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 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

محمٍَّد و آل محمَّد و آخر تابٍع لُه على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و  ظالٍم ظلم حقَّ  اللهم العن أولَ 

 بايعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جميعا..

ذين بذلوا مهجهم دون الحسين ندك مع الحسين و أصحاب الحسين الدٍق عِ م صِ دَ ا قَ نَ ت لَ بِ ثَ ين يوم الورود و أرزقنا شفاعة الحسم اللهُ 

 السالم .. عليه

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

 يا أبا عبد اهللا :

 ................................     ى جسم الحسين سيوفهم   ـصلت عل

 ـراباـا محـباجدة الضُ ـدا لسـفغ     ى جسم الحسين سيوفهم ـصلت عل

 فغـدا لسـاجدة الُضبـا محــرابا   صلت علـى جسم الحسين سيوفهم   

 راباـع شـر النجيـالً و ال غيـظ  ا    ـر القنـاً لم يجد غيـى لهيفـو مض

 لصخر األصم لذابَ ت اـو مسـلـلٍة       ن غُ ـؤادُه مـذاب ف ظمـآن

 ) ................... أبا عبد اهللا(  الصعيد مجردا       ك فيـي لجسمـلهف

 اباـاء ثيـوه الدمـريان تكسـعلهفـي لجسمـك في  الصعيد مجردا      

 ترابا  و تكونـك لـودت لجسمـٍد      ين كل موحـعـين و َتِرب الجب

 تكسـوه الدمـاء ثيـابا لهفـي لجسمـك في  الصعيد مجردا      عـريان

 و تكون  تراباـوعـين كل موحـٍد      ودت لجسمـك لـ َتِرب الجبـينِ 

 اباـوارِه جلبــن أنـوه مـوب القنا      يكسـك فوق مسلـلهفي لرأس

 الِسنان كتابا  وقـِه فـوا بـرفع    إنما ان و ى الِسنـاب علـو الكتـيتل

 اـرع نابـالم يقـني اإلسـولينف ـُه     ابـما نـاب اهللا مـح كتـنُ يَـ لِ 
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 روا األذنابَ ّـ زلوا الرؤوس وأمـع  ٍة    َـ من ُأمّ  ٍد ـن محمَّ ـي ديـو ليبك

 .................................     ُر أميٍة ـو شـٍد وهـن هنـهذا اب

 اباـذُل رِقـَد يستـن آل أحمـمهذا ابـن هنـٍد وهـو شـُر أميٍة      

 كينًة و ربابَ درها و سُ ـن خـم   دي زينًب   ـيُه ون نسوتُه وـو يص

 كينًة و ربابَ و يصـون نسوتُه و يُهـدي زينًب      مـن خـدرها و سُ 

 أبا عبد اهللا :

 لهفـي لجسمـك في  الصعيد مجردا      عـريان تكسـوه الدمـاء ثيـابا

 ـابا...................................      عـريان تكسـوه الدمـاء ثي

منني يف بيان معىن الِشعار ؤ استجابًة لطلب بعض إخواننا امليف ليلة البارحة كان جملسنا يف الليلة املتصرمة أعود هذه الليلة ِألُمت كالمي الذي بدأتُه 

يف ليلة البارحة بشكٍل  ن )سي( يا لِثارات الحُ و ينادي بِه أصحابُه يف يوم الظهور األقدس يرفعُه إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه  الذي

بينا أوًال املعاين  الساعةفيما بني حديثي يف ليلة البارحة و حديثي يف هذه حىت ينشأ ترابط موجز أُعيد خالصة ِلما ذكرتُه يف اللس املاضي 

عىن اإلمجايل هلذه الفقرة املا لنحو و بينَّ أشرنا إىل بعض املطالب من علم اللغة من علم االياء ة الالم و كلمة ثارات  ملةاللغوية ملفردات هذه اجل
بالبحث و املسألة الثانية اليت تناولناها , يا ِلدماء احلسني , يا لِثارات احلسني  ) يا ِلدماء احلسني ( و قلنا املعىنالشريفة هلذا الِشعار املقدس 

و هكذا يف سائر يف اإلسالم  و يف اجلاهلية عند العرب سابقاً مم فيما بني األُ و قيمة الِشعار و معىن الِشعار الِشعار و الِشعارات و الشعائر 

انعكاٌس عن و قلنا أن الِشعار ا هذا املطلب بينَّ و غري السياسية و األحزاب السياسية و اجلمعيات و املؤمترات و احلركات و املنظمات الطوائف 
ر ُجيمع على شعائر و او الِشعملساجد إن الصفا و املروة من شعائر اهللا منها ما هو مادي كاو إن قلنا أن الِشعارات الِشعار ألفاظ الشعور 

هذا الِشعار انعكاٌس عن شعور اإلمام صلوات اهللا و  و أنَّ يف نفس اإلنسان انعكاٌس عن الشعور و قلنا أن الِشعار  هذه املطالب بيناها ِشعارات 
و احملتوى من معرفة املضمون احلقيقي أننا هل نتمكن جنا بعد ذلك عرَّ مساء  ويف كل صباٍح الذي يندُب جدُه صلوات اهللا عليه سالمه عليه 

صلوات اهللا و يُنبئ عن شعور إمام زماننا مستحيل ألن هذا الِشعار هذا شيُء بالنسبة لنا ذه الفقرة و قلنا هل املقصود يف قلب اإلمام األصلي 
أىن هلذه القلوب املتفحمة أىن هلذه القلوب املظلمة ذلك القلب الذي وسع اهللا  عليه شعورِه صلوات اهللابو أىن بقلوبنا أن تستشعر سالمه عليه 

الِشعار و من جهٍة ثانية  , هذا من جهةيف قلبِه صلوات اهللا و سالمه عليه ذلك الشعور املقدس أن تتمكن من استشعاِر حبواجبها و غواسقها 
عن أصول و الرواية اليت نقلناها  من بينها الروايات و اليتو أشرت إىل مجلة من عليه  يتحدث عن احلسني صلوات اهللا و سالمه ؟ نمَّ يتحدث ع

و أثقلنا لمًا عِ إن احلسني أعلمنا  ( إلمام احلسن صلوات اهللا عليهمل وله ابن احلنفيةقيف رضوان اهللا تعاىل عليه لشيخنا الكليين الكايف الشريف 
أخرى يف هذا أشرنا إىل روايات  ) و قرأ الوحي قبل أن ينطق كان فقيهًا قبل أن ُخيلق ليه و آله رمحًا  و أقربنا من رسول اهللا صلى اهللا عِحلمًا 

ندور يف أفالكِه حول هذا الِشعار قلنا حنُن ندور و هذا املعىن واضح و لذلك احلسينية و إدراك ُكنه احلقيقة ُن عاجزون عن معرفِة حفناخلصوص 
مراتبِه هلذا الِشعار و هلذا العنوان الذي يتخذُه اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه  املعىن احلقيقي بتمامإال ال نستشعر  وندور يف نواحيه احمليطة بِه 
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ر يف الظلم و اجلو  , مراتبهِ الظلم و اجلور بشىت  , و إزاحة كل ظلٍم و جورعنواناً لظهورِه عنواناً لبسط العدل يف األرض عنواناً حلركتِه عنواناً لقيامِه 
, و حنن لسنا يف هذه احلالة فقط ال ندرك املعىن يف اجلنبة املادية و يف اجلنبة املعنوية و فيما حييط بالنفس اإلنسانية داخل النفس اإلنسانية 

يف يوٍم من ن نوفق دق ال يعين ذلك أننا ال ميكن أال نتمكن من معرفتها بالنحو األ اليت هي من صميم ديننا حننا سائُر الِشعارات مناحلقيقي و إ
ممكٌن يف نفسِه أما  ؟ اليت رفعها اإلسالم ذلك أمٌر ممكن و لكن هل نتمكن من الوصول إليهمعرفة الكثري من معاين الِشعارات األيام إلدراِك 

شعائر اإلسالم الصالة هذه اليت هي ِشعاٌر من أوضح حتجبنا هي اليت متنعنا عن ذلك , أشري إىل مثال واحد الصالة احلواجب و الغواسق اليت 
و فك عنا تنو الصالة اليت ترافقنا طيلة أيام حياتنا و ال ميكن أن و الصالة اليت هي عمود الدين من أوضح شعائر اإلسالم هذه اليت هي ِشعار 

هناك يف ما يتعلق بالصالة اإلمامية  يف املكتبة الشيعية يف املكتبةهذه الصالة هل عرفنا وتواها نعم أُلِفت اللدات الكثرية ُتصاحبنا يف كل وقت 
فتاوى األحكام أو كان اللصالة يف أحكامها سواء كان ذلك جمرد بنحو الفتوى على سبيل ذكر يت أُِلفت يف اجلنبة الفقهية  لالاللدات الكثرية 

للصالة أُلِفت يف اجلنبة األخالقية أيضًا ختص هذا اجلانب و مؤلفاٌت كثرية يف مكتبتنا اإلمامية ذلك على سبيل االستدالل و مؤلفات كثرية 
العرفانية يف أسرارها و يف معانيها و مؤلفاٌت أخرى أُلِفت  العبارة مؤلفات كثرية أيضاً دجبها و ألفها العلماء يف هذا الباب يف اجلنبة األخالقية هلذه

أن نرجع إىل روايات مع كل ذلك إذا أردنا أقالم العلماء  هذهو مع كل ذلك و هذه أقالم علمائنا و هذه أقالم اخلاصة و مؤلفاٌت و مؤلفات 
هذه املؤلفات الكثرية اليت ذكرتا  علىالِشعار جند أنفسنا حىت مع حال اإلطالع أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني يف حقيقة وتوى هذه 

حىت و أبعادها العرفانية اجلنبة األخالقية أو يف معاين أسرارها أو يف اجلنبة الفقهية و األحكامية سواء على هذه املؤلفات اإلطالع  حال حىت مع
إىل مقطع من  أنا فقط أشريالذي يعيش معنا يف كل وقت فنحُن ما وصلنا إىل شيٍء من وتوى ذلك الِشعار لو فرضنا أنا أطلعنا على كل ذلك 

الرواية  فافٍر الباقر صلوات اهللا و سالمه عليه يرويها سعد اخلأيب جعفيف الكايف الشريف يف أصول الكايف الرواية عن اإلمام رواية مفصلة 

يوم القيامة يعرفُه املسلمون و تفاصيل عن جميء القرآن و اإلمام يتحدث يف تفصيل و كيف يأيت القرآن بصورة إنسان تتحدث عن القرآن و فيها 
يتكلم القرآن ؟ اإلمام و هل  ُجِعلُت ِفداَك يا أبا جعفر( السالم :  سعد اخلفاف يسأل اإلمام الباقر عليهيتكلم و ُيكلم الناس عن أن القرآن 

يف يوم القيامة كما ألن القرآن يأيت بصورة إنساٍن بذا املعىن ال باملعىن املعنوي تَكُلم بذا املعىن عندما كان يتحدث عن تكلم القرآن َتَكُلم تكُلم 
ألن الرواية طويلة و الوقت ال يسع اآلن حديث عن القرآن أنا أورد الرواية ان يف وقٍت آخر شاء اهللا إذا ك و إنو الرواية مفصلة تصف الرواية 

استغراب سعد اخلفاف , يتبسم من ؟ اإلمام الباقر صلوات اهللا و سالمه عليه يتبسم و هل يتكلم القرآن ُجِعلُت ِفداَك يا أبا جعفر ( إليرادها 
و هل قدٌح يف تسليمِه فيِه الذي اعرتضُه سعد اخلفاف , يعين كأن هذا االعرتاض ) إ�م أهل تسليم  رحم اهللا الضعفاء من شيعتنايتبسم و يقول 

ُجِعلُت ِفداك يا أبا جعفر و هل يتكلم القرآن ؟ ( يسأل عن القرآن و تكلم القرآن و سعد اخلفاف , اإلمام يتحدث دقائق طويلة يف رواية طويلة 
و البحث مل يكن منعقداً يف هذه الفقرة أولئك الذين ُيسِلمون بكالم األئمة ) عفاء من شيعتنا إ�م أهل تسليم اإلمام يتبسم و يقول رحم اهللا الض

تتكلم و هلا يقول و إن الصالة و إن الصالة ليس فقط القرآن يتكلم بعد أن يتبسم يقول هذه الفقرة ( يقول يا سعد  يف هذه الناحية , اإلمام 
ال  استطيع أن أذكرُه بني الناس  اإلمام سعد يقول : قلت هذا شيٌء و خلق تأمر و تنهى الصالة تتكلم و هلا صورٌة ى تأمُر و تنهصورٌة و خلق 

بعد ذلك اإلمام فمن مل يعرفنا بالصالة فمن مل يعرفنا بالصالة فقد أنكر حقنا و هل الناس إال شيعتنا ينهرُه و يقول له و هل الناس إال شيعتنا 

الصالة تنهى  النهي يف كالم العرب  يقول يا سعد النهُي كالم }  َأْكبَـرُ  اللَّهِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تـَنـَْهى الصََّالةَ  ِإنَّ   {  يورد هذه اآلية

 الصََّالةَ  ِإنَّ   {الكالم ب يف اللغة النهي البد أن يكونلبك ال يُقال لُه �ي هذا يف قالنهي ال يكون يف القلب يعين عندما تنهى إنسان  , كالم

َهى َهى الصََّالةَ  ِإنَّ   {} قال و النهي كالم و الفحشاء و املنكر رجال و حنن ذكر اهللا و حنن أكرب  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تـَنـْ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تـَنـْ
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فيما سلف أيضاً  ) حنن ذكر اهللا احلقيقيرجال و حنن ذكر اهللا و حنن أكرب  قال النهي كالم و الفحشاء و املنكر } َأْكبَـرُ  اللَّهِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمنَكرِ 

مث تتحدث عن الصالة اآلية واضح فيها املعىن و أن الصالة هي الذكُر األصغر و أ�م ذكر اهللا األكرب عن هذا املعىن يف أيام احملرم من الالس 

و عن معىن ذكر اهللا على أي حال حنن اآلن ال نريد أن نتحدث ت اهللا عليهم أمجعني صلواأن الذكر األكرب أهل البيت تقول و لذكر اهللا أكرب 
ألن و الشعائر اإلسالمية كثٍري من الِشعارات ل أننا ال ندرك املعاين احلقيقيةعلى سبيل املثال مورد الشاهد أنا أوردت هذه الرواية أ�م الذكُر األكرب 

هناك  الصالة تتكلم  الذي أشارت إليه الروايةعليها ال نصل إىل هذا البعد و هذا الغور ة حىت لو أطلعنا ُكِتبت عن الصالهذه الكتب اليت ذكرتا  
و  القرآنية تصل بِه احلالة و لشدة تكرار اآليات يقرأ القرآن و يف تالوة القرآن أن اإلنسان يف رواياتنا يف قراءة القرآن كالم و هذا املعىن ليس غريباً 

صلوات اهللا عليهم أمجعني و مذكور يف روايات أهل البيت سبحانه و تعاىل هذا املعىن وارد يف الروايات قالُه كأنه يسمعُه من اهللا ن كأنُه يسمعُه مم
و  ها هذه روايات حنفظ أبداً , هلا واقع يف حياتنا دأما هل يوجعلى ألسنتنا نعم نقرأها يف الكتب أصًال فقط نلقلق با يف باب التالوة هذه املعاين 

 اتكل استدالالأبعادها و بكل بلصالة جبميع األحكام الفقهية لعلماً أننا ال نعلم كالم نرددُه على األلسنة املعاين اليت نفهمها من هذه الشعائر 
نستشعرها ألن املعاين العرفانية  الالعرفانية يف الصالة و حىت لو َعِلمنا با رمبا و ال نعلم مجيع املعاين و األسرار و ال نعلم مجيع األبعاد األخالقية 

فليس غريباً واآلن إذا أردت أن من كل هذه املعاين و مع كل ذلك الرواية تشري إىل بعد أعمق حتتاج إىل استشعار معاين كشرية و معاين شهودية 
يف أننا ال ندرك الكثري من معاين  الصرحية و املعاينمن النصوص الواضحة  كثري  و إال يف رواياتنااملقام ال يسع معك و أذكر لك أمثلة أخرى أغور 

باعتبار هذه تعيش معنا دائمًا يف كل يوم يف كل و إمنا ضربُت لك مثاًال يف الصالة نتمسك با و من معاين هذه الشعائر اليت هذه الِشعارات 

يتصور  ؟ و كم هو جهلنا إذًا كم هو نقصنا , قيةاحلقيمع ذلك حنن ال ندرك أبعادها العالمة املميزة يف اإلسالم  و اضحو هذا الِشعار الوقت 
هي  نقص واضح يف أبسط األمور اليت عندما جتتمع يف ذهنِه جمموعة من املعلومات مرتبٍة علميٍة معينة أنُه أصبح يف اإلنسان يف بعض األحيان 

و هكذا يف سائر صلوات اهللا عليهم أمجعني أهل البيت مغزاها بالبعد احلقيقي الذي يريدُه ندرك  حنن ال ندرك معناها و ال من ضروريات حياتنا
من إدراك وتواه احلقيقي إذا كان الِشعار عن احلسني عليه السالم كيف نتمكن عن ذكر اهللا األكرب أما كيف إذا كان الِشعار الِشعارات األخرى 

هي من شئونات حياتنا اليومية حنن مل إذا كان هذه الصالة اليت ال ميكن هذا  و بالبعد األغورو إدراك مضمونِه بالبعد األعمق و من إدراك معناه 
عليه السالم املسألة تكون أشكل و القضية تكون أما إذا كان الكالم عن احلسني عرفة أغوارها مل نسرب أعماقها حلد اآلن اآلن إىل م نصل حلد

من إدراك و مرادي من أننا ال نتمكن يتضح لك مقصودي  انفمن ه , و احلل يكاد يكون يف دائرة املستحيلو الطريق يكون أوعر أصعب 
نستفيد حنن ندور يف فلك هذا الِشعار نعم حنن جنول حول هذا الِشعار ل ماحو الكنالال نتمكن من إدراكِه على هلذا الِشعار املضمون احلقيقي 

بعض بذا البعد ميكن أن نستفيد الِشعار نعم بذا التصوير هلذا املعىن األصلي نستشم منه رائحة بعض املعاين  هنتلمس فيمنه بعض االستفادات 
, ما زالت هذه أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني األخرى اليت وردت عن و هكذا من سائر الشعائر  االستفادات من هذا الِشعار الشريف

ال  يف نفوسنا و يف حياتنا صلوات اهللا عليهم أمجعني يت حتول فيما بيننا و بني أهل البهذه الغواسق  زالتعن أهل البيت و ما احلجب حتجبنا 
من هذا و بشكٍل إمجايل و الذي نستفيدُه  , دور حواليها و يف نواحيهانعم ندور يف لك هذه العبارات و نإىل املضمون األصلي نصل  أنميكن 

النصوص الشريفة أن هذا الِشعار الذي نستفيدُه من خالل و ينادي بِه أصحابُه صاحُب األمر صلوات اهللا و سالمه عليه الِشعار الذي يرفعُه 
و األصُل يف الِشعار عن شعور اإلنسان الِشعار إمنا هو صورة يكشُف عن الشعور ألننا قلنا أن الِشعار خمصوصًا يف يوم الظهور ِشعار مل يكن 

و شعور اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه  , نسان النفسيةيف خلجات اإليف بواطن اإلنسان  و األصُل يف الِشعار ما هو منطوٍ شعور اإلنسان 
ألبكني عليك بدل الدموع دمًا ) يف طيلة أيام غيبتِه و (  يعين يف طيلة أيام غيبتِه  ( فألندبنك صباحاً و مساء )واضح كما بيناه يف ليلة البارحة 



 ِلسماحة الشيخ األستاذ الغزِّي
                                                                                                                                                                 ۲ج ِشعار اإلمام احلجة عليه السالم ( يا لِثارات احلسني )               د احلقيقة                احلسني ساكن الفؤاد و شاه

- 5 - 
 

شعارات موافقة و ُمساوقة لِشعارات أهل البيت  نريد أن جنعل من ِشعاراتنا و هذا الشعور فإذا كناهيف طيلة أيام غيبتِه صلوات اهللا و سالمه عليه 
موافق لشعور إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه البد أن يكون هناك شعور يف قلوبنا موافق لشعور أهل البيت كون هناك شعور يالبد أن 

هو مىت الشعور علم , منعكس عن علم قول و هذا القول ول حيتاج إىل عمل و القألن الِشعار قول ألن نرفع هذا الِشعار حينئٍذ نكون أهًال 
يعلم اإلنسان الشعور من لوازم العلم شيٍء يُفرحُه بشيٍء ُحيزنُه أو عندما يعلم ب الفرح عندما يعلم حيصل عند اإلنسان حالة من احلزن أو حالة من 

و هذا إىل لفظ  قولو هذا الشعر ينعكس إىل ِشعار إىل يعلم اإلنسان بشيٍء مفرح ,  يف حالة احلزن يكون شعورُه و تكون عواطفُه بشيٍء ُحيزن 
فإذاً يعين يف زمننا هذا هو نفس هذا الشعور يف زمن غيبتِه ا كان شعور اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه فلمَّ البد من عمل القول حيتاُج إىل عمل 

هذا الِشعار ِشعاٌر منُذ يوم الطفوف صلوات اهللا عليهم أمجعني ان بل هو هذا ِشعار أهل البيت و يف كل زمالِشعار يكون أيضًا يف هذا الزمان 

صلوات اهللا و سالمه  ) يا ِلثارات الحسين( ِشعار رفعت هذا الِشعار الثورات احلسنية و الثورات الزيدية و كثري منها  , توراثو لذلك المطروح 

ألن هذا الِشعار هو ِشعار إمام زماننا صلوات اهللا لكن يف زمن الغيبة يتأكد أكثر مما سبق و إىل اآلن وف هذا الِشعار مطروح منذ يوم الطفعليه 
موافقًا لشعور إمام زماننا صلوات اهللا و و البد أن يكون ذلك الشعور الذي يكشف عن شعور فإذا أردنا أن نرفع هذا الِشعار و سالمه عليه 

فعًال من طلب ثأر إذا كان اإلنسان ال يتمكن يعيشها اإلنسان إذاً البد أن يكون هناك من حالة ناك من عمل سالمه عليه إذاً البد أن يكون ه
هو ألن هذا األمر أمٌر موكول بإمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه يف زمن الغيبة الكربى و بالقوة كما هو احلال بالسيف و باليد سيد الشهداء 

, الِشعار ( يف نفسه حىت يكون أهًال ألن حيمل هذا الِشعار املؤمن أن يستحضرها لثقيل أما هناك أمور البد لإلنسان الذي ينهض بذا العبء ا

البد أوالً صلوات اهللا و سالمه عليه ُظالمة سيد الشهداء يستغيث ألجل االستغاثة الذي يرفع الِشعار يا ِلدماء احلسني ) و قلنا هذه الالم الم 
من أي شيء ؟ من ظلم يستغيث ألجل ُظالمتِه صلوات اهللا و سالمه عليه ألجل دماء سيد الشهداء الرباءة و عندما يستغيث أن يعيش حالًة 

فالبد أن يعيش حالة الرباءة و حالة الرباءة ليست صلوات اهللا و سالمه عليه طاعة إمامهم متردوا على قتلوه من ظلم أولئك الذين أولئك الذين 
 يفيف اجلنبة العقلية اهلجرة يف اجلنبة الفكرية و عن معىن هجرة أعداء أهل البيت حتدثنا عن هذا املطلب و حنُن يف أيام احملرم  هينة أبداً مسألًة 

هذا و همن النجاسة , الرباءة تعين التطهر الرباءة تعين التطهر هينة حتصل يف قلب اإلنسان الرباءة ليست مسألًة  اجلنبة العقائدية يف كل أبعادها ,
من البد أن يكون خليًا فالذي يتربأ خلية من هذا النقص ال تثبت عليه اجلرمية بريء أن ساحتُه بريئة و لذلك يُقال لإلنسان الذي الرباءة  معىن

و رجس الذين أذهب اهللا عنهم الو الطهارة إمنا هي يف أهل البيت و ال يكون اإلنسان خليًا من النجاسة ما مل يكن متطهرًا  تلك النجاسة
ال ينال إال النجاسة و ال ينال إال الرجس فإذا أن يدخل يف ذلك البيت و إال خارج هذا البيت الطهارة هناك من يريد أن يتطهر طهرهم تطهريا 

من الة الرباءة فالبد لإلنسان أن يعيش ح بداً ليس أمرًا َسِهًال أو الدخول يف هذا البيت ليس أمرًا هينًا يدخل يف هذا البيت أن  أراد أن يتطهر
و هذه و عن أبوابم صلوات اهللا عليهم أمجعني و عن دائرتم و حن حيهم أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني أولئك الذين ابتعدوا عن بيت 

مثلي ال يبايع مثله : ( من كان صلوات اهللا و سالمه عليه يشري إليه سيد الشهداء  و لذلك هذا املعىن  حياة اإلنسان يفالبد أن تنعكس  الرباءة
و البيعة للمفكر املنحرف البيعة للحاكم الظامل خارجاً عن هذا البيت املطهر البيعة لكل من كان  بيعة للحاكم الظامل ) و البيعة هنا ليست فقط 

تارًة و املماثلة هنا على حنوين له ) ( من كان مثلي ال يبايع مث و البيعة للعواطف غري السليمة و البيعة للِشعار املزيف و البيعة للعقيدة الضالة 
األئمة املعصومون و املماثلة لسيد الشهداء املماثل حقيقًة يعين األئمة صلوات اهللا عليهم أمجعني و املماثلة باملعىن احلقيقي مماثلة باملعىن احلقيقي 

على سبيل و هذا املعىن وارد يف رواياتنا الاز بنحو التجوز لُه بنحو إذا متسكنا بأذيالِه مناثإذا سرنا على طريقِه لكن حنُن ُمناثلُه  , إال لسنا حننُ 

 ُكنُتمْ  الَِّتي بِاْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزنُوا َوَال  َتَخاُفوا َأالَّ  اْلَمَالِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تـَتَـنَـزَّلُ  اْستَـَقاُموا ثُمَّ  اللَّهُ  رَبـَُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ {: املثال يف اآلية الشريفة 
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و عن غريِه من األطهار عليه أفضل الصالة و السالم عن أيب جعفٍر الباقر الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات اهللا عليهم أمجعني , } ُتوَعُدونَ 

اآليات اليت جاءت م ألمرنا و سلّ و هي جتري فيمن استقام من شيعتنا صلوات اهللا عليه األئمة مث قال اإلمام  يف صلوات اهللا عليهم أن هذه اآلية

على حنو املماثلة , املماثلة الازية جتري يف شيعتنا على حنو املماثلة الروايات الواردة هي يف األئمة و جتري يف شيعتنا  } آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا{

على سبيل الرتابط ( فمن كان و بني شعاعها ط بني الشمس هناك ترابأل�م ُخِلقوا من شعاع نورهم رتابط إما قيل هلم شيعة الالازية باعتبار 

يف زماننا من كان مثلي صاحب األمر يعين مع اإلمام املعصوم صلوات اهللا و سالمه عليه تارًة تكون مماثلة حقيقية املماثلة مثلي ال يبايع مثل ) 

 رَبـَُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ {ملن استقام على الطريقة املماثلة على حنو الاز أما هذه املماثلة الواقعية صلوات اهللا عليه هو املماثل لسيد الشهداء هذا 

َناُهمآية أخرى ,  يف , الطَّرِيَقةِ  َعَلى اْستَـَقاُموا َوأَلَّوِ {: على جادة أهل البيت  استقاموا؟ استقاموا على أي شيء  }اْستَـَقاُموا ثُمَّ  اللَّهُ   مَّاء َألَْسَقيـْ

, ( فمن كان مثلي ال  } َغَدقًا مَّاء َألَْسَقيـَْناُهم والية عليٍ  َعَلى اْستَـَقاُموا َوأَلَّوِ {والية علٍي لطريقة كما يف الكايف الشريف و يف غريِه و ا  }َغَدقًا

عن ديث اآلن يف هذه املسألة احلمنعقدًا عن الرباءة حىت حنصر الكالم للرباءة و اآلن احلديث ليس  و هذا املعىن األصرح يبايع مثله ) 

 ..و أطوي عنها كشحاً  أشري إىل هذه املطالبمن الِشعار فبشكل إمجايل االستفادات اليت نستفيدها 

من مظاهرها اخلارجية و التكرار يف هذا اللعن مظهر ألعداء أهل البيت اللفظي اللعن القويل و اليت يكون اللعن فهذه املسألة األوىل مسألة الرباءة  
 ..القلب يف ولها و إال الرباءة 

مثًال اإلمام يؤتى يف زمان أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه من الروايات الشريفة و لذلك عندنا مجلة و املسألة  الثانية  أوًال البد من الرباءة 

فيخرج ام يأمر الناس يقول أخرجوا متلثمني اإلميرمجو�ا خارج الكوفة يأمر اإلمام ففي عدة وقائع يريد أن يقيم عليها احلد فاجرة زانية ة أمر با
مع األمري صلوات يُرجع الناس كلهم ال يبقى إال احلسن و احلسني اهللا حد ال يرجم هذه املرأة اإلمام يقول من كان فيما بينُه و بني الناس متلثمني 

 ..اهللا عليهم أمجعني 

لكن فيها إشارة واحدة من مجلة اإلشارات فعل اإلمام عىن هذه الوقائع معلى أي حال الكالم ليس لتفصيل , اإلمام يف مثل هذه احلوادث 
ال فيما بينه و بني اهللا حد البد أن ال يكون  يف املرتبة األليقمن حقِه أن يقيم احلد يريد أن يقول كأن اإلنسان الذي عليه  و سالمه صلوات اهللا

نُه و بني اهللا حد و إن كان غري معروف و املسألة يف و إن كان فيما بيعلى اآلخرين أن يُقيم احلد و إال جيوز لإلنسان يعين على النحو الفقهي 
ُه ليس من حد فال يقيم احلد على اآلخرين ألنأنُه إذا كان على اإلنسان  من اجلنبة الوجدانية الفقه مبحوثة هذه القضية لكن من اجلنبة األخالقية

و ثائراً على أولئك الذين ظلموا ُمطالباً مبظلومية سيد الشهداء فالذي يريد أن يرفع هذا الِشعار نقص احلد هو أيضاً فيه هذا ال األليق بِه أن يقيم
عندما عليهم السالم و يف مجيع مظاهرهم يف واقعِه متربئاً , متربئاً براءة حقيقية من كل أولئك الذين آذوا أهل البيت سيد الشهداء البد أن يكون 

و يف أي زمان آخر الكالم بنحٍو عام  هذا يف كل زمان يف زمانناو إمنا الذين يؤذون أهل البيت عين شخص يزيد فقط ال أأقول آذوا أهل البيت 
 لكن الكالم يف الرجعة خيرج فيقتل الذين احنرفوا يف زما�م و إن كان عندنا رواياتمل يكن خمصوصًا و إال إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

فيقتل قـََتلته , السائل عندما يظهر يطلب بثأر احلسني يقول عندما خيرج املهدي عليه السالم  السالم عليه اإلمام الصادق أخذ الثأر و لذلك
و ال يقصد بأوالدهم األوالد الصلبيني و إمنا �م قد رضوا بفعل آبائهم أليسأل يا ابن رسول اهللا أمل يكن قـََتلتُه قد ماتوا قال نعم يقتل أوالدهم 

فالذي يرفع هذا املقصود من املعىن الذين محلوا ِشعاراتم الذين عاشوا حاالتم هم الذين سواء كانوا من صلبهم أم كانوا من غري أصالبم أوالد
و أن يكون متربئًا منهم جبميع أحناء الرباءة صلوات اهللا عليهم أمجعني الذين آذوا أهل البيت يكون متربئًا من كل أولئك البد أن هذا الِشعار 
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موته يف زيارة اإلمام احلجة دائمًا يف حياتِه و حىت بعد الدائمة احلالة النفسية الدائمة يف االنتقام من أعداء أهل البيت يعيش احلالة النفسية 
و اهللا تعاىل موالي فإن أدركين املوت قبل ظهورك فإين أتوسل بك و بآبائك الطاهرين إىل ( ماذا ختاطب اإلمام ؟ صلوات اهللا و سالمه عليه 

 أسألُه أن يصلي على ومٍَّد و آل ومَّد و أن جيعل يل كرًة يف ظهورك و رجعًة يف أيامك , ألي أمٍر ,ألبلغ من طاعتك مرادي و أشفي من
قطع و أعدائك فؤادي , و أسأله أن جيعل يل كرًة يف ظهورك و رجعًة يف أيامك ألبلغ من طاعتك مرادي و أشفي من أعدائك فؤادي ) هذا امل

مثل هذه املقاطع متكررة صلوات اهللا عليه عليه و يف مناجاتِه و يف أدعية ندبتِه احلجة صلوات اهللا و سالمه غريُه مقاطع أخرى يف زيارات اإلمام 
وات اهللا عليهم عن أن اإلنسان البد أن يعيش حالة طلب االنتقام من أعداء أهل البيت صل و إمنا تكشُف هذه الفقرات هذه اجلُمل هذه العبائر

و يـَُوِطن نفسُه  يف نفسه و الذي يُكرس هذا املعىنيف كل حال حىت لو مات فيطلب من اهللا أن يعيدُه ( و أشفي من أعدائك فؤادي ) أمجعني 
قلباً لفظاً  حالة التربي و تشتد عندُه حالة احملبة و حالة الوالية و التربي الذي يعيش مثل هذه احلاالتعلى هذه املعاين تشتد عندُه حالة الرباءة 

و ال ألن اإلنسان حيب االنتقام و ال ألن اإلنسان ظُِلم لنفسِه و حالة طلب االنتقام من أعداء أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني  حاالً  ِلساناً 
و ألن و ألن احلسني هو اإلسالم شد و ألن احلسني هو الرُ و ألن احلسني هو اِهلداية و ألن احلسني هو احلق إمنا ألجل احلسني عليه السالم 

.....إىل هنا ينتهي  و كفى هو صفات اهللا و ألن احلسني هو احلسنيهو أمساء اهللا و ألن احلسني هو نعمة  اهللا هو أالء اهللا احلسني هو القرآن 
 الوجه األول من الكاسيت

ألبُلَغ من طاعتك ُمرادي يا ابن رسول اهللا و أشفي من أعدائك فؤادي ( حالة التربي و حالة طلب االنتقام من أعداء أهل البيت ...هذه احلالة 

ألُمَّة االنتظار ال مبعىن االنتظار والذي هو أفضُل عبادٍة يف هذه ا االنتظار نضيفُه أيضًا و هو ما ورد يف الروايات ) هذا املعىن و معًىن آخر 
ليس بذا املعىن هذا  أو إقامة الدولة يف معىن تيئة اُألمَّةقصد هنا بالتمهيد أنُه املقصود فقط و ال أمنا مبعىن التوطئة و إمنا مبعىن التمهيد و إالساذج 

التمهيد و التوطئة لإلمام املهدي عليه السالم أوًال يف نفوسنا قبل أن يكون يف و التوطئة أوًال يف نفوسنا التمهيد و إمنا التمهيد من مجلة معاين 
و هناك متهيٌد يف التمع فهناك متهيٌد يف نفس اإلنسان  يف التمع و بعد ذلك يكون ذلك التمهيديف نفس اإلنسان  التمهيد تارة يكونالتمع 

يف نفس اإلنسان يف باطن اإلنسان يف لإلمام احلجة صلوات اهللا و سالمه عليه البد أن يكون هناك من توطئة فالبد أن يكون هناك من متهيد 
مسطرة منمقة فقط هكذا ألفاظ هكذا كلمات و إال أن حيمل الِشعار لذلك اإلنسان أن يوفق ألن حيمل هذا الِشعار  قلب اإلنسان حينئٍذ ميكن

هذه املعاين املقدس الذي يعيش هذه احلاالت و إمنا اإلنسان الذي حيمل هذا الِشعار حيمل هذا الِشعار املقدس أهًال ألن ال يكون ذلك اإلنسان 
املقدس الذي يعيش هذه احلالة هذه و إمنا اإلنسان الذي حيمُل هذا الِشعار ن اإلنسان أهًال ألن حيمل هذا الِشعار املقدس ..كااليت أشرُت إليها 

أو أن يعيش هذا اإلنسان من أن يعيش هذه احلالة و هذه املعاين مىت يتمكن و لكن هذه احلاالت على حنو اإلمجال املعاين اليت أشرُت إليها 

و استئصاهلم من جذورهم من أعداء أهل البيت حالة البغض و طلب االنتقام  دائماً  هذه املعاين الرباءة و أن يعيش اإلنسان, رتُه الذي ذكاملعىن 
سواء كان ذلك التمهيد يف نفس على أساس التمهيد مع االنتظار الذي يكون مبنيًا و قطعهم من جذمهم  إمنا يعيش اإلنسان هذه احلاالت 

الستقبال إمام زما�م فإننا ... لتهيئة الناس و لتهيئة النفوس من أحناء التمهيد و يف األُمَّة بأي حنٍو ذلك التمهيد يف التمع  أو كان اإلنسان 
, ال ميكن أن تثبت ما مل يتخلص اإلنسان من حالة احلب الدنيوي و هذه املعاين ال ميكن أن تثبت يتهيأ لالستقبال و انتظار يستعد لالستقبال 

من و لذلك سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه  , , ال ميكن أن نتخلص من حالة احلب الدنيوي و حنُن بذا احلالهي طامتنا الكربى  هذه
 ماذا يقول اإلمام هذه العبارة القصرية  أال حٌر , و هوو يصف فيها حالة احلرية يف نفس اإلنسان اليت يصف فيها الدنيا مجلة كلماتِه القصرية 

العبودية سيد األحرار و هو أبو األحرار صلوات اهللا و سالمه عليه , أال حٌر , و معىن احلرية هنا ال بذا املعىن الساذج  معىن احلرية هنا يف 
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 ) ألهلهاللماظة أال حٌر يدُع هذه ا ( أن ندع هذه اللماظة ألهلهاالكاملة هللا , ( أال حٌر يدع هذه اللماظة ألهلها ) و أىن لنا يا أبا عبد اهللا 
يعرب سيد الشهداء هي هذه اللماظة اللماظة بقايا الطعام يف األسنان أتدري ما معىن اللماظة يف لغة العرب اإلمام هنا يشري باللماظة إىل الدنيا 

يف الشريعة حىت يف الذوق العام ذه الفقرة ( أال حٌر يدع هذه اللماظة ألهلها ) و اللماظة هي هذه البقايا من الطعام و اليت يستحب عن الدنيا ب
سنانُه و خيرج هذه أعن االستحباب الوارد يف الشريعة و الكراهة يف أكل هذه البقايا عندما ينظف اإلنسان اإلنسان يف الذوق العام بغض النظر 

الصغرية اإلمام صلوات شريعة هذه البقايا حىت بالذوق بغض النظر عن الُيكره أكلها خارج الفم و يُكره بلعها  مستحب يف الشريعة إلقائهاالبقايا 
, اللماظة حقارة هذا الطعام الذي ال قيمة له ال ُيشِبُع : اإلشارة األوىل إىل حقارة الدنيا اهللا و سالمه عليه هنا بذه العبارة يشري عدة إشارات 

و ال قيمة هلا هذه قيمتها احلقارة  أوًال هذهية بني األسنان هذي البقايا هذي اجلزيئات و هذه األجزاء الصغرية الباقو ال ينفع اإلنسان اإلنسان 
يننت فم اإلنسان و تسبب النتانة يف فم اإلنسان فعاقبتها النتانة تننت  الفم  , و ثانياً هذه لو بقيت يفال قيمة هلا هذا أوالً لذلك تُلقى خارج الفم 

من الطعام لو بقيت بني و ليس فقط هذا و هذه البقايا أيضًا النتانة الدنيا  يعين أن عاقبةبسبب تفسخها و بسبب فسادها تكون رائحة كريهة 
إىل فساد اإلنسان و معىن ذلك أن الدنيا أيضًا تؤدي تؤدي أيضًا إىل فساد األسنان و تلوثت و فسدت تؤدي أيضًا إىل فساد األسنان األسنان 

و اإلنسان بطبيعتِه جمبوٌل على و ال نتمكن من اخلالص منها سألة تسري يف دمائنا على لساين و إال حب الدنيا مطبعًا هذه املعاين أنا ألوكها 
و لذلك يف بعض الروايات نعم ميكن لإلنسان أن يوظف حب الدنيا يف طاعة اهللا حب الدنيا و ال يتمكن اإلنسان أن خيلص من حب الدنيا 

و كذلك جيمعُه كي يكف بِه وجهه عن السؤال يف حياتِه الدنيوية جيمع املال  عليه السالم عن هذا الذيالشريفة هذا الذي يسأل اإلمام الصادق 
هذا هنا املقصود من طلب و إمنا هذا من طلب اآلخرة الدنيا  احملتاج اإلمام يقول له ليس هذا من و يساعد و يقضي حوائج اآلخرينيسرت عائلته 

ألن النفوس اإلنسانية ُجِبلت على حب هذه من قلب اإلنسان أن يُزال أصًال  ال ميكنو إال حب الدنيا على سبيل توظيف حب الدنيا اآلخرة 

( أال حٌر يدع هذه اللماظة ميكن لإلنسان أن يوظف حب الدنيا يف طاعة اهللا سبحانه و تعاىل  لكن ,ُجِبلت نفوسنا على وبة الدنيا الدنيا 
, و لذلك كان سيد الشهداء صلوات اهللا و حىت يرتك تلك اللماظة ب اإلنسان ألهلها ) فإن احلرية ال تنبت يف قلب اإلنسان و ال تظهر يف قل

و من هم األحرار أولئك الذين قُِتلوا معه أولئك الذين توسدوا على الذين أعرضوا عن الدنيا األحرار و املقصود من األحرار سيد سالمه عليه 
ال أولئك هم األحرار  أجنهم حب احلسنييَل بني رؤوسهم و أبدا�م أولئك الذين أولئك الذين حِ طلقوا الدنيا بكل زينتها الرمال أولئك الذين 

( أال الذين وقفوا مع سيد الشهداء أولئك هم األحرار ال حنن الذين تستعبدنا شهواتنا ال حنن الذين تستعبدنا أهوائنا حنن الذين تستعبدنا الدنيا 
يقونُه برِماحهم بصدورهم بوجوههم و ودعوها و وقفوا بني يدي سيد الشهداء  اللماظة تركواحٌر يدع هذه اللماظة ألهلها ) أولئك الذين 

, و لذلك األخبار أصحاب املقاتل يذكرون أنُه ما من سهٍم يُدافعون عن سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه بسيوفهم بكل ما أوتوا من قوة 
تصل إىل سيد الشهداء و إال ما دام ىل أن توسد أنصاره على الرمال حينئٍذ أخذت الِسهام إ أبو الفضل قُِتل أن واحد وصل إىل سيد الشهداء إىل

أولئك هم األحرار الذين طلقوا الدنيا بكل معناها فكانوا مع ة ما كان سهم و  ال رمح و ال نبلة تصل إىل سيد الشهداء اأنصاره على قيد احلي
أولئك يف كل زماٍن يف كل مكان و ألولئك الذين ساروا على �جِه الذين قُِتلوا معه  ولئكألسيد األحرار سيٌد سيد الشهداء و سيد الشهداء 

و عافوا تلك أولئك هم األحرار الذين تركوا تلك اللماظة الذين جعلوا احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه منارهم يف طريقهم و منارهم يف حياتم 
و يرفعوا هذا الِشعار  أنأولئك الذين , هم الذين حيق هلم حقًا صلوات اهللا و سالمه عليه هداء و هجروها و تركوها يف طريق سيد الشالدنية 

أل�م قد تركوا تلك اللماظة و إال ال أحد يتمكن أن يرفع هذا عندما يرفعون هذا الِشعار لذلك أصحاُب اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه 
ال ميكن أن ُحتصى و  و دمائُه و ُظالماتُه و بدماء سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه الشهداء  بتمام معناه فُينادي ِبُظالمات سيدالِشعار 
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ُظالمات سيد األفواه و اليت ُتالك بني الِشفاه و هذه الكلمات اليت تتلفظ با و ال ميكن أن تبينها هذه القوالب ال ميكن أن حتصرها األلفاظ 
 ..عليه السالم مه ال يستشعرها أحد إال هو أآل وه الشهداء صلوات اهللا و سالمه علي

 ال يؤلم الجـُرح إال مـن بِه  األلم      ال تشكو للناس جرحاً أنت صاحبُه 

و حنن نستشعر بأآلمها أبداً , اجلراحات اليت كانت يف بدن سيد الشهداء هو الذي يستشعر بأآلمها اجلراحات اليت كانت يف بدن سيد الشهداء 
من جهة احلجاز و يصل إىل  كما يف بعض األخبار عندما يأيت اإلمام يف يوم ظهورِه األقدس الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه   لذلك سيد

و أآلم يظهر الصوت من الضريح املقدس و اإلمام يسمعُه أصحابُه أنصارُه إىل اآلن يا ولدي إىل اآلن يا ولدي مل تظهر جراحات اإلمام كربالء 

, ال حنن ال نستشعر تلك اآلالم صلوات اهللا و سالمه عليه أما و هي نفسها يف قلب اإلمام احلجة يف قلب اإلمام احلسني اجلراحات اإلمام هذه 
رأسُه فزيدت  رُِفعَ , أآلم عطشِه , أآلم غربتِه , أآلم أحزانِه , أآلم فقدِه ألحبتِه و أعزائه , أآلم فقدِه ألنصارِه و مع ذلك يؤمل اجلرح إال من بِه األمل 

و على زين الِعباد صلوات اهللا و ماذا جيري على أختِه صلوات اهللا و سالمه عليه كان ينظر إىل ما جيري على عائلتِه على أآلمِه و رأسُه كان ينظر 
صلوات اهللا عليهم يف مثل هذه األيام جتري أو جرت عليهم يف مثل هذه األيام جتري عليهم و سالمه عليه و فجيعٌة تؤمل قلوب أهل البيت 

املؤرخون كانت تسأل أو أربع سنوات كما يذكر عليها أفضل الصالة و السالم عزيزة احلسني هذه الطفلة اليت عمرها ثالث سنوات رقية  , أمجعني
إىل أن وصل السيب إىل  الشريفكانت حتاول أن ال ترى رقية الرأس ألن العقيلة عليها أفضل الصالة و السالم  تسأل عن أبيها دائماً طيلة الطريق 

استيقظت من استيقظت هذه الطفلة احلزينة املشئومة و يف ليلة من الليايل بأن تسكن العائلة يف تلك اخلَرِبة و أمر اللعني لعنة اهللا عليه الشام 
ما سكتت حاولت أن ُتسِكتها  صارخة عمة أريد أيب أين أيب استيقظت العائلة زينب عليها أفضل الصالة و السالم حاولتنومها مرعوبة باكية 

اشتد البكاء عال استيقظت العائلة على الُصراخ عمة أريُد أيب يف املنام رأيتُه حزينًا منكسرًا تنادي أين أيب لقد رأيت والدي أن تدئها ما هدأت 
خربوه أن طفلة من أطفال احلسني سأل مااخلرب أيف عائلة احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه وصل الصوت و الضجيج إىل قصر يزيد النحيب 

صلى  اهللا عليه الطشت و ماذا يف الطشت رأُس احلسني عليه السالم رأُس رسول اهللا  هلاقال امحلوا رأت أباها يف املنام و هي تريد أن ترى أباها 
عليه  وجاءوا بالطشت و كان مغطى , ماذا يف الطشت رأُس سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه و آله رأُس علٍي صلوات اهللا و سالمه عليه 

عمة  طعامًا إن نفسي عازفة عن الطعام عمة ال أريد طعامًا يف الطشت ة قالت عمة ال أريد طعامًا ضنت أن وضعوه بني يدي اليتيممبنديل 
مشتُه قبلته بعد ذلك وقعت على صدرها و إذا بالرأس املقدس بني يديها محلتُه ضمتُه إىل الطفلة رفعت املنديل بسرعة أرفعي املنديل و سرتين أباِك 

أبا من لليتيمة  , أبا من أيتمين على ِصغر سين أبا من خضب الشيب العفيف , , بالدماء أبا من قطع الرأس الشريفالرأس الشريف تراه خمضباً 
و مل أرى شيبك أبا ليتين توسدت الرتاب ت , أبا من للعيون الباكيا , أبا من لألرامل املسبيات , أبا من للنساء الضائعات الغريبات, حىت تكرب 

و صلوات اهللا و سالمه عليه سيد الشهداء مث وضعت فمها على فم احلسني و بقيت الطفلة تناجي  , أبا يا حسني أبا يا حسني, خمضباً بالدماء 

هذه هلا ِمبُغِسلة جاءوا ء فقد فارقت روحها احلياة عن رأس سيد الشهداإمامنا السجاد قال عمة أرفعي اليتيمة  , بعد ذلك سكتتأنَّت أنًَّة عالية 
غِسلة كشفت عن بد�ا 

ُ
الشيخ ومد مهدي  , خافت أن تُغِسلها خافت من هذه الُزرقةو سوادًا يف متنها الشريف رأت ُزرقًة يف أضالعها امل

 للسيدة رقية حدث ا�دام يف املرقد الشريفرمبا مخسني عام  من الزمان رمبا سبعني عاماملازندراين رمحة اهللا عليه ينقل هذه احلادثة يقول قبل مدة 
ما متكن أحد أن ملرقد و حدث ا�دام و فأرادوا أن جيددوا البناء و أرادوا أن خيرجوها من القرب الشريف عيب اعليها أفضل الصالة و السالم 

عروف بالسيد ابن مرتضى جاء بقطعة من القماش كبرية و فجاءوا بأحد الفضالء من السادة مصلوات اهللا و سالمه عليها يدخل من هيبتها 
جراحة يلفها بالِقماش يقول رأيُت يف متنها   و أخرجُه السيد ينقل قبل أنو لف جسد رقية صلوات اهللا عليها إىل داخل القرب الشريف دخل 
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غِسلة ملا رأت أضالعها ُزرقواضحة و دماء و أثر جرح واضح يف متنها الشريف 
ُ
قالت ُأخيه ِلما ال أبت أن تُغِسلها زينب عليها السالم اً , هذه امل

هذا من ضرب دمعت عينا زينب عليها السالم , أخيه و اهللا ما فيها من مرض أخاف أن يكون فيها مرض قالت أرى أضالعها ُزرقًا تُغسليها 

 ....يا آل رسول اهللا سيدي يا أبا عبد اهللا سياط أهل الكوفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالحظة :
 ) األفضل مراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض األخطاء املطبعية .1(
 ) و قد تكون بعض املقاطع غري ُمسجَّلة من الوجه األول و الثاين للكاسيت فـَُريجى مراعاة ذلك .2(

 ( و نسألُكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 


