املصيتة ؟ َتعُظم املصيتة يف القلوب

الَنص الشريف ُيشري ِبشكل )  َجلَّْت و َعُظَمْت ُمصيَبتك في السماوات على اهل السماوات
 .اْمجايل اىل هذا االنكسار الذي َعمَّ اهَل االرض و َعمَّ اهَل السماء 

ليه يف كوابه ( الكايف ) و اليت ذَكَرها اَّما يف الزيارة املطلقة اليت يَرويها َشيخنا الُكَليين رضوان اهللا تعاىل ع
َزدِّث الُقّمي رضوان اهللا تعاىل عليه يف الزيارات املطلقة يف املفاتيح , الزيارة االوىل , هي َمرويَّة عن ( 

ُ
امل

الكايف ) الشريف , الزيارة االوىل جنَُِد املعىن فيها ُمفصًَّال اكَثر , ماذا تقول الزيارة االوىل املطلقة ـ 
 ؟َسب ترتيب املفاتيح ـ ِلسيِّد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه ِحب 

)  اشَهُد اّن َدَمَك َسَكَن في الُخْلِد , و اقَشَعرَّْت له َاِظلَُّة الَعرِش , و َبكى له َجميُع الخالئق( 
ايل يف قلوب يـُتَـنيِّ االنكسار االمجْ انَوتهوا اىل مقاطع الزيارة , املقطع الذي ذَكرتُه من زيارة عاشوراء 

اشَهُد اّن َدَمَك َسَكَن في الُخْلِد , و اقَشَعرَّْت له يـُتَـنيِّ املعىن ِبَشكل ُمفصَّل ( اخلليقة , هذا املقطع 
, و بَكْت لُه الَسماواُت الَسبُع و اَالَرضوَن الَسبع , و  َاِظلَُّة الَعرِش , و َبكى له َجميُع الخالئق

ن يتقلَُّب في الجنَّة و النار , من َخلِق َربِّنا , و ما ُيرى و ما ال ما فيهنَّ و ما بيَنُهنَّ , و مَ 
ته , و اشَهُد اّنَك َقتيُل اهللا و ابُن َقتيلِه , واشَهُد اّنك ثَاُر ُيرى , اشَهدُّ اّنَك ُحّجة اهللا  و ابُن ُحجَّ

وتوُر في اّنَك ِوْتُر اهللا المَ  و اشَهدُ هنا ( َمورد الشاهد  ) اهللا و ابُن ثأِره , و اشَهُد اّنك ِوْتُر اهللا
يف هذه .. هذا املقطع من الزيارة , بالنويجة املقام ال يسَمح بَوفصيل املعاين )  السماواِت و االرضِ 
ا يف وقت آخر لو وُ  فِّقنا ِلَشرح هذه العتارات , ِلَشرح هذه املضامني , نـُتَـنيِّ املعىن ِبَشكل ُمفصَّل , رِّ

رة الشريفة يـُتَـنيِّ املعىن ِبَشكل اكَثر تفصيًال , َدَمَك سَكَن يف اخلُلد , اقشَعرَّْت له َفهذا املقطع من الزيا
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و بَكْت لُه الَسماواُت الَسبُع  (اظلَُّة العرش , الَعواِمل الُعلوية , َبكى له َمجيع اخلالئق مث يأيت الوفصيل 
قلَُّب في الجنَّة و النار , من َخلِق َربِّنا و اَالَرضوَن الَسبع , و ما فيهنَّ و ما بيَنُهنَّ , و َمن يت

هذا املقطع  ) وتوُر في السماواِت و االرضِ و اشَهُد اّنَك ِوْتُر اهللا المَ , و ما ُيرى و ما ال ُيرى , 
ُيشري اىل هذا املعىن الذي ذَكرتُه قتل قليل , اىل االنكسار العاَلمي , اىل االنكسار الَكْوين الذي حَدَث 

لذي َحتدَُّث عنه املقطع الذي ذَكرتُه اوًال من يام و اليت َحيُدث يف كل عام , هذا االنكسار ايف هذه اال
رويُّ عن 

َ
زيارة عاشوراء , و املقطع الثاين الذي ذَكرتُه من زيارة سّيد الشهداء يف ( الكايف ) الشريف امل

الكائنات و يف قلوب اهل االرض ِامامنا الصادق عليه السالم يوزدَُّث عن االنكسار الَكْوين يف قلوب 
انكسار اَعزُّ من هذا االنكسار , انكسار قلوب اهل التيت , يف قلوب اهل السماء , و هناك 

يَرويها َشيخنا الَصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه يف ( صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , الرواية الشريفة اليت 
, ماذا تقول هذه الرواية ؟ الرواية توزدَُّث عن و السالم  اَالمايل ) عن ِامامنا الرضا عليه افضل الصالة

َم َشهٌر كاَن انكسار قلوب اهل بَيت العصمة صلوات اهللا عليهم , ِامامنا الرضا يقول (  ِاّن الُمحرَّ
 ) بالنويجة من اَالشُهر احلَُرم و اَالشُهر احلُرم يف اجلاهلية معروفة ( اهُل الجاهلية ُيَحرِّمون فيه القتال

َم َشهٌر كاَن اهُل الجاهلية ُيَحرِّمون فيه القتال ) لكن ماذا َجرى فيها على اهل التيت ؟  ِاّن الُمحرَّ
فاستُبيَحْت فيه دماؤنا , و ُهِتَكْت فيه ُحرَمتنا , و ُسِبَيْت فيه َذرارينا و يقول اِمامنا الرضا ( 

قلنا , و َلم ُتْرَع ِلرسول اهللا فيها من ثُ  نساؤنا , و ُاضِرَمْت النيراُن في َمضاربنا , و انُتِهَب ما
في َامرنا , ِاّن يوَم الُحسين اقَرَح جفوننا , و اسَبَل دموَعنا , و صلى اهللا عليه و آله ُحرَمٌة 

َفلَيبِك َفَعلى مثل الُحسين ) اي و اهللا مث يقول ِامامنا صلوات اهللا و سالمه عليه (  اَذلَّ عزيَزنا
) مث يُرِدف بعد ذلك اِمامنا الرضا صلوات اهللا و  ليه َيحطُّ الذنوَب الِعظامالباكون فاّن البكاء ع

سالمه عليه كالَمُه االول ِبكالٍم آخر فَيقول ( كان َايب ) يعين اإلمام باب احلوائج صلوات اهللا عليه ( 
ضَي منه , و كانت الكآبة َتغلُب عليه حتى َتمكان َابي اذا جاء َشهُر الُمحرَّم ال ُيرى ضاحكًا 

ُزرَّم , حىت َمتضَي منه عشَرة ايام , الّن ِهلذه االيام خصوصية كما قُلت  عشَرة ايام
) يعين من َشهر امل

حتى َتمضَي منه عشَرة ايام , فاذا كان َيوُم العاشر كان ذلك اليوم يوم ُمصيَبته و قتل قليل ( 
 ) . عليه السالمُحزنِه و ُبكائه و يقول , هو اليوم الذي ُقِتَل فيه الُحسين 
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اقَرَح جفوننا , و اسَبَل  () كما يقول ِامامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه  ِاّن يوَم الُحسين( 
و  ) فاوَرثَنا الكرَب و البالء الى يوم االنتظار في ارِض َكرٍب و بالء دموَعنا , و اَذلَّ عزيَزنا

, هذه ر ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه يوم االنوظار كما يظَهر من بعض الروايات هو يوم ظهو 
النصوص الشريفة , الَنص االول , الَنص الثاين , ُيشريان اىل االنكسار الذي حَدَث يف هذا الَكْون و 

ِاّن يوَم الُحسين اقَرَح , و اَّما الَنص الثالث ( اىل االنكسار الذي حَدَث يف قلوب هذه املوجودات 
صلوات اهللا عليهم ) ُيشري اىل انكسار قلوب اهل التيت  وَعنا , و اَذلَّ عزيَزناجفوننا , و اسَبَل دم

اْمجَعني , َففي هذه االيام اليت َحتمُل هذه اخلصوصية لِنجَعل من قلوبنا و لو تـََعمًُّال هكذا , و لو 
نكسار لَِلوعة افوعاًال هكذا , تعيُش االنكسار ِلسّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , تَعيُش اال

من التكاء فَليَوتاكى , الروايات الشريفة كما  , الذي َمل يوَمكَّنِامام زماننا عليه افضل الصالة و السالم 
, الروايات الشريفة كما َمتدُح االنكسار على نفس هذه الَوترية  َمدَحْت التكاء مَدَحْت كذلك الَوتاكي 
هذه القلوب تكون ُمواِفَقة , تكون ُمواِطَئًة لَِقلب اِمام زماننا كذلك َمتَدُح الوَعمُّل لالنكسار , َلَعلَّ 

صلوات اهللا و سالمه عليه و اّال َفشيَعة اهل التيت احزاُ�م احزان ائمَّوهم , يف ُحمرَّم املاضي كنُت قد 
ا كانت اكَثر الليايل يف السنة املاضية ِخبصوص احلديثشَرحُت  عن  روايًة من الروايات الشريفة و رِّ

هذه الرواية , اُعيد َنصَّها على َمسامعكم , الرواية َمرويَّة عن ِامامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه 
) اإلمام هنا , اوذوا فينا و َلم نؤَذ فيهم َرِحَم اهللا شيَعتنا  , ماذا يقول ؟ يقول (يف حديثه عن شيَعوه 

, على اي حال , اِمامنا الصادق الئمَّة ِبسَتب شيعوهم يـُتَـنيِّ باَب َعطفه و َرْمحَوه و اّال كم اوذَي ا
صلوات اهللا و سالمه عليه يقول ( َرِحَم اهللا ) يعين اإلمام هنا يوكلَُّم بِلسان االُبـُوَّة , اَالب جيَُِد االذى 

ِحَم رَ , ِبذا اللسان اِمامنا يوكلَّم صلوات اهللا و سالمه عليه ( من ابنِه يف بعض االحيان ليَس باَذًى 
, شيَعتنا ِمّنا و قد ُخِلقوا من فاِضل طيَنتنا , و ُعِجنوا  اهللا شيَعتنا , اوذوا فينا و َلم نؤَذ فيهم

ِبنور َواليتنا , َرضوا بنا ائمًَّة و َرضينا ِبهم شيَعًة , ُتصيبهم َمصائبنا , و تُبليهم َاوصاُبنا , 
ِلُع على احواِلهم , َفُهم تألَُّم ِلتألُّمهم , و نطَّ وُيحِزنهم ُحزننا , و يسرُُّهم سرورنا , و نحن ايضًا ن

لُه على َموالُه , َفُهم مَعن ا ال ُيفارقوَننا , و نحن ال ُنفارقُهم الّن مرجَع الَعبد الى َسيِّده , و ُمعوَّ
َيهجرون َمن عادانا , و .. ِبَمدح َمن واالنا ... اللهم َاْحِي شيَعتنا في دوَلتنا , و َابِقهم في 
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لِكنا و َمملَكتنا , اللهم ِاّن شيَعتنا مّنا , ُمضافين الينا , َفَمن ذَكَر ُمصاَبنا و بكى َالجلنا مُ 
َحيملون هذه ) شيعة اهل التيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني  اسَتحيى اهللا ان ُيَعذَِّبُه في النار

ماَزجة يف ق
ُ
لوبم مع قلوب اهل بَيت العصمة صلوات اهللا عليهم االوصاف , َحيملون هذا املعىن , امل

اْمجَعني , هذه الَشمَّة االوىل اليت نسَوِشمُّها من عطر شهر ُحمرَّم و من عطر سّيد الشهداء الَفّواح يف 
ثَقَلة بالقوارع اليت آَلَمْت اهَل التيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني 

ُ
ززونة , يف هذه االيام امل

َ
 .هذه االيام امل

ا يُوعتكم اجللوس لكن اجللوس يف َجمالس سّيد الشهداء صلوات اهللا عليه يشَهُد لكم يوم القيامة .  رِّ

, اليت نسَوِشمُّها من عطر سّيد الشهداء الَفّواح يف هذه االيام , قُلت قتل قليل  الَشمَّة الثانيةاَّما 
 هذا الوجود . الَشمَُّة االوىل كانت يف احلديث عن معىن االنكسار الذي َعمَّ 

الَرباءة احلقَّة و ايام الَوالية احلقَّة , هذه االيام هي االيام اليت يوَجّلى فيها الَشمَُّة الثانية , هذه االيام ايام 
, و الَرباءة و الَوالية لسانيَّة و قَلتية , و عمليَّة ِجبوارح  مصداق الَرباءة احلقَّة و مصداق الَوالية احلقَّة

, اَّما الَرباءة اللساين و اليت ال بد ان ُحنَضرها يف هذه حيَّة باعماله اليت يأيت ِبا ِجبوارحه االنسان , جار 
و ِاْن ُكّنا ُمطالَتني يف كل َحلظات حياتنا لكن ِهلذه االيام االيام و ال بد ان نوَمسَّك ِبا يف هذه االيام 

ن تُراجع تاريخ شيعة اهل التيت , اكَثر النهضات , َهلا خصوصية من الَرباءة و الَوالية و لذا اذا اَردَت ا
يف وجه الظاملني يف مثل هذه االيام , و هذه االيام هي االيام اليت َخيافها الظاملون و َحيستون َهلا الَف 

تنَتعُث فيها الَرباءة من التاطل من عطر سّيد الشهداء , و تنَتعُث حساب الّن هذه االيام , االيام اليت 
ية للَزقِّ من عطر سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , و الَرباءة و الَوالية ال ينَفكُّ الَوالفيها 
, اَّما يف مقام اللسان َفهذا املعىن جنَُِده ا عن اآلخر , ال ميكن ان تنَفكَّ الَرباءة عن الَوالية احُدمهُ 

) يف يوم العاشر من ُحمرَّم و يف كل  اليوماللهم ِاّني اتَقرَُّب اليَك في هذا واضزًا يف زيارة عاشوراء ( 
, و في  اللهم ِاّني اتَقرَُّب اليَك في هذا اليوم( يوم َفزيارة عاشوراء يُزار ِبا سّيد الشهداء يف كل يوم 

) الَرباءة القلتية , و اللعنة , اللعن  َموقفي هذا , و ايام حياتي بالَبراءة منهم و اللعنة عليهم
)  بالَبراءة منهم و اللعنة عليهم , و بالمواالةءة منهم ) من اعداء اهل التيت ( باللسان ( بالَربا

) اوَضح مقطع يف زيارة  ِلَنبيَِّك و آل َنبيَِّك عليه و عليهم السالم و بالمواالةاتَقرَُّب بالَرباءة ( 
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, و في  هذا اليوم اللهم ِاّني اتَقرَُّب اليَك في( عاشوراء يوزدَُّث عن هذا املعىن ِبَشكل اْمجايل 
ِلَنبيَِّك و آل َنبيَِّك عليه  م , و بالمواالةَموقفي هذا , و ايام حياتي بالَبراءة منهم و اللعنة عليه

ا اوَضح من هذا داللًة , الوكرار مائة مرّة لِ  ) و عليهم السالم لَّعن و الوكرار مائة مرّة للسالم , و َلرِّ
و يف معىن الَوالية و تأكيدها , قُلت , هذه الليلة لَرباءة و تأكيدها هذا اوَضح داللًة من االول ِلمعىن ا

, فقط اُشري اشارات اْمجالية للمعاين اليت ميكن ان ننَوفَع منها يف هذه االيام اليت َحتمُل من 
جالس , 

َ
جلس فاحتة هذه امل

َ
جلس باعوتار هذا امل

َ
اخلصوصيات و من املعاين االشياء الكثرية ليكون امل

ثابة املقّدمة , و كذلك جاء يف رواياتنا الشريفة رواية طويلة عن اإلمام الرضا صلوات اهللا و لَيك ون ِِ
سألة الَرباءة اللسانية سالمه عليه  , الرواية يَرويها الَريّان , اقَوطُف منها هذا املقطع الذي يرتتط ِحبديثي ِِ

ها َشيخنا الَصدوق يف كوُته , اإلمام ُخياطته َيذكرُ  بن شتيب عن اإلمام الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه
يابَن شبيب , ِاْن َسرََّك ان ( يابَن شتيب , يابَن شتيب ) اىل ان يقول صلوات اهللا و سالمه عليه ( 

فالَعْن قَتَلة الُحسين ) َفماذا تفعل (  َتسُكَن الُغَرَف الَمبنيَّة في الجنَّة مع النبيِّ و آل النبي
 , هذه اشارة .. انقطاع .) لعنُة اهللا عليهم َمجيعاً  مه عليهصلوات اهللا و سال

ان نقَوطَف بعض النصوص الشريفة من الزيارات , من الروايات و اليت فيها  الَرباءة القلتية , ميكن اَّماو 
هي غري و اشارة اىل هذا املعىن , ما جاء يف الزيارة اجلامعة الئمَّة املؤمنني املوجودة يف آخر ( املفاتيح ) 

الزيارة الكترية , الزيارة اجلامعة الئمَّة املؤمنني , ما جاء فيها يف اواخر هذه الزيارة قتل دعاء الزيارة ( 
َفنحُن ُنشِهُد اهللا َاّنا قد شاَرْكنا اولياءُكم و انصاَرُكم الُمتَقدِّمين في اراقة دماء الناكثيَن و 

) سّيد شباب اهل الجنَّة عليه السالم يوَم كربالء  و قَتَلِة ابي عبد اهللا القاسطيَن و المارقينَ 
بالنّياِت , و القلوِب , و التأسُِّف على َفْوِت تلك المواقف التي حَضروا بأيِّ شيء شارَكناهم ( 

 ) .  ِلُنصَرتكم , و عليكم ِمّنا السالُم و رْحَمة اهللا و بركاته

) و  انصاَرُكم الُمتَقدِّمين في اراقة دماء الناكثينَ  َفنحُن ُنشِهُد اهللا َاّنا قد شاَرْكنا اولياءُكم و( 
) بالوأسُّف  بالنّياِت , و القلوِب , و التأسُّفِ قوَـَلة سّيد الشهداء صلوات اهللا عليه , بأيِّ شيء  ( 

و لذلك اإلمام الرضا يف نفس هذه الرواية , رواية الَريّان بن شتيب , ماذا يقول اِمامنا الرضا الواقعي 
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يابَن شبيب , ِاْن َسرَّك ان يكون لَك من الثواب مثل ما ِلَمن اسُتشِهَد مع الُحسين عليه ان ( للَريّ 
َفمتى ما ذَكرَتُهم َفُقْل , يا َليتني ( ) َفماذا تفعل , اإلمام يقول , اذا اردَت ان تَناَل ذلك  السالم

, والوَمّين تَعلُّق القلب ِبَشيء  الوَمّين ) يا لَيوين , و ليَت فيها اشارة اىل كنُت معكم فافوَز فوزًا عظيماً 
َفنحُن ُنشِهُد اهللا َاّنا قد ( بالنّياِت و بالقلوِب ) ال بد ان توَزقَّق الَرباءة من اعداء سّيد الشهداء ( 

ا شَرْحنا هذا ) و الكالم واضح  شاَرْكنا اولياءُكم و انصاَرُكم يف ( َ�ج التالغة ) الشريف و رِّ
و طوَّْلنا بعض الشيء يف َشرِحه , َلّما انوَصَر امُري م دروسنا يف َشرح النهج الشريف الكالم يف ايا

وَدْدُت اّن اخي ُفالنًا كان َفجاَءُه اَحُد اصزابه فقاَل , يا امري املؤمنني املؤمنني على اهل اَجلَمل 
الواقعة , امري املؤمنني شاِهَدنا ِلَريى ما نَصَرك اهللا على اعداءك , كان شاِهَدنا , كان حاضرًا يف 

يقول له , اََهوى اخيَك مَعنا ؟ قال نعم , هذا يَودُّ ان يكون اخوه شاهداً صلوات اهللا و سالمه عليه 
َفقال نعم , يف املعركة ِلَريى النصَر الذي َحتقََّق على َيد سّيد االوصياء , قال له اََهوى اخيَك مَعنا ؟ 

 فَقد َشِهَدنا , و لقد َشِهَدنا في عسَكرنا هذا , ما زاَل قَلتُه حقيقًة ( نافَقد َشِهَدنا , ما زاَل َهواُه مع
 ) .َاقواٌم في اصالِب الرجال , و َارحاِم النساء , سَيبعُث بهم الزمان , و َيقوى ِبهم االيمان 

الوَمّين  ) و يا َليتني كنُت معكم فافوَز فوزًا عظيماً (  بالنويجة , الوأسُّف بالقلوب الوأسُّف الواقعي
, يعيُشه االنسان يف كل كيانه , هذه , الوَمّين احلقيقي الذي يعيُشه االنسان يف كل وجوده  الواقعي

الَرباءة القلتية و هذه الَرباءة اللسانية , اَّما الَرباءة الفعلية َففي عاشوراء و يف كالم سّيد الشهداء من 
لَّة الصرحية اليت ُميكننا ان نسَوهدَي ِبا , سّيد الشهداء يف الِعَرب الواضزة و من االشارات التَـيِّنة و االد

حلَنفية صلوات اهللا عليه , ماذا كَوَب سّيد ُحممَّد بن ايف املدينة و اليت اَعطاها َالخيه َوصيَّوه اليت كَوَتها 
ًا و ِاّنما ِلطَلب و ِاّني َلم َاخُرج َاِشرًا و ال َبِطرًا و ال ُمفِسدًا و ال ظاِلمالشهداء يف َوصيَّوه ( 

ا يف بعض النَسخ ( و شيعة ايب  االصالح في ُامَّة َجّدي و شيعة ابي عليٍّ بن ابي طالب ) رِّ
 ( لكن ايضاً عندنا مصادر و نَسخ اخرى موجودة فيها هذه الكلمةغري موجودة  عليٍّ بن ايب طالب )

, اريُد اْن آُمَر  ليٍّ بن ابي طالبِلطَلب االصالح في ُامَّة َجّدي و شيعة ابي ع خَرجتُ  و ِاّنما
بالمعروف و َانهى عن المنكر و اسيَر ِبسيَرة َجّدي و ابي علي بن ابي طالب , َفَمْن َقِبَلني 
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بَقبول الَحقِّ فاهللا َاْولى بَقبول الَحقِّ , و َمْن َلم يقَبلني على هذا َاصِبُر حتى َيحُكم اهللا بيني و 
 ) . بين الَقوم و هو َخير الحاكمين

, اريُد اْن  ِلطَلب االصالح في ُامَّة َجّدي و شيعة ابي عليٍّ بن ابي طالب خَرجتُ  و ِاّنما( 
) االمر باملعروف هو اجلانب الفعلي من الوالية باَحلق , و  آُمَر بالمعروف و َانهى عن المنكر

 خطَتوه يف يوم عاشوراء , يف , و اَّما َقوله يفالنهي عن املنكر هو اجلانب الفعلي من الَرباءة من التاطل 
يظَهر فيها معىن ) و كلماتُه صلوات اهللا و سالمه عليه  اال و ِاّن الَدِعيَّ بَن الَدعيِّ اخلطَتة الثانية ( 

قد رَكَز  اال و ِاّن الَدِعيَّ بَن الَدعيِّ اإلباء واضزًا , و معىن الشَمم يف ذات نفسه املقدسة َجليًّا ( 
ِسلَّة و الِذلَّة , و هيهات مّنا الِذلَّة , يأبى اهللا لنا ذلك و رسوُله و المؤمنون بين اثنَتين , بين ال

, و ُحجوٌر طاَبْت و ُطُهَرْت , و انوٌف َحميَّة , و نفوٌس َابيَّة من ان تؤِثَر طاعَة اللئام على 
) مث انَشأ ابيات  اصرمصاِرِع الكرام , اال و ِاّني سائٌر ِبهذه اُالسَرة على قلَّة العَدد و ُخذالن الن

 فرَوة بن ُمَسيك املرادي

 

 و ِاْن ُنهَزم فَغيُر ُمهزَّمينا   ُقْدمًا      فإْن َنهِزم َفهّزامونَ                

 ريناـا و دوَلُة آخـَمنايان     و ما ِاْن ِطبُّنا ُجْبٌن و لكن                

 سَيلقى الشاِمتوَن كما َلقينا    بنا َافيقوا    امتينَ ـَفُقْل للش               

 

 ِطتُّنا يعين عاَدتنا .

من التاطل و ِلمعىن الَوالية للَزق , هذه الَشمَُّة الثانية اليت  هذه املعاين َجليَّة و واضزة ِلمعىن الَرباءة
بِدماء  و يف هذه االيام اليت ُوشَِّزتْ نسَوِشمُّها من عطر سّيد الشهداء الَفّواح يف هذه االيام احلزينة 

 .سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 
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اليت نسَوِشمُّها يف هذه االيام , هذه االيام كما اّ�ا قُرَِنْت يف حديث اهل التيت و  الَشمَُّة الثالثةاَّما 
يف فكر اهل التيت , قُرَِنْت بذِكر سّيد الشهداء و ِبِ◌ِ◌َدمه املظلوم صلوات اهللا و سالمه عليه هي 

رونَة بذِكر ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك جتَُِد هذا املعىن واضزًا يف زيارة مقايضًا 
عاشوراء على رغم ِقَصرها و اخوصارها , مرََّتني يأيت ذِكر الثأر و ذِكر ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه 

َقني طَلَب ثاِرَك مع ِاماٍم منصوٍر من فاسأُل اهللا ان َيرزُ يف الزيارة الشريفة , يف املرّة االوىل ( عليه 
و اْن َيرُزَقني طَلَب ثاِرُكم مع ِاماٍم ) و يف املرّة الثانية (  اهل َبيت ُمحمَّد صلى اهللا عليه و آله

) مرّتان يأيت ِذكر هذا املعىن يف هذه الزيارة على اخوصارها و على  َمهديٍّ ظاهٍر ناطٍق بالَحقِّ منكم
ِبسّيد الشهداء قُرَِنْت يام كما اّ�ا قُرَِنْت يف فكر اهل التيت و يف حديث اهل التيت ِقَصرها , َفهذه اال

كثرية اليت َحتدََّثْت عن ظهور ِامامنا يف هذه بإمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك الروايات  
ُزرَّم و يف يوم العاشر من شهر ُحمرَّم , اُشري اىل

جلس , الرواية  االيام , يعين يف ايام امل
َ
رواية الّن وقت امل

صلوات اهللا و سالمه عليه يَرويها ابو بصري رضوان اهللا تعاىل , يقول اِمامنا َمرويَّة عن اِمامنا الصادق 
) واضح , املراد يف  اّال في ِوْتٍر من السنينال َيخُرُج القائُم صلوات اهللا و سالمه عليه الصادق ( 

ال َيخُرُج عليه السالم اّال في  الفردية , الرواية تـُتَـنيِّ هذا املعىن ايضًا ( ِوْتر من السنني يعين السنني
ِوْتٍر من السنين , سَنة ِاحدى , او ثالث , او َخْمس , او َسْبع , او ِتْسع , و يقوم في عاشور 

,  و َيقوُم في عاشور , و يظَهُر يوَم السبت( ) يف عاشور هنا يعين يف االيام العشرة االوائل 
) روايات كثرية توزدَُّث عن ظهور اإلمام يف يوم الستت و الذي ُيصادف العاشر  العاشر من ُمحرَّم

و يظَهُر يوَم السبت , العاشر (  ) يعين العاشر من ُحمرَّم و يظَهُر يوَم السبت , العاشرمن ُحمرَّم ( 
ظاهراً ( ) ُينادي , الَبْيعَة الَبْيعة  , قائمًا بين الُركِن و المقام , على يَدْيه َشخٌص قائم من ُمحرَّم

عىن بني يَديه  على يَدْيه َشخٌص قائم ُينادي , الَبْيعَة , الرواية هكذا تقول ( على يَديه ) يعين ِِ
ُزرَّم الَبْيعة 

فَيسيُر اليه انصاُره من يف يوم الستت , يكون ظهوره ( ) هذا يف اليوم العاشر من امل
فَيسيُر اليه انصاُره من اطراف االرض رواية , ال زلنا يف َنص الرواية ( ) تَوّمة ال اطراف االرض

َفُيبايعوَنُه فَيمُأل اهللا به االرَض عدًال كما ُمِلئْت َجْورًا و ُظلمًا , ثم َيسيُر عن مّكة فَيأتي 
امنا ماِ ر فيها ) َفهذه االيام اياٌم يُنَوظَ  الكوفَة فَيْنزل و ُيَفرِّق الجنوَد من هناك الى َجميع االمصار
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صلوات اهللا و سالمه عليه , الَيس من آداب الوعامل مع اإلمام اُحلجَّة ان ننَوظَرُه يف كل ُمجعة , الَيس 
اليت ( و هذا يَوُم اُجلمعة املوَوقَّع فيه ظهوُرك ) ايضاً من االيام اليت ذَكَرْتا الرواياُت الشريفة نقَرأ يف زيارَته 

لِثارات اُحلسني )  يأيت ِبرايَوِه اخلَّفاقة بِشعاره ( يامام صلوات اهللا و سالمه عليه و يُوَوقَُّع فيها ظهور اإل
ُزرَّم ( فَيقوم ) يعين يتَدأ قياَمُه يف عاشور , يف اوائل هذه االيام , و يظَهُر بني الرُكن و املقام 

يف ايام امل
, فَيقوم يف د لِقيامه يف يوم العاشر من ُحمرَّم يف يوم العاشر من ُحمرَّم , يعين يف هذه االيام كانّه ُميَهِّ 

عاشور و يظَهر يوم الستت , العاشر من ُحمرَّم , َفهذه االيام َمقرونة بذِكر اِمام زماننا صلوات اهللا و 
شرِق , النوظار يوم اخلالص املوعود سالمه عليه 

ُ
على يَديه صلوات َفهي اياٌم النوظارِه , النوظار َيومه امل

, ُحناول ان نعيش الَرباءة المه عليه , َفهذه االيام كما انّنا ُحناول ان نُثري االنكسار يف قلوبنا اهللا و س
من اعداء اهل التيت و الَوالية َهلم صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , كذلك ُجنَدِّد فيها العهود إلمام زماننا 

الطاهرين انّه يف مثل هذه االيام يُنوَظر عليه افضل الصالة و السالم , فإمامنا كما يف روايات اجداِده 
, يف مثل هذه االيام يُوَوقَّع ظوره الشريف صلوات اهللا و سالمه عليه حيث يظَهر يف  ظهورُه الشريف

اليوم العاشر من ُحمرَّم ُمعلنًا صرخَوُه ( يا لِثارات اُحلسني ) صلوات اهللا و سالمه عليه , و َرِحَم اهللا 
 صلوات اهللا و سالمه عليه فَيقول له هذه املعاين ُخياطب اإلماَم اُحلجَّة  الشاعَر حينما َيِصفُ 

 دَِّتهـول ْبحـجك ِي◌ِ َـ َيمّ َهل ا صَ ـم  كـدَّ ون جـَميم                 

 يَِّتهـوم تفَتْل طَ ـي اـي ـَدك و العـَلميف عنَـ السو                  

 يابَن رسول اهللا ييا يوم سيد

 يبَتهـن غـزُكم َظَهر مـعه مَ ـَده بالسـينـل جبري                

 و االرض تاضي ْبَطلِعَتهمن الَغُرب و تظهر َشمسَهه                 

 اني و ِيَبشِّر شيعَتهـعـَه الضـَحه ويـير ياتي الِبش                

 رِبَتهـجف ِتجِبل سُ ـللنـُهر گبل الظ, الظـُهر ويَّه                 

 زِهز ُگبَِّتهـري َتهـو الغَ  موج االُرضتْ  من تصهل                 
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 وف و ندِبَتهـطف  ذَوةـهالزَرد ع بـل ضايـو البطَ                 

 هِلَتهَـ ّلي ْبسَـ يْنِزل يص ـجفلى ظهر النـتوِچب ع                

 هاِخذ َعتِبتَ ـدو يـن العِ ـم هربلَ ـّد لكِـ و يش  هاـمن                

هذه االيام مقرونَة باْمسِه الشريف , َفهذه ثالث َمشّات من عطر سّيد فإمامنا صلوات اهللا و سالمه عليه 
الشهداء , الَشمَّة االوىل كانت يف انكسار القلوب يف كل هذا العاَمل , و كانت يف انكسار قلوب اهل 

ززونة بَيت العصمة صلوات اهللا عليهم اْمجَعني 
َ
الثانية كانت يف معىن الَرباءة  َشمَّة, و اليف هذه االيام امل

و الَوالية , الَرباءة من اعدائهم و الَوالية َهلم و الوليائهم صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , و الَشمَّة الثالثة 
 , يف ذِكر غاية شَرفنا , يف ذِكر اِماميف ذِكر ناموسنا , يف ذِكر ِعزِّنا , يف ذِكر َجمدنا , يف ذِكر َفخرنا 

, َفهذه َمشّاٌت من عطر سّيد الشهداء و من رَيّا ارجيِه املقدس عليه زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 
من االمور اليت ُميكننا ان ننَوفع افضل الصالة و السالم , هذا ما ُميكننا ان ُنشري اليه يف هذه الليلة 

ْنزلة عند اهل بَيت العصمة  االيام اليت َحتمُل من اخلصوصيات و َحتملُ  منها و ِبا يف هذه
َ
من امل

صلوات اهللا عليهم اْمجَعني بِنزو ُمعنيَّ و ِحبالٍة َخمصوصة ُمعيَّنة عندهم عليهم افضل الصالة و السالم 
و هي ُمشتَـَعٌة بَاحزان سّيد الشهداء , ُمشتَـَعٌة بآالم سّيد الشهداء , ُمشتَـَعٌة ِبُغربَة اُحلسني عليه افضل 

, ُمشتَـَعٌة ِجبراحات اُحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , ُمشتَـَعٌة ِبعَطش سّيد الصالة و السالم 
, هذا الذي آَملَ قلَتُه , هذا الذي آَملَ .. الشهداء , عَطُش سّيد الشهداء عليه افضل الصالة و السالم 

, داود الرّقي ينُقل  هذا الذي آملََ لسانَُه , هذا الذي آملََ َكتَدُه الشريف عليه افضل الصالة و السالم
َفجاءوه باملاء , فَلّما كان املاء بني عن ِامامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه اّن اإلمام طَلَب املاء 

يا فَيقول ,  لَعَن قوَـَلة اُحلسني , مث يلَوفُت اىل داوديَديه اسَوعَرب اإلماُم صلوات اهللا و سالمه عليه و 
صلوات هللا و سالمه عليه و لَعَن قاِتَلُه ماء فَتذكََّر عطَش الُحسين داود , ما من َعبٍد َشِرَب ال

, و رَفَع له مائة الف درَجة , و َحطَّ عنه مائة الف سيئة اّال و كَتَب اهللا له مائة الف حسَنة 
ُقِتَل , و كاّنما اعَتَق مائة الف نسَمة , يا داود , ِاّن سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 

حينما يشَرب انًا , و َحقٌّ على كل مسلم ان َيذُكر الُحسين صلوات اهللا و سالمه عليه عطش
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ماذا قال , ال سيما َحنن معاشر الشيعة , ِلماذا ؟ الّن سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه الماء 
عليها افضل الصالة  َلّما خرَجْت ُسكينة؟ ماذا َمسَعْت ُسكينة من َحنره الشريف ؟ يف ليلة احلادي عَشر 
و احوَمْت باجلسد املقدس ماذا َمسَعْت و السالم اىل جَسد ابيها بعد ان هجَمْت اخليول على اخليام 

 ؟ صوت اُحلسني َخيرُج من َحنره الشريف , اُي َصوٍت و اُي َقوٍل من الَنزر املقدس 

 عذَب ماٍء فاذكرونيشيَعتي مهما َشِربتُم 

 هيٍد فاندبونيـٍح او شـِبَذبي  عتُمـاو َسم                         

 هذا العَطش الذي َيذكرُه سّيد الشهداء

 شيَعتي مهما َشِربتُم عذَب ماٍء فاذكروني

يف قلوب اهل التيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , لكن الَلوعة االَشد يف قلب هذا العَطش بقَيْت لوَعوُه 
ها افضل الصالة و السالم و لذلك ِدعتل حينما يقَرأ تائيَّوُه و َمن ؟ الَلوعة االَشد يف قلب الزهراء علي
 يُغمى عليه من التكاء َيِصَلُ◌ اىل هذه االبيات , اِمامنا الرضا 

 

 راتِ ُـ اَت عطشانًا ِبَشطِّ فـو قد م    دًَّال ـيَن ُمجَ ـاِطُم لو ِخْلِت الُحسـَاف         

 َع الَعْيِن في الوَجناتِ ـدم و َاجَرْيتِ َدُه     ـاطُم عنـدَّ فـالخَ   اذن لَلطْمتِ          

 

 وّفوا ُعطاشى , اوالُدِك سيديتسيديت يا زهراء , سيديت يا اُمَّ احلَسن و اُحلسني , تُ 

 

 يـاتيِن َوفـبل حـهم قـُتوّفيُت في    راِت فَليتني ـطاشى بالفـوا عُ ـُتوفّ         


