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حزونة .. سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه بالصالة على ُحممَّد و آل ُحممَّد 

َ
, و للزهراء امل

صالة على ُحممَّد و آل ُحممَّد زها , ثانيًة َاحِسنوا عزاءها بالصلوات اهللا و سالمه عليها , املفجوَعة ِبعزي
و من الطالبني و صلوات اهللا و سالمه عليه , وفـََّقنا اهللا و ايّاكم ان نكون يف ُخّدام سّيد الشهداء 

, لذِكره الشريف , ذِكر اِمام زماننا  اآلخذين بِثاره الشريف مع ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه
عليه افضل الصالة و السالم , لذِكره الشريف و رَيّا ارجيِه االقدس و تعجيل فَرجِه ارَفعوا االصوات 

 ل ُحممَّد .بالصالة على ُحممَّد و آ

 يـا زهـــراء
 يا َمن ذَبحوا ُحَسينها عطشاناً 
 اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الَرْمحن الرحيم
 

, اللهم الَعْن العصابة اليت اللهم الَعْن اول ظاِمل ظَلَم حقَّ ُحممَّد و آل ُحممَّد و آخَر تابع له على ذلك 
 .و بايَعْت و تابَعْت على قَتلِه , اللهم الَعنُهم َمجيعاً  جاهَدْت احلسني , و شايَعتْ 

 . اللهم يا َربَّ اُحلسني , ِحبَقِّ اُحلسني , اشِف صدَر اُحلسني ِبظهور اُحلجَّة عليه السالم
 

ال زاَلْت بقيٌَّة من حديثي الذي َمرَّ ُمتتابعًا يف االيايل املاضية ِخبصوص بيان معىن الِوتر املوتور يف 
الّن املطالب املهمَّة  سماوات و االرض اّال اّنين َساُعِرض عنها و اَطوي كشحًا عنها اىل وقت آخر ال

كنُت قد بيَّنُتها يف االيام املاضية و َمل تبَق اّال َمثّة َحواٍش و تعليقات جانبية لِبيان بعض اجلهات غري 
لكن ِبطَلب يلة تَتمَّة لليايل املاضية , و كان يف ِوّدي ان يكون حديثي يف هذه اللالواضحة يف املطلب 

ِلسّيدة نساء  من بعض االخَوة ِبصورة ُمِلحَّة للحديث عن معىن بكاء الشيعة على سّيد الشهداء مؤاساةً 
العاَلمني صلوات اهللا و سالمه عليه , السؤال عن معىن هذه املؤاساة و هل انّه وَرَد يف االثَر الشريف , 
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اذ اّن هناك َمن يعَرتض على هذا املعىن , َمن يعَرتض على مسألة ى هذا املعىن يف احاديثهم ما َيُدل عل
, اوًال لِنعرَف معىن البكاء على سّيد الشهداء مؤاساًة الُمِّ احلَسن و اُحلسني صلوات اهللا عليهم اْمجَعني 

من لغات العرب تُقَرأ بدون املؤاساة ما هو , املؤاساة او املواساة , تُقَرأ باهلمزة يف لغٍة , و يف لغة اخرى 
, باهلمزة او بالواو فقط , املؤاساة و املواساة اهلمزة , تُقَرأ ( املؤاساة ) تُقَرأ ( املواساة ) و املعىن واحد 

يف لغة العرب تعين املشاركة , واساُه , شارََكُه و لذلك وَرَد يف ُمجلة من احاديثنا املعصومية الشريفة انّه 
على االنسان او عند االنسان , مواساة االخ املؤمن يف املال , املواساة هنا او من اصَعب االعمال 

شارَكة , بالنتيجة املؤاساة او املواساة يف لغة العرب , املشارَكة , فَيكون املعىن انّنا نبكي 
ُ
املؤاساة , امل

يف ُمصابا , و قطعاً هذه  مواساًة لِفاطمة صلوات اهللا عليها يعين ُمشاركًة معها يف ُحز�ا , يف بكائها ,
املشاركة َحتمل وجَهْني , َوجٌه مادي و َوجٌه معنوي , الوجه املادي يف هذه املشاركة هو هذه الدموع 

َقل 
ُ
َقل , هذه الدموع املسفوَحة من امل

ُ
هي َوجه املشاركة املادية , و املسفوحة من آماق العيون , من امل
قَ 
ُ
ل َمل ُتسَفح , َمل تنَبعث من العيون اّال بعد االَمل القليب , اّال بعد قطعًا هذه الدموع املسفوحة من امل

التَحسُّر , اّال بعد االذى , و اّال الدموع ال تنَفجر من عيون االنسان من دون االذى , من دون االَمل 
دموع , , َفهذا االَمل و هذا االحتصار الذي يعَتصُر قَل االنسان فَيبعُث على البكاء , يبَعث على ال

يبَعُث على الَعربة , هذا االَمل هو الوجه املعنوي يف هذه املؤاساة مع سّيدة نساء العاَلمني صلوات اهللا و 
, و املشاركة مع , فاملؤاساة مشارَكة , و املشاركة هنا َهلا َوجه مادي و َهلا َوجه معنوي سالمه عليها 

ين يرفضون معىن املؤاساة يف بكائنا على , يعين الذشخٍص تكون ُمتَفرِّعة عن حياة ذلك الشخص 
سّيد الشهداء يقولون اّن الصّديقة صلوات اهللا و سالمه عليها قد توفـَّيْت , قد اسُتشِهَدْت قبل واقعة  

, و املشاركة ُمتَفرِّعة عن حياة و هي ليَسْت حاضرة اآلن حىت تؤاسى باعتبار املؤاساة مشاركة كربالء 
كه اذا َمل يُكن َحّيًا , من ُمجلة االحاديث اليت اَشرُت اليها قبل قليل انّه ُنشاِر كه و اّال كيف الذي ُنشاِر 

مدوحة , من االخالق اليت ُمِدَحْت يف كلمات اهل بَيت العصمة مؤاساة املؤمن باملال 
َ
من االعمال امل

ه , على اي حال , او على االقل مؤاساتُه بالعواطف , يف َاحزانه , يف افراحه , يف اَتراحه , يف مَسرّات
و اّال ال تكون املؤاساة مع االشياء اجلامدة اليت ال َتدبُّ ِبا فالذي ُنشارِكه ال بد ان يكون موجودًا 
, قطعاً املؤاساة او املشاركة ِمبعىن آخر تكون ُمتَفرِّعة عن حياة احلياة او اليت ال َتسري يف اجزائها احلياة 

ُمشارَكة و بالنتيجة هذا املعىن من املعاين الضرورية يف عقيدتنا , من الذي ُنشارِكه و اّال كيف تكون له 
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, حياة فاطمة , حياة اهل البيت من املعاين الضرورية يف حياتنا , من املعاين الثابتة املعاين البديهية 
العصمة حقيقًة ال على َحنو التَجوُّز او التساُمح , حينما تأيت النصوص الشريفة تَتحدَُّث عن اهل بَيت 

صلوات اهللا عليهم اْمجَعني و اّن َميِّتُهم َمل َميُْت و اّن قَتيَلُهم َمل يُقَتل ال ِمبعىن نَفي و عن حياِتم 
, ال ِبذا املعىن و اّال النصوص اليت صَدَرْت من الناحية املقدسة ِخبصوص الَعوارض الدنيوية عنهم 

ء و ِاّمنا نزَلْت مالئكة فـَُقِتَلْت , فَسّيد الشهداء اَجلُّ من َمل يُقَتل يف كربالالذين قالوا اّن سّيد الشهداء 
عيسى عليه السالم , عيسى ُشبَِّه َهلم , هناك من ِفَرق الشيعة َمن تعتقد ِبذا االعتقاد , التواقيع اليت 

ضالل ,  , من اِمام زماننا تلَعُن هؤالء و تعَترب هذه العقيدة عقيدة ُكفر وَصدَرْت من الناحية املقدسة 
اّن َقتيَلنا َلم و االحاديث اليت ورَدْت عن سّيد االوصياء يف ُخطَبِه االفتخارية و عن االئمَّة املعصومني 

ال ِمبعىن الَعوارض اليت َتعرُض على القتيل او الَعوارض اليت َتعرُض على  ُيقَتل او اّن َميِّتَنا َلم َيُمتْ 
حة َحتدَّثنا عنن سّيد الشهداء , ذاتَُه و عن صفاته و عن افعاله املّيت , ال ِبذا املعىن , يف ليلة البار 

صلوات اهللا و سالمه عليه , على اي حال هذا املعىن من املعاين البديهية يف عقيدتنا , هذا املعىن من 
ُتا املعاين الضرورية , اّن سّيد الشهداء , و اّن اهل بَيت العصمة و اّن سيدة نساء العاَلمني َحيٌَّة و حيا

, حياُتا راجعة لَواليتها ثابتة يف .. حياُتا راجعة لِعصَمتها , حياُتا راجَعة ِحلُجيَّتها على اخلَلق 
التكوينية على َمجيع َذرّات هذا الوجود , حياُتا راجعة لَشهادتا , حياُتا راجعة لِعلمها الواسع , 

جازي الذي َحنمُله و حيَ 
َ
مُله هذا .. حياُتا راجعة لِنفوذ انوارها يف السماوات لِعلمها احلقيقي ال للِعلم امل

صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , ِاّمنا قيَل َهلا ( و االرض , َفِمن معاين الزهراء يف روايات اهل بَيت العصمة 
الّن السماوات و الّن االرض زَهَرْت ِبنورها و لذلك ِحبَسب ما وَرَد يف روايات اهل البيت  اء )الزهر 
, َفحياُتا ُمالزَمة او ُمتَفرِّعة عن عصَمتها , و فيما سَلَف َحتدَّثنا عن عصَمة اهل  َلها الزهراء قيلَ 

البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم اْمجَعني و اّن عصَمتهم ُمتَعلِّقة ِبم بِنحو االصالة , اَّما عصَمة 
يت لذلك الروايات الواردة عن اهل بَيت العصمة َفُمتَعلِّقة ِبم بِنحو التَفرُّع عن عصَمة اهل الب االنبياء

ما انّه ما من نيبٍّ من االنبياء اّال و بُِعَث بِنبوَّة نَبيِّنا و ِبَوالية عليٍّ و االئمَّة صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , 
و هذا فيه  اّال و ُبِعَث ِبنبوَّة َنبيِّنا و ِبَوالية عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه و االئمَّةمن نبيٍّ 

اشارة واضحة اىل تَفرُّع عصَمتهم , تَفرُّع نبوَّتم , تَفرُّع َواليتهم عن نبوَّة و عن َوالية نَبيِّنا و اهل البيت 
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صلوات اهللا و سالمه عليهم اْمجَعني و لذلك ِبسَبب هذا املعىن , ِبسَبب معىن حياتا عليها افضل 
ساس تَوسُّلنا ِبا عليها افضل الصالة و السالم ِاّمنا هو الصالة و السالم نتعاَمُل معها على هذا اال

و التَوسُّل ُمناجاة , يف ( الكايف ) الشريف  , الّن التَوسُّل ُخماطَبة و الّن التَوسُّل ُمناداةُيشري اىل حياتا 
, يف َروضة الكايف بِنحو اَخص , الشيخ الُكَليين يَنُقل عن اَحد اصحاب اإلمام موسى بن جعفر 

َاتاَذُن , يعين اإلمام الكاظم عليه السالم ,  ُقلت َالبي ابراهيملوات اهللا و سالمه عليه , يقول له , ص
, يعين الباقر عليه افضل  لي ان ُاَحدِّثَك ِبحديث نَقَلُه ابو بصير عن َجدِّك صلوات اهللا عليه

, يعين اإلمام الباقر َجدِّك  تَاذن لي ان ُاَحدِّثَك ِبحديث نَقَلُه ابو بصير عنالصالة و السالم , 
, ُوِعَك يعين اصابَتُه اُحلّمى و آَلَمتُه اُحلّمى و اشَتدَّْت  , اّنه كان اذا ُوِعكَ صلوات اهللا و سالمه عليه 

,  اّنه كان اذا ُوِعَك اسَتعاَن بالماء البارد و نادى حتى ُيسَمع َصوتُه على باب الدارعليه , 
و , ماذا يُنادي اإلماُم الباقر ,  ُينادي ِبَصوت ُيسَمع على باب الدار,  بعد ان اسَتعَمل املاء البارد

ِبَصوت ُيسَمع على باب الدار , ُينادي يا فاطَمُة بنت ُمحمَّد صلوات اهللا و سالمه نادى 
يف نَقلِه ِهلذا اخلَرب , يف , يقول اِمامنا باب احلوائج , َصَدق , يعين صَدَق ابو بصري  عليهم اْجَمعين

يسَتعُني باملاء البارد ُمسَتغيثًا , متَوسًِّال , ُمنادياً قلِه ِهلذا احلديث , فاإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه نَ 
كي يَتأسَّى به اَتباُعه , يَتأسَّى به شيَعتُه و اّال اُحلّمى خاضَعة ِلواليته التكوينية صلوات اهللا , و هذا ِاّمنا  

االمر كي يَتأسَّى به اَتباعُه فَيستعُني باملاء البارد متَوسًِّال , ُمناديًا , و سالمه عليه , ِاّمنا يفَعل هذا 
ُمناجيًا , ُخماطبًا , يا فاطَمُة بنت ُحممَّد , صلوات اهللا و سالمه عليهم اْمجَعني كي ُتطَفأ احلُّمى و كي 

ات اَهل بَيت العصمة , اُحلّمى , هنا املعىن اذا اَردنا ان نَنظُر اليه من خالل روايتزول اُحلّمى عن بَدنِه 
يف روايات اهل البيت اّ�ا َحظُّ املؤمن من جهنم , يف روايات اهل البيت اّن اُحلّمى َحظُّ املؤمن من 
نار جهنم و لذلك تكون اُحلّمى ـ كما يف الروايات ـ َكّفارة لذنوبِه َفهي َحظُّه من نار جهنم , و فاطمة 

َتفطُم شيَعتها , الّ�ا َتفطُم َذراريها , َفكما اّ�ا يف يوم القيامة صلوات اهللا و ِاّمنا قيَل َهلا فاطمة الّ�ا 
سالمه عليها َتفطُم شيَعتها , َتفطُم ُحمبِّيها , تَفطُم َذراريها عن النار , تَفطُمهم , َتقَطعُهم عن النار , 

تها و بني َزفري , كذلك يف هذه تُبِعدُهم عن النار , بِنورها , بَواليتها يكون هناك حائل ما بني شيعَ 
اُحلّمى اليت هي َمظَهر ِجلهنم , اليت هي صورة ِجلهنم , يتعرَُّض َهلا املؤمن , التَوسُّل بِفاطَمة عليها 
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ِمد حراَرتا , هذا التَوسُّل و هذا النداء و الفعلية املرتَتِّبة على هذا  ُُ افضل الصالة و السالم هو الذي 
 حياتا ِمبعًىن واضح , َاال ُتشري اىل حياتا ِمبعًىن اوَضح من حياة سائر الكائنات النداء َاال ُتشري اىل

, ليَسْت , الكائنات و ِاْن نرى حياَتا ظاهرية , حىت لو رأيناها لكن ليَسْت َهلا هذه الفعلية االخرى 
ر و الفاعل , الفاعلية و التاثري َهلا هذه الفاعلية , ليَس َهلا هذا التاثري الذي يؤثِّر و الذي يفَعل , املؤثِّ 

ُمتَفرِّعة عن حياة ذلك الفاعل , الفاعلية و التاثري ُمالزَمة ِحلياة ذلك الفاعل , يف مقام االستغاثة 
الشريفة انّه اذا كانت عنَدك حاجة و ِبفاطمة عليها افضل الصالة و السالم وَرَد يف بعض الروايات 

َفَصلِّ ركعَتْين , و بعد صالة الركعَتين َفماذا تفعل ؟ ذه احلاجة ضاَق َصدُرَك ِبا , ضاَق َصدُرَك بِ 
ثم َسبِّح تسبيَح فاطمة عليها السالم ثم اْسُجْد على َجبهتك و ُقْل مائة مّرة , يا َكبِّر ثالثًا 

فاطمة يا َموالتي َاغيثيني , ثم َضْع خدََّك االيمن و ُقْل مائة مّرة , يا َموالتي يا فاطمة 
ي , ثم َضْع َخدََّك االيسر و ُقْل مائة مّرة , يا َموالتي يا فاطمة َاغيثيني , ثم َضْع َاغيثين

, رّمبا وَرَدْت روايات اّن العَدد  التي يا فاطمة َاغيثينيُقْل مائة و عَشر مّرات , يا َمو  َجبهتَك و
االستغاثة فقط ( يا فاطمة  يكون َمخسمائة و عشَرة , هذه الرواية اربعمائة و عشَرة , يف رواية ثالثة انّ 

) بالنتيجة , اآلن ليَس الَبحث يف تفاصيل هذه  يا َموالتي يا فاطمة َاغيثيني) بدون هذه اُجلملة ( 
االستغاثة ُمرادي هنا من ِذكر هذه الروايات و من ِذكر تفاصيل هذه الصالة , هذه االستغاثة استغاثة 

يا َموالتي يا فاطمة قريب , مع موجود يسَمع (  , مع موجود مع موجود َحيٍّ , مع موجود شاِعر
و بعد ذلك على اجلبهة مائة و عشر ) على اجلبَهة , على اَخلد االمين , على اخلَدِّ االيسر  َاغيثيني
) تقول الرواية بعد ذلك , اذا اْمتَمَت الصالة ُقِضَيْت حاَجتك  يا َموالتي يا فاطمة َاغيثينيمرّات ( 

ه االستغاثة ِبا عليها افضل الصالة و السالم , هذه االستغاثة دليل َحياتا , هذه ِاْن شاء اهللا , هذ
و ( , حىت الزيارة َهلا عليها افضل الصالة و السالم و نَِقُف يف زياَرتا ُخناطبها االستغاثة دليل مساعها 

فقد َجفا رسوَل اهللا صلى َاّن َمْن َسرَِّك فقد َسرَّ رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و آله , و َمْن َجفاِك 
اهللا عليه و آله , و َمْن آذاِك فقد آذى رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و آله , و َمْن وَصَلِك فقد 
َوَصَل رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و آله , و َمْن قَطَعِك فقد َقَطَع رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و 

, َقطَعِك , َجفاِك , َسرَِّك , آذاِك , بالنتيجة العبارات ) هذه الفقرات يف زياَرتا الشريفة , وَصَلِك  آله
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ُحتَمل على اصلها , العبارات ُحتَمل على اصلها , َاصالة احلقيقة , استعمال العبارات يف معانيها 
احلقيقية , َوَصلِك , قَطَعِك , َسرَِّك , آذاِكِ , َجفاِك , هذه املضامني و هذه املعاين ِاّمنا ُتشري اىل 

حيط ِحبرَكاتنا , ا , ِاّمنا ُتشري اىل شعورها حيات
ُ
, ُتشري اىل وجودها القريب مّنا , اىل وجودها امل

ِبَسكناتِنا , عليها افضل الصالة و السالم , كذلك ِبرُّها الوارد يف القرآن , يف كل يوم َحنن نسَمع 
مل ) ما معىن َخْري العمل ؟ لِنرجع اىل املؤذِّن , يف كل صالة َحنن نُعِلن يف االقامة ( َحيَّ على َخْري الع

رواياتنا الشريفة , َخْري العمل يف الرواية عن صادق العرتة صلوات اهللا و سالمه عليه , الِربُّ ِبفاطمَة و 
اَْوالدها ( َحيَّ على َخْري العمل ) َخْري العمل هذا الذي يُنادي به املؤذِّن , اْن اقِبلوا على َخري العمل , 

كما يف روايات العرتة الطاهرة , الِربُّ ِبفاطمَة و ي نَنطُق به يف كل صالة , َخري العمل  و هذا الذ
اَْوالدها , و قطعًا هذا الِربُّ ِاّمنا ِلذاٍت َحيَّة , ِلذاٍت شاعرة بالِربِّ الذي َيِصُل اليها و لذلك كان رضا اهللا 

غَضبها , الَيس يَرضى لِرضاها , و ليَس هذا غريب ُمتَفرِّعًا عن رضاها , و كان َغضُب اهللا ُمتَفرِّعاً عن 
, يف الروايات رضا اهللا من رضا الوالَدين , يف الروايات الشريفة رضا اهللا من رضا الوالَدين , و كأّن 
رضا اهللا يرتَتَّب على رضا الوالَدين , و كأنّه يتَفرَُّع على رضا الوالَدين , و ِاْن كان ( الوالَدين ) يف هذه 

اديث حقيقًة ـ كما يف الروايات ـ ِاّمنا ُهم النيبُّ و االمري صلوات اهللا عليهما , نعم يف َمظهر , يف االح
َوجه من وجوه هذه االحاديث الوالد و االُم ِبذا املعىن الَنَسيب و اّال الروايات اليت ورَدْت عن اهل 

, على اي صلوات اهللا عليهم اْمجَعني  البيت يف معىن الوالَدين حقيقًة يف معىن النيب و سّيد االوصياء
َمْن وَصَلِك فقد وَصَل رسوَل اهللا , َمْن َقَطَعِك فقد حال فالتَوسُّل ِبا و االستغاثة ِبا و زياَرتا ( 

و الَسعُي اىل ِبرِّها , هذه املعاين ُكّلها ُتشري اىل التعامل مع موجود شاعر , ) و ِبرُّها َقَطع رسوَل اهللا 
َحي , مع موجود تظَهُر فيه احلياة احلقيقية واضحة , يف زيارة عاشوراء غري املشهورة , و مع موجوٍد 

هذه الزيارات موجودة عنَدك , ُميكن ان تُراجَعها يف ( َمفاتيح اجلِنان ) و اكَثرها موجود يف ( كامل 
, الزيارة اليت تُقرَأ غري املشهورة  الزيارات ) ِلَشيخنا ابن قـَْوَلَوْيه رضوان اهللا تعاىل عليه , يف زيارة عاشوراء
الَسالُم عليك يا فاطَمُة بنَت ( يف اليوم العاشر , ماذا ُخناطب الزهراء عليها افضل الصالة و السالم 

رسوِل َربِّ العاَلمين , عَليِك الَسالُم و َرْحَمُة اهللا و بَركاتُه , احَسَن اهللا َلِك العزاَء في وَلدِك 
الكالم هنا عن فاطمة باخلصوص الّن السؤال عن العزاء ِلَمْن , الَيس هو للَحيِّ ؟ ) َحتسُني  الُحَسين
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هذا املطلب و اّال هو هذا الكالم ُكّله .. نوُرهم واحد , طيَنتهم واحدة , َحقيقتهم واحدة , َكرامتهم 
ذا لكن احلديث عن فاطمة عليها افضل الصالة و السالم الّن السؤال كان بِ  واحدة عند اهللا

فِاّمنا حنُُِن اخلصوص , الّن السؤال كان عن معىن البكاء مؤاساًة لِفاطَمة عليها افضل الصالة و السالم 
يف اكَثر من زيارة , يُزار ِبا سّيد الشهداء او تُزار ِبا الصّديقة ( َهلا العزاء يف زياراِتا و هذا املعىن وَرَد 

اشارة ) َحتسني العزاء هنا َهلا , عليا افضل الصالة و السالم  يناحَسَن اهللا َلِك العزاَء في وَلِدِك الُحسَ 
اىل حياِتا احلقيقية , اشارة اىل وجودها القريب مّنا , حىت هذا املعىن الذي وَرَد يف زيارات الشهداء , 

يا  الَسالُم عليكمهناك زيارات كثرية للشهداء الذين اسُتشِهدوا يف كربالء , هذا املعىن الذي وَرَد ( 
) حىت هذا املعىن , الُنصَرة كانت ِلسّيد الشهداء يف وقٍت َمرَّْت ِحبَسب املعىن  انصاَر فاطمَة الزهراء

, و الُنصَرة ِمبعناها الظاهري , َمرَّْت سنون كثرية على شهادة الصّديقة عليها افضل الصالة و السالم 
تكون الُنصَرة للَميِّت بِنحٍو آَخر , بِنحو من  احلقيقي الُنصَرة للَحي , ِمبعناها احلقيقي , نعم ميكن ان

التَجوُّز , بِنحو من التسامح , اَّما الُنصَرة يف معناها احلقيقي , الُنصَرة للموجود اَحلي , الُنصَرة للكائن 
ِبا مع الصّديقة الطاهرة عليها  و من احناء اآلداب اليت نتأدَّبُ  اَحلي , هذه و َغريها من احناء التعامل

مع املؤمنني , مع َموتى ُكّلها ُتشري اىل معىن حياتا الواقعي , َحنن اصًال فضل الصالة و السالم  ا
و اىل املعامالت الشرعية مع َموتى املؤمنني , حىت يف املؤمنني اذا اَردنا ان نرجَع اىل اآلداب الشرعية 

تاً َكُحرَمتِه َحّيًا , بل يف بعض الكُتب احكامنا الشرعية , الَيس يف احكامنا الشرعية اّن ُحرَمة املؤمن َميّ 
ِحبَيث اذا اعُتدَي على امليِّت , يف ابواب احلدود و يف الفقهية اّن ُحرَمة املؤمن َمّيتاً اَشدُّ من ُحرَمته َحّياً 

ناك اعتداء على ه, اذا كان ابواب القضاء و يف ابواب التعزيرات توَجد مسائل تتَعلَّق ِبذه التفريعات 
ت او ارُتِكَبْت فاحشة مع املّيت , رّمبا يكون اَحلدُّ ُمضاعفًا على ذلك الذي ارتكَب الفاحشة كما امليّ 

َيِّت اَشد من ُحرَمة املؤمن اَحلي و 
وَقَع يف رأي بعض الفقهاء النّه يقول اّن ُحرَمة امليِّت , املؤمن امل

, مليِّت َكُحرَمتِه َحّيًا , هذا عامَّة املؤمنني بالنتيجة الروايات الواردة عن اهل البيت اّن ُحرَمة املؤمن ا
عامَّة املؤمنني , ُحرَمة املؤمن َميِّتًا َكُحرَمتِه َحّيًا , و يف رواياتنا ِخبصوص عامَّة َموتى املؤمنني , الروايات 

 , اّن امليِّت يأيت اليت َحتدََّثْت عن وجوب تطبيق الَوصيَّة اليت يوصي ِبا امليِّت , الروايات تـُبَـنيِّ هذا املعىن
فَيزور اهَلُه فاذا رَأى اّن وصيَّتُه َمل ُتطبَّق , يؤّدي ذلك اىل اَذاُه , امليِّت يَتأّذى و يزور عائَلتُه بني فرتة و 
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يكون حينئذ أى اهَله على حاٍل َسيِّء اخرى فاذا رَأى اهَله على حاٍل حَسن يكون ُمرتاحًا , و اذا رَ 
َوتى تبَعُث على ارتياح امليِّت , الَيس وَرَد  ُمتأّذيًا , الَيس وَردَ 

يف رواياتنا اّن زيارة امليِّت , عموم زيارة امل
, ميكن ان يكون , يف بعض الروايات يف رواياتنا اّن العقوق و الِرب بالوالَدين ميكن ان يكون بعد املوت 
بعد َموتما , كيف يكون بارًّا ِبما ؟  قد يكون الوَلُد عاقًّا ِلوالَديه يف حياتما لكنه يكون بارًّا ِبما

و يُهدي ثواَبا اليهم , ان يعمل االعمال اليت تؤّدي اىل يكون بارًّا ِبما اْن يعمل االعمال الصاحلة 
حياتما عاقًّا َهلما , او يكون  ارتياحهما يف قبورِمها َفحينئذ ُيكَتب عند اهللا بارًّا ِبوالَديه مع انّه كان يف

اِتما و رّاً بِ الوَلُد با اتما , كيف يُكَتب عند اهللا عاقّاً بعد ََ الَديه يف حياتما فـَُيكَتب عند اهللا عاقّاً بعد ََ
, النّه قد يرتكب بعض االعمال اليت تؤّدي اىل اذيَّة والَديه , كأْن يرتكب بعض ؟ النّه ينسى والَديه 

ليَس حديثي اىل غريها من االمور االخرى , بالنتيجة االعمال اليت تؤّدي اىل َلعنِه او َسبِّه او َشتمِه و 
عن هذه التفريعات , ُمرادي اّن هذه االمور اليت وَرَدْت ِبَشكل اْمجايل يف روايات اهل البيت تَتحدَُّث 

, ُتشري اىل نوع شعور فيهم , اىل نوع احساس فيهم َجيعُلهم ُمرتَبطني باالحياء عن عامَّة َموتى املؤمنني 
نت َهلم ُعلَقة ِبم يف احلياة الدنيوية , هذا بالنسبة لِعامَّة املؤمنني , اَّما بالنسبة للمعصومني كاالذين  

صلوات اهللا عليم اْمجَعني و الذين َهلم الشهادة يف كل َمراتبها , الذين َهلم معىن الشهادة ِبُكل َمراتبها , 
شهادة اليت ورَدْت يف الروايات الشريفة ثابتة و للزهراء عليها افضل الصالة و السالم , َمعاين َمراتب ال

سواء كانت الشهادة املطلقة للزهراء , ُشهودها املطلق على كل َذرّات هذا الكون و هذه ِبُكلِّ َمعانيها 
مرتبة من اَرقى مراتب الشهادة , اّ�ا الشاهدة على كل َذرّات هذا الوجود , و هذا املعىن واضح يف 

اّني ما خَلقُت َسماءًا َمبنيَّة , و ال , عىن واضح يف حديث الكساء الشريف روايات اهل البيت فامل
ارضًا َمدحيَّة , و ال َقمرًا ُمنيرًا , و ال َشمسًا ُمضيئة , و ال فَلكًا َيدور , و ال َبحرًا َيجري , و 

وًال هذا الكون ُخِلَق , َفكانوا ُهم العلَّة الغائية هنا ( اّال َالجلكم ) ا ال ُفْلكًا َيسري اّال َالجلكم
َالجلهم َفحياُتم ثابتة , حياة هذا الكون ُمرتبطة ِحبياتم و يف هذا الكون َمظاِهر للحياة , هناك 
َمظاهر ظاهرية للحياة , هناك َمظاهر باطنية للحياة , فَاهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني حياُتم 

وارد و هذا املعىن ثابت , حياُتم ظاهرة يف كل ظاهرة يف كل املراتب 
َ
املقامات و حياُمت ظاهرة يف كل امل

للصّديقة عليا افضل الصالة و السالم و للمعصومني صلوات اهللا عليهم اْمجَعني و لذلك اذا اَردنا ان 
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و عن بعض بعض تَصرُّفاتم , ما نَرجع اىل الروايات اليت َحتدََّثْت عن االئمَّة صلوات اهللا عليهم اْمجَعني 
ء مذكوراً يف بعض رواياتنا الشريفة اّن سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه كان قد اَرى االوَل جا

بعد واقعة السقيفة و بعد َغصِب اخلالفة و بعد ما َجرى يف تلكم الفتنة , امري املؤمنني يف يوم من 
ول صلى اهللا عليه و آله يف يوم  كذا , َحيَتجُّ على االول و يقول له , َاال َتذُكر ما قاَلُه لَك الرسااليام 

, فَيتساءل , بعد ذلك َيِصُل احلديث اىل اّن االمري صلوات اهللا و سالمه عليه يقول له , يف وقت كذا 
لو رأيَت رسوَل اهللا اآلن و ايََّد هذا الكالم الذي قُلتُه اَُتذِعْن ِلما اُريد , يسَتجيب ... و الرواية تقول 

صلوات اهللا و سالمه عليه اَخَذُه اىل املسجد و اَراُه النيبَّ صلى اهللا عليه و آله و سلم  اّن امري املؤمنني
, دَخَل مع االمري و وَجَد النيبَّ جالسًا و النيبُّ احَتجَّ عليه و كلََّمُه بَِنفس الكالم الذي قاَلُه سّيد 

يف حياة اإلمام احلسن صلوات اهللا  االوصياء , و امثال هذه الروايات وارد ِبكثرة يف حياة اهل البيت ,
, بعد شهادة امري املؤمنني عليه افضل الصالة و السالم , بعد شهادة امري املؤمنني و سالمه عليه 

َيدُخل اصحاب امري املؤمنني على اإلمام احلسن يف بَيته فَيقولون له ِاّن اباَك كان يُرينا من َعجائبه , من 
سول اهللا ان تُريَنا شيئاً من عجائبك , قاَل اَتعرفون امَري املؤمنني لو نظَرُمت اليه ُمعجزاته , َحنن نُريد يابَن ر 

؟ قالوا نعم , فَرَفَع ستارًا كان .. َلّما رَأوا الستار نظَروا بَاْمجَعهم اىل سّيد االوصياء جالسًا يف داخل 
َرَفع الستار فَرأوا سّيَد , بعد رجوعهم من َدفن سّيد االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه , البيت 

, هذه احلادثَتني , هذه احلوادث ِاّمنا ذَكرُتا على سبيل االوصياء جالساً يف البيت كما يَرونُه يف كل مرّة 
املثال و اّال كُتب احلديث اليت تَتحدَُّث عن حياة اهل البيت و عن ُجزئيات حياتم و عن تفاصيل 

عجُّ ِمبثل هذه املعاين , فَاهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , حىت حياِتم َتعجُّ ِمبثل هذه االمور , تَ 
يف سلمان الفارسي الَيس الروايات , االخبار َتذُكر اّن سّيد االوصياء َلّما جاء من املدينة اىل املدائن , 

د االوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه , كان سلمان قد ماَت , و سلمان اخبَـَر اخلادَم انّه َسيأيت سيّ 
صلوات اهللا عليه لكن ماَت سلمان , اسَلَم الروح , َلّما جاء سّيد االوصياء و طَرَق الباب و اخلادم 
فَتَح الباب , اخلادم اخبَـَر االمري اّن سلمان ماَت عندما اسَلَم روَحُه لكن َلّما اقَرتَب امُري املؤمنني من 

و لَِغري ّيًا , هذه املعاين اذا كان ثابتة ِلسلمان سلمان , سلمان اسَتيقظ من فراشه و كأنّه كان حَ 
َوىل , سلمان من َعبيد اهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني 

سلمان , هذا شأن العبد َفكيف ِبشأن امل
, اذا كانت هذه املعاين ثابتة للعبد َفكيف ال تَثُبت للموىل و لذلك حوادث كثرية يف التاريخ و حىت 
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اّن املنصور اَمَر احَد البّنائني يف ايا بناء مدينة بغداد , يف زمن العباسيني يَنُقل املؤرِّخون , يف َيومنا هذا 
, ُغالَمني صغريَين , اَمَر اَمَر احَد البَـّنائني ان َيدُفن طفَلني من اهلاِمشيني , طفَلني من اطفال آل الرسول 

, البَـّناء َمتهََّل يف البناء .. بالنتيجة احلَرسي كان يُراقبه يَراُه البَـّناء ان َيدُفن كَل واحد منهما يف اسطوانة 
ا , مهُ ن االسطوانتَـْني َمل َيكُمل بناءَهلما غداً النّه اآلهل يَضُع الطفَلني يف االسطوانَتني ام ال , لكنه قاَل 

 , ذَهَب اىل داره َفجاء ِبوَلَديه , ما اَعطَتُه نَفُسه ان َيدُفن الغالَمنيهذا البَـّناء كان من ُحميبِّ اهل البيت 
و تَرَك الغالَمني اهلامشيني , الُغالَمني العَلويني يف بَيته , جاء ِبوَلَديه و وَضَعهما يف االسطوانَتني مكان 
هذين اهلامشيني .. هذا االمر , َرأى ان يفدَي وَلَديه ِبولَدْي فاطمة و فعًال وَضَع ولَدْيه يف االسطوانَتني 

السطوانتَـْني بَِيده , لكن بالنتيجة والد بَِيده يَقُتل ولَدْيه , بَِيده , و كيف يَقتلُهما ؟ َخنقاً , بَِيده و َبىن ا
يَبين االسطوانة , قطعًا هذا يبَعث على الفجيعة يف قلبه , على َلوعة , على حسَرة يف قلبه , رَجَع اىل 

؟ و اذا بامرأة ُحمتشمة ق , يفَتح الباب , َمن الطارق بَيته , يف الليل , عصراً َرجع , يف الليل الباب يُطرَ 
شمة , قاَلْت هذان وَلداك و اَعطين وَلَدْي , َمن هذه املرأة اليت وقَفْت ُحمتَ تلَبس السواد و معها ولَديه 

بِبابِه , بِباب هذا الَرُجل ؟ الَيست هي فاطمة عليها افضل الصالة و السالم , حادثة اخرى يف زماننا 
كثرية و رّمبا َحتفظ كثرياً من هذا القبيل , يف زماننا هذا , يف مدينة .. من احلوادث من هذا القبيل  , و 

َتوابع طهران , رّمبا ذَكرُتا يف بعض السنني املاضية و هذه احلادثة حىت ذُِكَرْت على َمنابر صالة اُجلمعة 
َتوابع مدينة طهران , اَحد النساء يف هذه , مدينة صغرية , مدينة .. من , اَحد النساء يف هذه املدينة 

و كانت املدينة وَلُدها اسُتشِهد يف ايام احلرب اليت فُرَِضْت على اجلمهورية االسالمية , وَلُدها اسُتشِهد 
ايام شهادته يف مثل هذه االيام , يف ايام عاشوراء , هذه املرأة يف كل سنة كانت ُمعتادة على ان َختدم 

جلس , يف َجملس سّيد ال
َ
حلَّة اليت َتقُطن فيها هذه املرأة , تذهب اىل ذلك امل

َ
شهداء , َجملس يُقام يف امل

جلس , ظاهرًا طَبخ الطعام و سائر االمور , سائر امور اخلدمة 
َ
يف هذا هي اليت ُتدير امور ذلك امل

جلس , هي اليت تتَـَوّىل هذا االمر , لكن صاَدف نفس اليوم الذي يُعَقد فيه هذا
َ
جلس هو يوم  امل

َ
امل

ة اَتبقى يف بَيتها كي َتتمَّ ِمبجلس فاحتة وَلدها ام تذهب اىل  اقامة َجملس الفاحتة لَولدها , بَقيْت ُمتَحريِّ
َجملس سّيد الشهداء على عاَدتا يف كل سنة , لكن بالنتيجة الروح الشيعية دفـََعْتها ان َترتك َجملَس 

ة سّيد الشهداء ِفطَرة , مَ اهللا و سالمه عليه , و يف قلوب َخدَ وَلدها اىل َجملس سّيد الشهداء صلوات 
َجذوة ُحسينية َتشدُّهم اىل سّيد الشهداء , ذهَبْت اىل َجملس اُحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
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, و الوقت طاَل اىل الليل , رجَعْت اىل بَيتها ُمتعَبة , ما عنَدها القدرة فَخدَمْت فيه على احَسن َوجه 
جلس  دير َجملس فاحتة وَلدها , رجَعْت اىل بَيتها ُمنعَبة لكنها فوجئْت باَمٍر عجيبان تُ 

َ
, وجَدْت اّن امل

ُمنَعقد , نساء اجلريان ُجمتمعة ايضًا , و ُمنَعقد على احَسن ما يرام , رَأت البيَت مفروشًا , رَأْت كل 
, رَأْت كل شيء حاضرًا ُمهّيًأ , هي  ء حاضرًا ِحبَسب االعراف املوجودة يف َتيئة َجمالس الفاحتةيش

جلَسْت ُمتعَبة , الَقْت بِنفسها يف زاوية من َزوايا البيت لكنها هناك شيء لَفَت نَظَرها , هناك امرأة 
جلس و بَقَيْت هذه املرأة 

َ
َجتول يف داخل البيت , هي اليت كانت َختدم يف بَيتها و على رَأسها قاَم امل

جلس و خرَجْت النساء و هذه املرأة بَقيْت آخر امرأة يف الدار , اىل اْن تدور يف بَيتها اىل اْن 
َ
انَفضَّ امل

خرَجْت النساء , َلّما ارادْت ان َخترُ  امسَكْت ِبا اُمُّ الشهيد هذا , َمْن انِت ؟ قاَلْت انا اُم الذي ُكنِت 
ليها َحيٌَّة َفحينما نقول انّنا َختدمني يف َجملسه , الَيسْت هذه فاطمة , فاطمة صلوات اهللا و سالمه ع

جاز , على َحنو احلقيقة الّن فاطمة شاعرة , الّن 
َ
نبكي على سّيد الشهداء مؤاساًة َهلا ال على َحنو امل

فاطمة َحيَّة , يف رواياتنا الشريفة اّن ِمداد العلماء افضل من دماء الشهداء , و الشهداء َهلم حياة 
, يعين اّن قية , يف الروايات , ِمداد العلماء افضل من دماء الشهداء حقيقية , الشهداء َهلم حياة حقي

احلياة اليت يَناُهلا العاِمل العاِمل بِعلمه و االّ رواياتنا ُتشري اىل العاِمل العامل بِعلمه ال ما ُيَسّمى ُعرفاً عاِمل , 
ك الشهيد و لذلك الشهيد ِمداُده افضل من دماء الشهداء يعين له من احلياة ارقى و امسى من حياة ذل

اول قطَرة تسقط من َدمه ُتغَفر ذنوبه , ثاني قطَرة يف الروايات يتجاَوز عاَمل الربزخ , يف الروايات , 
, , الروايات كذا تقول , اول قطرة من َدمه تُغَفر ذنوبه , ثاين قطَرة تَعتنُقه حوريَّتُه  َتعتنُقه الحورية

َسّمى له ما الشهيد يتجاَوز , بأيِّ شيء يتجاوَ 
ُ
ز ؟ الّن الشهيد ما انتَظَر اجَلُه حىت يأيت , االَجل امل

انتظَرُه , و انَتهى ُعمره فانتَهْت فعليَّتُه , كما يقول الفالسفة اّن عاَمل الدنيا عاَمل الفعلية , و عاَمل الربزخ 
و يُنِقص شيئاً من سيئاته , عاَمل الال فعل , االنسان يف الربزخ ما يتمكَّن ان ُيضيف شيئاً اىل حَسناته ا
و الدنيا ِاّنما سوق , َربَح الَيس يف الروايات اّن ُعمر االنسان رَأس ماله , رَأس مال يعين .. الذي , 

, و احلياة جتارة , و الُعْمر .. اىل هنا ينتهي الوجه االول من  فيها َقوٌم و َخسَر فيها آخرون
 الكاسيت .
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َسّمى ينَتقل اىل عاَمل الربزخ , اىل عاَمل الال فعل ,  و احلياة الدنيوية , الذي يقضي
ُ
ُعمَره اىل االَجل امل

,  و َعِجلُت اليَك َربِّ ِلترضى , و ما اعَجَلَك عن َقوِمَك يا موسىاَّما الشهيد النّه استَبق اجَلُه , 
ِاّني لكم منه نذيٌر و ساِرعوا الى مغفرٍة من َربِّكم , فضِفّروا الى اهللا الّن الباري يريد التعجيل ( 

و ما اعَجَلَك عن َقوِمَك يا موسى , و ) ِفّروا , فرار , سارِعوا اىل مغفرة , املساَرعة و الفرار (  ُمبين
) تعجيل و ُمسارعة و فرار , هذا ُكّله فيه اشارات اىل هذا املعىن , اشارات  َعِجلُت اليَك َربِّ ِلترضى

ذي ُيسارِع اِّمنا ياُخذ مَعُه قوَّته يف الفعلية و لذلك الشهيد يَتجاوز اىل معىن اّن الذي يـَُعجِّل , اّن ال
, ليَس كل الشهداء و ِاّمنا ِحبَسب مراتبهم و اّال من الشهداء َمن ال يتجاَوز عاَمل الربزخ اىل عاَمل اجلّنة 

ِمدادُه افضل عامل بِعلمه عاَمل الربزخ , ِحبَسب َمراتبهم , فالعاِمل ِمداُده افضل من َدم الشهيد , العاِمل ال
, يعين اّن له حياة ميكن ان يتجاَوز فيها شيئًا اكَثر من الذي َجتاَوزَُه الشهيد , و ما َقدُر العلماء او 
الشهداء يف جنب اهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , َفحياُتم تَتجاَوز كل هذه االبعاد , حياُتم 

لب اُحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه هو الذي َوسَع اهللا , اهللا تَتجاوُز كل هذه احلدود , الَيس ق
الذي َمل َتَسعُه َمساواتُه و اَرُضه , قَلب فاطمة هو القلب الذي َوِسَع اهللا , و القلب الذي َيَسُع اهللا 

حيط حياتُه ايضًا ال حدود 
ُ
َهلا , قَلٌب ال حدود له , القلب الذي َيَسُع اهللا قَلٌب ُحميط , و القلب امل

َفحياُتم تَتجاوز هذه املعاين و لذلك الوارد يف الروايات , اصًال معىن املؤاساة ما وَرَد يف الروايات , وَرَد 
معًىن ابَلغ من املؤاساة و يف روايات اَسانيُدها معتَربة , الذي وَرَد يف الروايات , وَرَد معىن اإلسعاد , و 

, قبل قليل قُلت يف اول حديثي , اّن املؤاساة رب , املؤاساة رّمبا اإلسعاد ابَلغ من املؤاساة يف كالم الع
, رّمبا تكون معناها املشاركة و املشاركة َفرُع احلياة , املشاركة َفرُع احلياة , َفرع حياة الذي ُنشاركه 

املؤاساة مع شخص لكن هذا الشخص غري قريب مّنا , يف مكان آخر , َحي لكن يف مكان بعيد  
 عنَدُه اَخ يف السجن و هو يؤاسي َاخاُه يف اخلار  , يقول اآلن انا َاخي يف السجن يَلقى كالذي مثالً 

اإلسعاد يف لغة العرب , اإلسعاد ال بد ان يكون الذي  بالطعام و الشراب , اَّماما يَلقى و انا اَتنَّأ 
ّمنا هو حينما َجتتمع النسَوة ُتسِعُده قريبًا منك و بالضبط طلمة ( اإلسعاد ) يف لغة العرب , اإلسعاد اِ 

َالجل مصيبة َفواحد َتذُكر الِشعر و اُالخرى تبكي و هذه تُعينها على البكاء , هذا اإلسعاد ,  فَيبكنيَ 
ا افضل هعلي الوارد يف الروايات اصًال معىن اَدق من املؤاساة , انّنا نبكي على اُحلسني اسعادًا لِفاطمة
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 صوص , الرواية يف ( كامل الزياراتعض الروايات اليت ورَدْت يف هذا اخلالصالة و السالم , اُشري اىل ب
, الرواية يَرويها ُزرارة عن ) طويلة , الوقت ما يسمح بذِكرها كاملًة و اُشري اىل َمورد الشاهد منها فقط 

الرواية  الذي هو من اوَثق كُتب الطائفة و من اكثَرها اعتبارًا ,اإلمام الصادق يف ( كامل الزيارات ) 
يَرويها ُزرارة بن اَعُني عن اإلمام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه , الرواية كما قُلت ُمفصََّلة , اإلمام 

و ما يتحدَُّث فيها عن بكاء الكائنات على سّيد الشهداء اىل ان يقول صلوات اهللا و سالمه عليه , 
 , يعين اَحبُّ , يعين اَحبُّ َعْني َكْت و َدمَعْت عليه من َعْيٍن َاَحبُّ الى اهللا و ال َعْبَرٍة من َعْيٍن ب

و ما من َعْيٍن َاَحبُّ معة اليت تكون قد ُسِفَحْت على ايب عبد اهللا , معة اىل اهللا الدَ دَ  َعْربة , اَحبُّ 
 , و ما من باٍك َيبكيه اّال و قد َوَصَل فاطمةَ  الى اهللا و ال َعْبَرٍة من َعْيٍن بَكْت و َدمَعْت عليه

, و اإلسعاد يف البكاء يعين ان يكون جالسًا ِجبانبها يبكي مَعها , هذا  عليها السالم و اسَعَدها
املعىن اللَغوي لإلسعاد يف البكاء , و راِجْع الكُتب اللغوية , املعىن اللَغوي لإلسعاد يف البكاء يعين 

د الشهداء و بني عموم الشيعة , جالس ِجبانبها و يبكي مَعها و لذلك هذا املعىن شائع بني خَدَمة سيّ 
رّمبا البعض ال يَبُله , انّه ما من َجملس يُعَقد ِلسّيد الشهداء اّال و َحتضرُه فاطمة , هذا املعىن القلوب 

رتب
ُ
تَعلِّقة بَاهل البيت ُتَصدِّقه , سّيد الشهداء و املعاين امل

ُ
قها طة ِبسّيد الشهداء َمعاٍن تتَذوُّ الطاهرة امل
و ِاْن كان ميكن ان تؤيِّد هذا املعىن ليمة ِبَغضِّ النَظر عن القواعد العقلية و املسائل االخرى الِفَطر الس

القواعُد العقلية لكن سّيد الشهداء التعامل مَعُه ال على اساس هذه املوازين اجلامدة , التعامل مع سّيد 
اس العشق و مذَهب العاشق الشهداء على اساس الفطرة الطاهرة , التعامل مع سّيد الشهداء على اس

مذَهب آخر , مذَهُب العاشق َمذهٌب آخر , العاشق يَنظُر بَِعْني غري الَعْني اليت قد يَنظُر بشها الُعرف 
, و ما من باٍك َيبكيه اّال و قد َوَصَل فاطمَة عليها السالم و اسَعَدها عليه , على اي حال , 

و قد َوَصَل رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و آله و َاّدى , يعين و اسَعَدها على ابكاء او على ُمصاِبا 
اّال الباكين , و ما َعبٍد ُحيَشر االّ و َعيناُه باكية ,  ُيحَشر اّال و َعيناُه باكيتان و ما من َعبدٍ ,  َحقَّنا

َجلس , قيام لإلمام اُحلجَّة , اللهم َعجِّل فرََ  وَ  على َجّدي الُحسين
ليَِّك , رّمبا ازدحام يف آخر امل

جال َضّيق هنا لكن تفضّلوا جزاكم اهللا خري , يف گالقائم املؤمَّل , اخواين تفضّلوا لي
َ
ّدام و ِاْن كان امل

رواياتنا املعصومية الشريفة انّه افضل االعمال اليت تُثقل ميزان اعمال العبد يف يوم القيامة , الصالة على 
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جلس بالصال على حمُ 
َ
مَّد و آل ُحممَّد , َففي الرواية الشريفة و اليت نَقلُتها لك عن النيب و آله , نـَوِّروا امل

و ما من َعْيٍن َاَحبُّ الى اهللا و ال  عن ُزرارة , عن ايب عبد اهللا عليه السالم انّه قال (كامل الزيارة 
السالم  , و ما من باٍك َيبكيه اّال و قد َوَصَل فاطمَة عليها َعْبَرٍة من َعْيٍن بَكْت و َدمَعْت عليه

, و َوَصَل رسوَل اهللا صلى اهللا عليه و آله و َاّدى حقَّنا , و ما من َعبٍد ُيحَشر اّال  و اسَعَدها
 ) و َعيناُه باكية اّال الباكيَن على َجدَِّي الُحسين عليه افضل الصالة و السالم , فاّنه ُيحَشر

, الباكي على سّيد الشهداء اآلن َيِصُفه يعين فاّن الباكي , ما من عبٍد اّال عيونه باكية يوم القيامة 
َبيٌِّن في َوجهِه , و الَخلُق في  َتلقاُه ,  والسرورُ  فاّنه ُيحَشر و َعينُه َقريرة , و البشارةُ اإلمام ( 

و الَخلُق في َفزٍع و ُهم (  ) اخلَلق يف َفزع , و الباكون على سّيد الشهداء الفَزِع و ُهم آِمنون
ساءَلة ( و ُهم ُحّداُث اُحلسني  ُيعَرضونآِمنون , و الَخلُق 

ُ
) يعين يُعَرضون للحساب و السؤال و امل

ثونَه (  و ُهم ُحّداُث الُحسين , َتحَت العرش و في ظلِّ العرش , ال ) ُحّداثُه يعين الذين ُحيَدِّ
هنا شريفة ) اىل آخر الرواية الشريفة , َمورد الشاهد بالضبط من الرواية ال َيخافون سوء يوم الحساب

اسَعَدها على البكاء , و )  و ما من باٍك َيبكيه اّال و قد َوَصَل فاطمَة عليها السالم و اسَعَدها( 
, و رواية اإلسعاد اكَثر من املؤاساة , و الرواية ُمعتَربة السَند و يف ( كامل الزيارة ) ُميكن ان تُراجَعها 

لَشيخنا ابن قـَْوَلويه رضوان اهللا ايضاً يف ( كامل الزيارة )  ثانية ايضاً عن صادق العرتة يَرويها ابو بصري ,
تعاىل عليه , ابو بصري يَنُقل هذه الرواية , رّمبا يف بعض الليايل املاضية ذَكرُت مقطعًا منها لكن َمورد 

 كنُت عند ابي عبد اهللا عليه السالم ُاَحدِّثُه فَدَخلَ الشاهد ما ُكنت قد ذَكرتُه , ابو بصري يقول , 
َب باب  نِه و َضمَُّه و َقبَّلُه فقاَل ,عليه ابنُه , َفقال مرحبًا و َضمَُّه و قبَّلُه ثم قال , بعد ان َرحَّ

, و , و انَتَقَم ِممَّْن وَتَرُكم , و خَذَل اهللا َمن خَذَلكم , و لَعَن اهللا َمْن قتَلُكم َحقََّر اهللا َمْن حقََّركم 
, على اي شيء ,  ناصرًا , فقد طاَل بكاء النساء و بكاء االنبياءكان اهللا لكم َولّيًا و حافظًا و 

فقد على اُحلسني عليه السالم , َفقد طاَل بكاء النساء , نساء اهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , 
, يقول ابو  طاَل بكاء النساء , و بكاء االنبياء , و الصدِّيقيَن و الشهداء , و مالئكة السماء

عليه السالم , و بعد ان بكى التَفَت اىل ايب بصري فقال له , يا ابا بصري  بكى ابو عبد اهللا بصري , مث
, اّال و اَتاين ما ال اَمِلُكه , ما نَظرُت اىل ِوْلِد اُحلسني اّال و اَتاين ما ال اَمِلكُه ِمبا اُِيتَ اىل اَبيهم و اليهم 
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اين ما ال اَمِلُكه من احلسرة , مث , اَتمِلُكه , اَتاين من الَعْربة بِا اَتى اىل اَبيهم و اليهم , اَتاين ما ال اَ 
يقول , يا ابا بصري , و ِاّن فاطمة عليا السالم لَتبكي عليه و َتشَهق , الرواية فيها تفصيل و كيف اّ�ا 

جلس طا
َ
َل بنا , َتشَهق فَتشَهُق جهنم و َتزفُر ِلشهَقتها , اذا كان وقت آخر يف َجمالس اخرى ـ وقت امل

, مث يقول عليه يا ابا بصير , و ِاّن فاطمة لَتبكي عليه و تشَهق اتناوُل الرواية بَِتفصيلها , فَيقول 
السالم بعد بَيانه لِبكاء فاطمة و َشهَقتها و بكاء املالئكة و بكاء الكائنات مع بكاء فاطمة عليا 

, ُيسِعُدها  ان تكون ِممَّن ُيسِعد فاطمة يا ابا بصير , َاما ُتِحبُّ افضل الصالة و السالم , يقول , 
اساة قد يُقال ان اإلسعاد يف البكاء هو هذا , املؤ  يكون جالسًا ِجبنبها , قريبًا منها يف َجملس واحد ,

نقوهلا , اصًال الوارد يف الروايات ( ِاسعاد )  , هذه املؤاساة َحننابكي هنا ِلشخص آخر يف مكان آخر 
ؤالء الذين يرفضون هذا املعىن , املعىن الوارد يف الروايات اعَمق من املعىن الذي و ليس مؤاساة , يعين ه

, ُيسِعدها يف  يا ابا بصير , َاما ُتِحبُّ ان تكون ِممَّن ُيسِعد فاطمة عليها السالميرفضونَُه , 
ن ، ُيسِعد فاطمة مصاِبا , ُيسِعدها يف ُحزِ�ا , ُيسِعدها يف الذي َجرى عليها , اَما حتُِب ان تكون فيمَ 

َلّما قاَل هذه الكلمة َبكيُت َفما َقدرُت عليها افضل الصالة و السالم , يقول فَلّما قاَهلا َبكيُت , 
, على اي  و ما َقدَر هو على الكالم ايضًا , َفقاَم الى الُمَصّلى, ما َمتكَّنُت ,  على المنطق

, و  ان تكون ِممَّن ُيسِعد فاطمة عليها السالم يا ابا بصير , َاما ُتِحبُّ , حال َمورد الشاهد هنا 
 ت اهل البيت .روايات من هذا القبيل وَرَدْت ِبكثَرة يف كلما

يف ليلة البارحة ذَكرُت نصوصًا ُمقتضَبة من بعض الروايات الشريفة اليت تَتحدَُّث عن َجميء الزهراء يف 
, اَّما الروايات اليت ذَكرُتا يف  ة يف الدنياملِفاطيوم القيامة , هذه الروايات تَتحدَُّث عن ِاسعاد الشيعة 

حشر و هو َقطيع الرأس , بعض الروايات , 
َ
ليلة البارحة , اّ�ا تأيت فَتسأل عن وَلدها , تَنظُر اليه يف امل

ال  فَتنظُر اىل َميينها فَرتى رأس اُحلسني منصوبًا ُملطَّخًا ِبَدمه قَتشَهُق و تبكي فال يبقى َنٌيب ُمرَسل و
, حىت يف يوم القيامة هذا البكاء يكون و ال َعبٌد مؤمن اّال و بكى لِبكائها يف يوم القيامة مَلٌك ُمقرَّب 

موافقًة لبكائها , هذا البكاء يكون موافقًة لبكائها , َفهذا املعىن اّن الشيعة تبكي مواساًة للزهراء عليها 
يا  َاما ُتِحبُّ ة الدنيوية و هذا الروايات ُتشري اليه , افضل الصالة و السالم , هذا املعىن ثابت يف احليا

, يف احلياة االخَروية هذا املعىن واضح من امثال هذه  ان تكون ِممَّن ُيسِعد فاطمة ابا َبصير



 لَسماحة الشيخ االستاذ الغّزي
 اساة للزهراء عليها السالم                                        البكاء على اإلمام الحسين مؤ

16 
 

, و روايات ِبكثرة ورَدْت تـُبَـنيِّ هذا املعىن , اّ�ا تشَهُق يف يوم القيامة و تبكي فَتبكي املالئكة الروايات 
نبياء َالجل ُبكائها عليها افضل الصالة و السالم , هذا املعىن وارد يف روايات ُمتكاثرة عن اهل و اال

البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , و حىت االنبياء السابقني , اصًال االنبياء السابقني َبكوا مواطاًة 
لِبكائهم , الَيس يف تفسري هذه اآلية  للزهراء و امري املؤمنني , مؤاساًة , ِاسعاداً , ٌقْل ما شئت , موافقةً 

( كهيعص ) يف تفسري هذه اآلية الشريفة يف اوائل سورة مرمي , رواية ُمفصَّلة ورَدْت يف تفسريها عن 
ا يف وقت آخر لكن خالصة هذه الرواية هو هللا و سالمه عليه , رّمبا َنذكُرهاإلمام اُحلجَّة صلوات ا
, هاء هالك العترة , و ياء يزيد ظاِلم الحسين و قاِتُله , و  كاف كربالءهكذا , اإلمام يقول , 

, زكريا هذا كان  َربِّك َعبَدُه زكريا َمةِ , ِذكُر َرحْ َعْين عَطُش الُحسين , و صاد َصْبُر الحسين 
الك العرتة ( ذِكُر َرْمحَِة رّبَِّك ) ذِكرُه , زكريا كان َيذُكر اهللا , هو هذا الذِكر , كاف كربالء , هاء هذِكرُه 

, ياء يزيد قاتل احلسني , و َعْني عَطُش احلسني , و صاد َصبـُْر احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , 
و الروايات تقول انّه طَلَب من اهللا مؤاساًة , مواطاًة لَِعليٍّ و فاطمة ان يُرَزق بِيحىي و ان يُقَتل كما 

تُفَجع فاطمة ِبوَلدها , االنبياء هكذا يتعاملون مع  يُقَتل احلسني عليه السالم حىت يُفَجع ِبوَلده كما
فاطمة , َمْن انا و غريي , ما شانُنا , َفكيف نتعامل مع فاطمة , ِلماذا ُيستكَثر علينا اذا قُلنا نبكي 
مؤاساًة لِفاطمة , ِلماذا ُيستكَثر هذا املعىن , و زكريا يدعو اهللا ان يرزَقُه بَِيحىي و يُذَبح و لذلك 

ون يف الروايات دائماً مقارنة بني َحيىي و سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , مقارنة دائماً ُتالحظ
, حىت سّيد الشهداء يف بعض ُخطَبه , يف ُمجلة من ُخطَبه َيذُكر َحيىي , فزَكريا يدعو اهللا ان يَرزقَُه وَلداً 

و سالمه عليه , و ذِكرُه هو هذا , كاف   يُذَبح و يُفَجع به و يُذَبح كما يُذَبح احلسني صلوات اهللا
كربالء , و هاء هالك العرتة , ياء يزيد لعنة اهللا عليه , و َعْني عَطُش احلسني , و صاد َصبـُْر احلسني , 
َر احلسني آَملَ قلوَب اهل البيت و آَمل قلوَب  الّن عَطَش احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه و الّن َصبـْ

العطش و آالم هذا الصرب ايَن هو اآلن , يف خزانة االحزان , يف قلب ِامام زماننا , االنبياء و آالم هذا 
ايَن هي خزانة االحزان يف هذا الوجود , خزانة االحزان , خزانة الَلوعات , َجممع املآسي , َجممع 

رب , َلوعة املصائب يف قلب ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه , َلوعة هذا العطش , َلوعة هذا الص
اطبه (  ُُ ْتني هذا الَضيم يف قلب ِامام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و لذلك  يا َجد , َفلئن َاخرَّ
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الدهور , عاَقني عن َنصِرَك المقدور , و َلْم َاُكْن ِلَمن حاَرَبَك ُمحاربًا , و ِلَمْن نَصَب لَك 
البكَينَّ لَك بَدَل الدموِع دمًا , حسرًة عليك , و  العداوة ُمناِصبًا , َفألنُدَبنَّك صباحًا و مساء , و

ة االكتياب ) حىت َميوت  تأسُّفًا على ما َدهاك و تَلهُّفًا , حتى َاموَت بَلوعة المصاب , و ُغصَّ
, عَطُش احلسني و َصُرب احلسني آَملَ قلوَب اهل البيت , و اِمام زماننا بَلوعة املصاب و ُغصَّة االكتياب 

 و َصُرب احلسني كبري عند اهللا لذلك ليلى , و هذه الليلة ليلة االكَرب عند اُحلسينيني , عَطُش احلسني
هذه الليلة عند خَدَمة سّيد الشهداء يف بالدنا يف العراق تُعَقد بذِكر علي االكرب صلوات اهللا و سالمه 

ا , اقسَمْت ِبعَطش احلسني و ِبَصرب احلسني , بعد ان  عليه و لذلك ليلى بأيِّ قَسٍم اقسَمْت على َربِّ
بَرَز ابو احلسن علي االكرب صلوات اهللا و سالمه عليه اىل َحْومِة الوغى , بعد ان َفىن االنصار و ُفِينَ 
َعديدهم َمل يبَق مع سّيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه اّال اهلامشيون , و اول َمن تقدََّم , ذؤابَة 

م حامَية البيت العَلوي , تقدََّم عزيز احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , البيت اهلامشي , اول َمْن تقدَّ 
ِلماذا تقدَّم ؟ النّه ابن احلسني , و القضية , و املصيبة و االمر , اَمر احلسني صلوات اهللا و سالمه 

ٌل لذلك العبء عليه و هو الذي قاَل , العبُء الثقيل , اِحلْمل الثقيل ال ينَهُض به اّال اهُله , و هو اَه
اىل توديع العائلة , َعّماتُه ,  عليه َلّما اراَد الرباز و ذَهبَ  الثقيل , علي االكَرب صلوات اهللا و سالمه

اَخواته تعلَّقَن بثيابِه , تعلَّقن بَقدَمْيه لكنه ما كان يعَبأ بنَّ , رَكَب على جواده , وَقَف بني يَدْي سّيد 
لسالم عليك سيدي يابَن رسول اهللا , ما كان يقول له يا ابَه , ِلماذا , النّه الشهداء ُمسَتأذناً للرباز , ا

يَِقُف بني يَدْي ِامام زمانه صلوات اهللا و سالمه عليه , السالم عليك سيدي يابَن رسول اهللا , سّيد 
لْغ رسوَل اهللا ماذا يقول ؟ و عليك السالم و رْمحَة اهللا و بركاته , اَبالشهداء اذا اراَد ان يُعطي االذن 

عّنا السالم , كل واحد من الشهداء حينما تقدَّم , من االنصار , كذا كان يسَتأذن , و ابو عبد اهللا 
هكذا ُجييبه , علي االكَرب صلوات اهللا و سالمه عليه َلّما تقَدم لالستئذان ترقَرَقْت دمَعٌة يف َعْيين سّيد 

, اللهم اشَهْد على هؤالء الَقوم فقد بَرَز اليهم اشَبُه الناس الشهداء و رَفَع َشيبتُه املقدسة اىل السماء 
صلى اهللا عليه و آله َخْلقاً و خَلقًا و منطقًا , و ُكّنا اذا اشَتقنا اىل رؤيته صلى اهللا عليه ِبرسولك َحممَّد 

, و اجَعْلهم طرائَق يقًا و آله َنَظْرنا اليه , اللهم فامَنْع عنهم بركات االرض و فـَرِّقهم تفريقًا و َمزِّقهم َمتز 
ِقَدداً , و ال تُرِض الوالَة عنهم ابدًا , مث نادى يا عمر بن سعد , َقَطَع اهللا َرِمحَك كما قطَعَت َرِمحي , 
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, عيونه و تقدََّم علي االكَرب صلوات اهللا و سالمه عليه و ابو عبد اهللا عيونه شاخصة اىل وَلده 
 و سالمه عليه , َلّما تقدَّم ابو احلسن و و يزَعُق يف اجلموع شاخصة اىل عزيزه ايب احلسن صلوات اهللا

قاتل اّن املنادي نادى يف وَسط اهل 
َ
زَعقات عليٍّ صلوات اهللا و سالمه عليه , يَذكرون يف بعض امل

الكوفة , اّن املنادي نادى يف وَسط جيش عمر بن سعد , لقد جاء علي بن ايب طالب , خرََ  علي 
يسرة , و بعد قتاٍل كثري بَرَز اليه بعد ذلك َبكر بن غامن , بن ايب طالب من 

َ
يمنة بامل

َ
َقربه حينما خَلَط امل

َقاتل انّه يـَُعد بعشَرة آالف فارس , ليلى اُم علي االكَرب كانت جالسة يف اخلَيمة و 
و كما يُذَكر يف امل

سالمه عليه , ليلى من اول  من خالل باب اخلَيمة كانت تَنظُر اىل َوجه سّيد الشهداء صلوات اهللا و
ما بَرَز علي االكَرب صلوات اهللا عليه اىل هذه اللحظة كانت تَنظُر اىل سّيد الشهداء و هو ُمبَتِشر , و 
هو فرحان , مسرور , يتذَكَّر ِحبمالت وَلدِه َمحالت ابيه امري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه لكن 

داء يتغريَّ , ليلى تَقُع على اقدام سّيد الشهداء , سيدي ابا عبد ما هي َحلظات اّال و َوجه سّيد الشه
اف منه عليه , ادُخلي يا  ال يا ليلى و لكن بَرَز اليه َمن اهللا , هل ُاصيَب وَلدي علي ِبضَرر ؟ قال ُُ

شعَرها ليلى اىل اخليمة و ادعي ِلوَلدك , دخَلْت هذه الطاهرة , دخَلْت هذه احلُرّة اىل خيَمتها , نشَرْت 
ا اىل السماء يف داخل اخليمة , اقسَمْت على اهللا باَقساٍم يتَزلَزُل َهلا عرش اهللا , اُي ه, اخرَجْت ثديـَيْ 

ر ايب عبد اهللا اْرُدْد حلسني , اهلي ِبَصداقساٍم , اهلي ِبعَطِش اُحلسني , اهلي ِبَصرب اُحلسني , اهلي ِبُغربَة ا
تاسوعاء , هذه الليلة ليلة احزان آل ُحممَّد , من هذه الليلة تبَدأ يل وَلدي علي , يف هذه الليلة , ليلة 

قيامة آل الرسول , ليلة تاسوعاء ليلة احزان اهل البيت صلوات اهللا عليهم اْمجَعني , يف هذه الليلة 
 , نُقِسم على اهللا , اهلي نُقِسم عليك ِبَصرب ايب عبد اهللا , ِبعَطش ايب عبد اهللا , ِبَصدر ايب عبد اهللا

ِبَوجه ايب عبد اهللا , ِمباء َوجه ايب عبد اهللا , ِبشَرف ايب عبد اهللا ِبكرامة ايب عبد اهللا , ِجبَسد ايب عبد 
اهللا الذي داَستُه اخليول , ان تكشَف اهلَمَّ و الَغمَّ عن قلب ِامام زماننا و ان ُتكِثر انصارَُه الَغيارى و 

خلصني و ان َجتَعَلن
ُ
ا يف ِعداد َعبيد َعبيده و من املتَمرِّغني على تراب حافر َجواده , و اولياءه االوفياء امل

ان َجتعَلنا له اْطوَع من اَالَمة ِلسيِّدها ِحبَقِّ َدِم َحنر اُحلسني , اللهم ِاّين اسأُلَك ِبَدِم َحنر َوليَِّك ان تـَُعجَِّل 
                                                                                                               فرََ  َوليِّك .  


