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عند إمام زماننا عليه أفضل الصالة و السالم لذكرِه الشريف ِخلدمٍة حسينيًة مقبولٍة وفقنا اهللا تعاىل مجيعًا 

نوروا اللس بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد , اللهم أدخل الفرح و السرور على قلب العقيلة املكسور 

األقدع عطروا اللس ثانيًة بالصالة على  بظهور إمام زماننا صلوات اهللا و سالمه عليه و عليها لذكرهِ 

حممٍَّد و آل حممَّد , اللهم وفقنا لألخذ بثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصالة و السالم مع إمام زماننا 

 صلوات اهللا عليه لذكرِه األرهر  زينوا اللس ثالثًة بصوٍت رفيع بالصالة على حممٍَّد و آل حممَّد ..

 ا زهــراءـي
  السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا الذي هدانا لدين محمَّد و آل محمَّد و جعلنا من المستمسكين بعروتهم الوثقى التي ال 

 حمٍَّد و آل محمَّد..انفصام لها و الصالة في أكمل مراتبها على أشرف مراتب الوجود و أعظمها م

لوبيلُة على أنجس الخالئق و أخبثها أعداء محمٍَّد و آل محمَّد و أعداء شيعتهم و اللعنة القاصمُة ا

 ..الحساب إلى يوم

 ت كل العال فينا      .................................ـلو لم تكن ُجِمع

 ت كل العال فينا      لكـان ما كان يـوم الطف يكفيناـلو لم تكن  ُجِمع

 م      .................................اشم  ارفعوا رؤوسكـبنـي هـ
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 ت كل العال فينا      لكـان ما كان يـوم الطف يكفيناـلو لم تكن  ُجِمع

 ود بِه      وأقبــلت كـالدُّبا زحفاً أعاديناـيوم نهضـنا كأمثـال األس

با اجلراد   الدُّ

 عاديناكـالدُّبا زحفاً أ  تود بِه      وأقبــلـيوم نهضـنا كأمثـال األس

 ل بقيتهم      .................................ـجـاءوا بسبعين ألفاً  س

 ل بقيتهم      هـل قـابلونا و قد جئـنا بسبعيناـجـاءوا بسبعين ألفاً  س

 ل بقيتهم      هـل قـابلونا و قد جئـنا بسبعيناـجـاءوا بسبعين ألفاً  س

 ـان ما كان يـوم الطف يكفينات كل العال فينا      لكـلو لم تكن  ُجِمع

عاشوراء , كربالء , حسٌني صلوات اهللا و سالمه عليه , ثالُث كلماٍت تتعانق فيما بينها و ترتبط  -

ارتبارًا وثيقًا يف املعىن و احلقيقة , عاشوراء , كربالء , حسٌني صلوات اهللا عليه , كلماٌت حمفورٌة  

اء , كربالء , حسٌني صلوات اهللا و سالمه عليه كلماٌت كاألخاديد يف ضمري الوجدان الشيعي , عاشور 

يشدها إىل بعضها رباط العقيدة و رباط اآلالم و األحزان و رباط املظلومية و الدماء املسفوحة على 

الرمال اليت فجرت روفاناً دموياً أراح بكربياء الطغاة ِعرب العصور عاشوراء , كربالء , حسٌني صلوات اهللا 

, كلماٌت خمطورٌة بقلم علوي ِمدادُه دماٌء مسفوحة فاضت منقوشٌة يف قلوب املؤمنني و سالمه عليه 

الذين تللفت قلوبم على حب آل الرسول صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني , عاشوراء , كربالء , 

و  حسٌني صلوات اهللا و سالمه عليه , هي حقيقة التضحية هي حقيقة اإليثار هي حقيقة األمر باملعروف

النهي عن املنكر , هي حقيقة اجلهاد يف سبيل اهللا هي حقيقة اإلباء هي حقيقة العزِة اإلهلية هي حقيقة 
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الكرامة هي حقيقة اإلنسانية هي حقيقة الرمحة هي حقيقة احلكمة هي حقيقة العدالة , عاشوراء , كربالء 

فأُي رابطٍة تربطنا بذه املعاين , حسٌني صلوات اهللا و سالمه عليه , نعي  يف رحابا هذه األيام , 

املقدسة نن نرتبط بذه املعاين املقدسة الشريفة أوًال رابطٌة حياتية , ثانياً رابطٌة قلبية , ثالثاً رابطٌة عقائدية 
, و رابعاً  و خامساً و سادساً لنا عالئُق مع عاشوراء مع كربالء مع ُحسيننا املظلوم صلوات اهللا و سالمه 

 عليه ..

, لنا رابطٌة حياتيٌة مع عاشوراء و كربالء و احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه و أشُري  لرابطة األولىا -

إشاراٍت سريعة بسب ما يقتضيه املقام و يسنب بِه الال رابطتنا حياتيٌة مع عاشوراء و مع كربالء و مع 

الصالة و السالم أال نقرُأ يف  حسٌني صلوات اهللا و سالمه عليه , أصُل وجودنا من حسٍني عليه أفضلُ 

حديث الكساء الشريف  النداء اإلهلي يف عوامل امللكوت األعلى ( يا مالئكيت و يا ُسكان مساوايت إين ما 

خلقُت مساًء مبنية و ال أرضًا مدحية و ال قمراً منريا و ال مشسًا مضيئة و ال فلكًا يدور و ال براً جيري و 

يسري إال يف حمبة هؤالء اخلمسة الذين هم حتت الكساء ) و من هم الذين كانوا  ال فَلكاً يسري وال فُلكاً 
حتت الكساء أليس هو سؤاٌل كان يدور يف أذهان املالئكة فسأل جربئيُل األمني و من هم يا رِب الذين 

ا و حتت الكساء ؟ و إذا بالنداء اإلهلي هم أهل بيت النبوة و معدن الرسالة من هم ؟ هم فارمة و أبوه

بعلها و بنوها , و من بنوها حسٌن حسني صلوات اهللا عليهم مجيعاً , وجودنا يف أصلِه  مرتبٌط متفرٌع عن 

وجود احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه و إ ا أقول عن احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه ألن الالس 
هم واحدة و حقيقتهم واحدة و مقامهم و ألن املقام منعقٌد بذكرِه الشريف و إال فنوريتهم واحدة و رينت

واحد و مرتبتهم واحدة و مظاهرهم واحدة صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني , إال أن يف املقام 
حيثيات إال أن يف املقام ِحلااات فللحسني خصوصيٌة صلوات اهللا و سالمه عليه ال أقصد بذه 

اهللا و سالمه عليه يف الطينة و النورية هناك خصوصيٌة اخلصوصية أنُه يتميز عن آبائِه و عن أبنائِه صلوات 

هناك حيثيٌة تتعلق بسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه أشري إليها , رمبا أشارت إليها الرواية الشريفة 
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عن عبد اهللا ابن الفضل  –اليت يرويها شيخنا الصدوق رضوان اهللا تعاىل عليه يف كتابِه علل الشرائع 

ل إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه قال يا ابن رسول اهللا : كيف صار يوم عاشوراء اهلامشي يسأ

يوم مصيبٍة و غم و جزٍع و بكاء دون اليوم الذي قُِبَض فيِه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلَّم , و 

لذي قُِتَل فيه احلسن بالسم اليوم الذي ماتت فيِه فارمة و اليوم الذي قُِتَل فيه أمري املؤمنني و اليوم ا

صلوات اهللا عليهم أمجعني فأجابُه إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه و يف هذا اجلواب إشارة 

واضحة للذي قصدتُه من حديثي يف أول الكالم , أجابُه إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه فقال 

ألن أصحاب الكساء و الذين هم من أكرم اخللق على : إن يوم احلسني مصيبتُه أعظم من سائر األيام 

اهللا عز وجل كانوا مخسة فلما قُِبض النيب صلى اهللا عليه و آله و سلم بقي منهم أربعة فكان فيهم للناع 

عزاٌء و سلوى و هكذا كلما مضى واحٌد منهم كان الباقي منهم عزاًء و سلوى و ملَّا قُِتل احلسني عليه 

ٌد من أصحاب الكساء فكأن ذهابُه ذهابم مجيعًا كما كان بقائُه بقائهم مجيعاً السالم فلم يبقى أح

صلوات اهللا و سالمه عليه و لذا كانت مصيبتُه أعظم املصائب و لرمبا إىل نفس هذا املعىن أشارت العقيلة 

هداء صلوات اهللا صلوات اهللا و سالمه عليها يف ليلة العاشوراء يف ليلة العاشر من احملرم ملَّا كان سيد الش

 و سالمه عليه يصلب سيفه و هو يُنشُد هذه األبيات :

 يا دهـُر أٍف لك من خليل     كم لك باإلشراق و األصيلِ 

أبياٌت معروفة ملَّا مسعتُه العقيلة صلوات اهللا و سالمه عليها و َعرِفت أنُه ينعى نفسه قالت واثكاله ليت 

فارمة و أيب علي و أخي احلسن يا خليفة املاضني و ُمثال  أن املوت أعدمين احلياة اليوم ماتت أمي

الباقني نفس املعىن الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه نفس املعىن هو الذي 

أشارت إليه العقيلة عليها أفضل الصالة و السالم يف كالمها مع سيد الشهداء فبلحاظ هذه اخلصوصية 

أن وجودنا متفرٌع عن وجودِه و إال فوجود الكائنات رُرًا إ ا هو متفرٌع عن وجود أشرت إىل هذا املعىن 
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نورية أهل البيت عليهم أفضل الصالة و السالم كما تشري إىل هذه املعىن مباحث احلكمة املتعالية و 

رابطتنا األحاديث الشريفة و الزيارات املباركة اليت وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصالة و السالم , ف

باحلسني عليه السالم رابطٌة حياتية يف أصل الوجود بل يف خلقتنا و هذا املعىن واضٌب لديك و ِلذا ال 

أريل الوقوف عليه أننا ُخلقنا من فاضل رينتهم هذا املعىن واضٌب لديك أن الشيعة هم ُخِلقوا من فاضل 

نُه يف أحاديثنا املعصومية املباركة و يف فقهنا رينتهم إال أين أشُري إىل نكتٍة دقيقة يف األحاديث الشريفة أ

الشريف من األحكام الشرعية املثبتة يف الفقه اجلعفري الشريف هو ُحرمة أكل الطني و هذا املعىن واضب 
يف فتاوى فقهائنا األعالم , ُحرمة أكل الطني و الروايات صرحيٌة يف هذا املعىن على سبيل املثال ليس 

ل يف مثل هذه املسألة لكن هناك نكتة أريد أن أشري إليها تتعلق مبسألٍة خلق البحُث منعقدًا للدخو 

الشيعة من فاضل رينتهم , يف الروايات الشريفة الدالة على حرمة أكل الطني على سبيل املثال كما جاء 

يف الوسائل الشريف و يف غريِه من كتب احلديث عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه قال : 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم : ( من أكل الطني فهو ملعون ) , و رواية يف عيون أخبار 

الرضا و يف الوسائل أيضًا موجودة يف البحار الشريف أيضًا موجودة , يف اجلزء الثاين من عيون أخبار 

ام اإلمام الرضا  اإلمام الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه يروي شيخنا الصدوق عن ياسر اخلادم أحد ُخدَّ

عليه السالم , ياسر اخلادم ينقل هذه احلادثة يقول أحد القواد العباسيني سأل اإلمام الرضا صلوات اهللا و 
سالمه عليه عن أكل الطني و قال إن يل جواري يأكلن الطني فاإلمام َغِضب و اشتد غضبُه فقال 

يتة و الدم و حلم اخلنزير مث أمرُه أن ينهى جواريُه عن صلوات اهللا و سالمه عليه : إن أكل الطني مثل امل

هذا الفعل , مقصودي أن هذا املعىن واضٌب يف األحاديث الشريفة حرمة أكل الطني إال أن رينة كربالء 

إال أن رينة احلسني عليه السالم استُثنيت و هذا املعىن أيضًا واضٌب لديك و ليس كالمي يف هذا املغزى 

اية هذه الرواية وردت يف الكايف الشريف وردت يف التهذيب الشريف تذيب األحكام , أشري إىل رو 

للشيخ الطوسي وردت يف علل الشرائع لشيخنا الصدوق وردت يف احملافل لشيخنا الربقي رضوان اهللا تعاىل 
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صلوات عليه و يف الوسائل الشريف أيضاً , مصادر أخرى أيضاً وردت فيها هذه الرواية عن صادق العرتة 

اهللا و سالمه عليه يف هذه الرواية يقول : ( إن اهللا عزَّ و جل خلق آدم من الطني فحرَّم أكل الطني على 

ذريتِه , هذي الفاء تفريعيه فحرَّم أكل الطني على ذريتِه تفريعيه قل تعليله سببية ليس البحث اآلن 

املعىن واضب لديكم أن اهللا خلق آدم من  بالضبط  يف داللة هذه الفاء لكن الرواية واضحة أن اهللا و هذا

الطني لكن تتمة الرواية هكذا تقول : فحرَّم أكل الطني على ذريتِه باعتبار كأن اإلنسان إذا أكل الطني  

كأنُه أكل حلمًا أكل حلم أبيه أكل حلم أخيه اإلنسان من هنا ُحرَِّم أكل الطني و الرواية واضحة يف هذا 

ى و هو السبب األصلي الذي أشري إليه يف املقام عندنا روايات أخرى هذه رواية املعىن عندنا روايات أخر 

مروية يف مصباح املتهجد لشيخنا الطوسي رضوان اهللا تعاىل عليه نفس الرواية أيضًا موجودة يف دعوات 

دة يف الراوندي رمحة اهللا عليه و الرواية أيضًا موجودة يف كتاب الوسائل الشريف و الرواية أيضًا موجو 

البحار الشريف , الرواية عن إمامنا الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه قال : ( من أكل رني قرب 

احلسني عليه السالم غري مستشٍف , ليس رالٍب للشفاء مسألة تناول رني قرب احلسني عليه السالم لُه 

رب احلسني عليه السالم أحكام ليس اآلن اللس منعقد هلذا البحث مقصودي آخر الرواية من أكل رني ق

غري مستشٍف فكأ ا أكل من حلومنا ) إذا نريد أن جنمع بني الرواية السابقة و بني هذه الرواية , الرواية 

األوىل حرَّمت الطني على بين آدم ألن آدم ُخِلَق من الطني , الرواية الثانية حرَّمت أكل رني كربالء على 

ملاذا ؟ ألنُه من يأكل من رني كربالء من رني قرب احلسني عليه  الناع إال لالستشفاء , إال لالستشفاء

السالم من دون االستشفاء من دون هذا القصد فكأ ا أكل من حلوم أهل البيت عليهم السالم  و كأن 

الرواية تشري , تشري إىل أن الطينة  اليت ُخِلَق منها أهل البيت من كربالء كما أن الرواية السابقة فيها 

كأن هذه الرواية تريد أن تشري إىل هذا املعىن و لو كان املقام يسمب لفصلت احلديث يف كيفية إشارة  

أخذ الطينة من األرض خللق آدم إن شاء اهللا يف وقٍت آخر إذا مسب الوقت أتناول هذا املطلب بسب ما 

َلمَّا أمر املالئكة  جاء يف روايات أهل بيت العصمة صلوات اهللا عليهم أمجعني ألن اهللا سبحانه و تعاىل
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أن ينزلوا إىل األرض أخذوا من أماكن خمتلفة من األرض رينًة خللق آدم فكأن هذه الرواية تريد أن تشري 

إىل أن الطينة اليت ُخِلَق منها أهل البيت هلا صلة بكربالء و لذلك يقول فكأ ا أكل من حلومنا , فرابطتنا 

احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه كما قلت رابطٌة حياتية رابطٌة بكربالء و رابطتنا بعاشوراء و رابطتنا ب
حياتية يف أصل وجودنا رابطٌة حياتية يف أصل خلقتنا , و رابطٌة أخرى لنا يف عاشوراء رابطٌة أخرى لنا يف  

كربالء رابطٌة حياتية بقاء املذهب و بقاء الدين نن ولدنا يف عاشوراء و لذلك بعض املؤرخني و إن كان 

ذا الرأي رأي خارئ ال أقول أن هذا الرأي رأٌي صحيب ليس التشيع مذهبًا ولد بعد رسول اهللا صلى ه
اهللا عليه و آله و سلم كما ولدت املذاهب األخرى اليت بُنيت على أساع البدع و االنراف عن احلق و 

هذا املعىن واضب حىت يف  إ ا اإلسالم الذي جاء بِه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم هو التشيع و 

كتب العامة أن أصحاب النيب كانوا يشريون على سلمان و إىل أيب ذر و إىل مقداد دائمًا  أ�م هؤالء 

شيعُة علٍي يف زمن النيب هذا اللقب كان يطلقُه أصحاب النيب على هؤالء و فعًال هؤالء هم شيعة علٍي 

عليه و آله و سلم إال هؤالء ليس مقصودي اآلن  فبعد السقيفة مل يكن على هدى رسول اهللا صلى اهللا

أن أدخل يف مثل هذه البحث لكن كثري من املؤرخني َلمَّا يأتون إىل دراسة التأريخ و يدرسون املذهب 

الشيعي و يريدون أن يعرفوا بداية املذهب الشيعي جيدون أن الفاعلية و الفعلية الواقعية اهرت للمذهب 

و لذلك يقولون أن املذهب الشيعي تأسس بعد واقعة الطف و نن ال نوافقهم الشيعي بعد واقعة كربالء 
على هذا الرأي لكن أقول إن هذا الكالم نتج من خالل تفحص األحداث التأرخيية من دون االلتفات 

إىل النصوص اليت وردت عن النيب صلى اهللا عليه و آله نتيجة التفحص يف كتب التأريخ األحداث و 

تشري إىل فاعلية املذهب الشيعي و أن املذهب اهر بصورٍة واضحة و جلية و بينة بعد واقعة  الوقائع اليت

الطف و لذلك كانت والدتنا احلقيقة كانت والدتنا احلقيقة كما أنُه أن آدم على نبينا و آله و عليه أفضل 

ة و السالم أيضًا يُقال الصالة و السالم أبو البشر لكن يُقال لنوح على نبينا و آله و عليه أفضل الصال

لنوح أيضاً يُقال لُه أنه والد البشر باعتبار أن الطوفان يف زمانِه عليه السالم أفىن الناع و مل تبقى إال هذه 
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القلة القليلة و سائر الناع من ذريتِه من أوالدِه من هذه القلة القليلة  اليت كانت معه فكما أن ديننا  

نيب صلى اهللا عليه و آله و سلم فكانت الوالدة الثانية و كانت الوالدة كانت والدتُه األوىل يف زمن ال

احلقيقة ملذهبنا و لديننا و لعقيدتنا يف عاشوراء و يف كربالء و على يد احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 
هللا و سالمه , هذه نظرٌة سريعٌة يف الرابطة األوىل رابطتنا احلياتية مع عاشوراء و كربالء و احلسني صلوات ا

 عليه ..

و لنا رابطٌة بكربالء رابطٌة قلبية رابطة القلوب و رابطة الضمائر و رابطة الوجدان و رابطة الفطرة و  -

رابطة احلق الذي ينادي يف أعماق اإلنسان لنا رابطة مع كربالء و مع عاشوراء و مع احلسني صلوات اهللا 

ني الَذين سأذكرمها فيهما إشارة واضحة إىل هذا املعىن و سالمه عليه و رمبا يف هذين احلديثني الشريف

 الذي أشرُت إليه ..

احلديث األول رواه شيخنا الصدوق يف كتاب اِخلصال عن أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ,  -

ل البيت أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه يقول : ( إن اهللا تبارك و تعاىل أرلع إىل األرض فاختارنا أختار أه

, فاختارنا و أختار شيعًة ينصروننا يفرحون لفرحنا و حيزنون حلزننا و يبذلون أمواهلم و أنفسهم فينا أولئك 

نا ) , هي هذه الرابطة القلبية هي هذه الرابطة اليت عربت عنها برابطة الوجدان برابطة الضمري منا و إلي

برابطة الفطرة مع أهل البيت صلوات اهللا عليهم أمجعني ينصروننا و يفرحون لفرحنا و حيزنون حلزننا و 

أيب عبد اهللا أن جتعلنا من هؤالء يبذلون أمواهلم و أنفسهم فينا أولئك منا و إلينا , اللهم إنَّا نسألك بعيين 

 الذين يتحدث عنهم أمري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه ..

 و احلديث الثاين يف البحار الشريف ينقلُه ....إىل هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت  -

و سلم أنُه كان ...ينقلُه شيخنا اللسي رضوان اهللا تعاىل عليه عن النيب األعظم صلى اهللا عليه و آله 

ثُها عن الذي سيلقاه أبو عبد اهللا عن الذي سيلقاه سيد  حيدَُّث فارمة صلوات اهللا و سالمه عليها حيدِّ
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الشهداء من املَِحِن و اآلالم و من الظالمات الكثرية فكانت تبكي بكاًء شديدًا , مث تسأل النيب صلى 

عين يف أي وقٍت تكون هذه الزرة يف أي وقٍت اهللا عليه و آله تقول يا أبتا يف أي وقٍت يكون ذلك ي

حينئٍذ ُجتزَُّر قرابني أهل البيت على رمال كربالء , يف أي وقٍت يا أبتا يكون ذلك ؟ فيقول رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و آله و سلم يا فارمة إن ذلك يكون يف زماٍن خاٍل مين و ِمنِك و من علي فيشتُد 

ليها , مث تسألُه تقول يا أبا فمن يبكي عليه إذا مل نكن نن موجودين بكائها صلوات اهللا و سالمه ع

فمن يبكي عليه و من يقيم العزاء عليه ؟ فيقول خامت األنبياء صلى اهللا عليه و آله و سلم يا فارمة نساء 

م أمجعني ,  أُمَّيت و يف الروايات الشريفة هذا املعىن واضب أُمَّة النيب هم شيعة أهل البيت صلوات اهللا عليه

يا فارمة نساء أُمَّيت يبكون , نساء أُمَّيت يبكني على نساء أهل بييت و رجاهلم رجال الشيعة , و رجاهلم 

يبكون على رجال أهل بييت و يقيمون العزاء و جيددونُه جيًال بعد جيل يف كل سنة , اللهم وفقنا أن 

اء جيددون العزاء جيًال بعد جيل يف كل سنة و نكون كذلك بقِّ عيين أيب الفضل العباع , و يقيمون العز 

إذا كان يوم القيامة , الرواية مستمرة حديث  النيب صلى اهللا عليه و آله , و إذا كان يوم القيامة فأنيت يا 

فارمة تشفعني للنساء و أنا , رسول اهللا يقول , و أنا أشفع للرِجال فمن كان منهم قد بكى على 

و أدخلناه اجلنة مث يقول يا فارمة كل عٍني كُل عٍني باكية يوم القيامة إال عٌني  مصاب احلسني أخذنا بيدهِ 

بكت على مصاب احلسني فإ�ا ضاحكٌة مستبشرة بنعيم اجلنة , كُل عني باكية يوم القيامة إال عٌني 
الوجدانية  بكت على أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه , هذي هي الرابطة الرابطـة القلبية و الرابطة

 اليت لنا مع عاشوراء و مع كربالء و مع احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه ..

و رابطٌة ثالثة لنا مع عاشوراء و مع كربالء و مع احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه هي الرابطة  -

مع كربالء و عاشوراء  العقائدية فال أريُل الكالم يف هذا املطلب رمبا أتناولُه يف ليلٍة أخرى رابطٌة عقائدية

و مع احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه , فرمال الغاضريات و وادي نينوى كان منحراً لإلمام هناك ُذِبَب 

قربان اإلمامة هناك قُِتلت اإلمامة و اإلمامة إذا قُِتلت ال متوت اإلمامة حية ألن اإلمام املعصوم يف كل 
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د من ِقَبل اهللا سبحانه و تعاىل فاإلمامة حينما أقول قُِتلت حاالتِه شاهٌد و شهيٌد و مستشهٌد و مشهو 

ليس مقصودي أ�ا ماتت إ ا ُذِبَب قربان اإلمامة , أليست العقيلة صلوات اهللا و سالمه عليها يف ليلة 

احلادي عشر حينما خترج إىل جسد أيب عبد اهللا و جتدُه منحورًا مكبوبًا على األرض فتضع يديها حتت 

يف و ترفعُه إىل السماء اللهم تقبَّل ِمنا هذا القربان , قربان اإلمامة كربالء منحر اإلمامة   اجلسد الشر 

كربالء جمزر اإلمامة كربالء مقتل اإلمامة و اإلمامة إذا قُتلت كانت حيًة يف كل أحواهلا إذا قُِتلت ال متوت 

السالم إن قتيلنا مل يُقتل إن قتيلنا مل و لذلك هذا املعىن واضٌب يف اخلَُطب الشريفة ألمري املؤمنني عليه 

َم قُربان اإلمامة و   يُقتل أي مل ميت قتل اإلمامة حياة لإلمامة فكربالء منحر اإلمامة و كربالء فيها ُقدِّ

كربالء منها تبدأ الثورُة احلقيقة الواقعية لبناء اإلنسان ثورة إمامنا املهدي صلوات اهللا و سالمه عليه أليس 

تـَرُِّف من جهِة احلجاز إىل وادي الغاضريات إىل حيث احلسني عليه السالم  أليس اهورُه يف  تأيت الرايات

صلوات اهللا و ( يا لِثارات الحسين ) اليوم العاشر من احملرَّم يقف بني الركن و املقام يُنادي و ِشعارُه  

عليه السالم و ثورتُه احلقيقة تبدُأ من  َفَمبدُأ ثورتِه يف العاشر من حمرَّم و ِشعارُه باسم احلسني  سالمه عليه

كربالء فلنا مع كربالء رابطٌة عقائدية هي منحر اإلمامة و هي فتُب اإلمامة كما نُِرت فيها اإلمامة و كما 

ُقدَِّم على , على رمال الغاضريات قُربان اإلمامة من هناك أيضًا يرتفُع لواء فتب اإلمامة بيد إمامنا املهدي 

سالمه عليه , ال أريد أن أريل عليك املقام فقط أشري إىل حادثة يف خامتة حديثي و أُعرِّج صلوات اهللا و 
على مصاب أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه , بعد أن عرفت هذه الروابط و لنا روابط أخرى  

ابط رابطة كثرية مع عاشوراء و كربالء و مع احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه بعد أن عرفت هذه الرو 

حياتية و رابطٌة قلبية و رابطٌة عقائدية , هذه الروابط هي اليت تقودنا إىل النجاة إذا ما متسكنا با إذا ما 

متسكنا بذه العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا هي اليت تقودنا إىل سفينة النجاة و سفينة النجاة أبو عبد 

 أريد أن أشري إليها و هي مصداٌق من مصاديق النجاة اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه , احلادثة اليت

 بالتوسل بسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه ..
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املريزا موسى خان الفراهاين من العلماء اإليرانيني لُه كتاب باللغة الفارسية من علماء العهد القاجاري لُه   

إلسالم يذكر يف هذا الكتاب هذه احلادثة اليت كتاب باللغة الفارسية أمسُه إقامة الربهان على أصول دين ا

ال الدربندي من علماء الطائفة الكبار و من املعاصرين للشيخ اجلواهري 
ُ
سأعرضها بني يديك , يقول امل

رمحة اهللا عليه , املال الدربندي لُه كتاب يف الفقه معروف كان من الفقهاء الكبار كتاب اخلزائن و كان 

كر مصائب سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه يذكر حادثة يف بعض كتبِه , ممن يرتقي املنابر يف ذ 

احلادثة ينقل رؤيا عن رجل صراف من أهل رهران يف ذلك الزمان هذا الرجل الصراف ينقل للموىل 

 الدربندي رمحة اهللا عليه يقول يف عامل الرؤيا رأيت و كأن الناع و أنا أيضًا من ضمنهم يُقِبلون على حرم 

السيد عبد العظيم احلسين صلوات اهللا عليه يف منطقة الري و يف ذلك الوقت كانت توجد فاصلة بني 
رهران و بني مدينة الري ليس كما هو احلال يف زماننا هذا مدينة رهران متصل مبدينة الري يف ذلك 

تعارف يف ذلك الزمان أن مواكب العزاء يف يو 
ُ
م العاشر من احملرَّم خترج الزمان كانت توجد فاصلة كبرية و امل

مجيعاً من رهران باجتاه حرم السيد عبد العظيم صلوات اهللا عليه و هذا الرجل يقول رأيت يف املنام الناع 

ُمقِبلة إىل حرم السيد عبد العظيم احلسين صلوات اهللا عليه و رأيت أيضًا تابوت حيملُه جمموعة من الناع 

ان رجل و هذا الرجل مقيد بأغالل من نار من نار جهنم كما و يف هذا التابوت على هذا التابوت ك

توصف األغالل أغالل من نار قُِيد با هذا الرجل و بينما هو حممول على تابوتِه و ُمقيد بأغالله ميت 

هو لكن مقيد بأغالل من النريان يف وسط الناع و إذا برجٌل مهيب إذا بسيٍد وقور يأيت و يقف عند هذا 

ل أرفعوا األغالل عنه ُيصِدر أمرًا أرفعوا األغالل عنه رُِفعت األغالل النارية عن هذا الرجل التابوت و يقو 

الذي كان يف التابوت لكن هذا السيد الوقور هذا الرجل املهيب و هو يقول أرفعوا األغالل بنيَّ السبب 

راب مواكيب و املعزين يل قد ملاذا تُرفُع األغالل ماذا قال ما هو السبب ؟ قال أرفعوا األغالل عنه ألن ت
وقع عليه أرفعوا هذه األغالل , موسى املريزا موسى خان الفراهاين يقول هذه احلادثة هذه رؤيا , رؤيا يف 

املنام كتبها املوىل الدربندي يف كتاب و الِكتاب رُِبع و انتشر بني الناع هو هذا الرجل الصراف يقول َلمَّا 
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جل املوجود يف التابوت و هو اعتضاد السلطنة و أمسه علي قمي مريزا و  اقرتبت من التابوت َعرِفت الر 

كان يف ذلك الوقت وزيراً للعلوم و احلادثة كتبها الدربندي يف كتابِه  و احلال هذا الرجل كان حياً مل يكن 

لدربندي ميتًا هذا اعتضاد السلطنة كان حيًا كان على قيد احلياة فهذا الرجل رأى املنام رؤيا و قصَّها ل

الدربندي أعجبتُه القصة كتبها يف كتابِه و رُِبع الكتاب , موسى الفراهاين صاحب كتاب إقامة الربهان 

ال الدربندي تويف و الكتاب انتشر بني الناع وقع 
ُ
يقول بعد مثانية عشر سنة بعد أن انتشر الكتاب و امل

ارجة اليت خرجت من ِرهران باجتاه الكتاب يف يدي , بعد مثانية عشر سنة كنت أسري مع املواكب اخل

السيد عبد العظيم احلسين صلوات اهللا و سالمه عليه و مل يكن الطريق معبَّدًا آنذاك و تراب و غبار و 

مواكب و ازدحام فكان هناك عجة من الُغبار و من الرتاب يقول و أنا أسري فرأيت تابوت مرفوع يف 

قالوا هذا اعتضاد السلطنة هذا الرجل الصراف يقول و وسط هذي اجلموع فسألت من هو هذا امليت ؟ 

كان التابوت يف وسط الغبار و يف وسط الرتاب هذا الرجل الصراف رأى الواقعة قبل أن حتدث ما يقرب 

قبل ما يقرب من عشرين سنة رأى هذه احلادثة , مورد الشاهد هنا حينما من خالل الرؤيا هذا السيد 

ان سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه ألنه ماذا قال لُه ؟ قال أرفعوا الذي وقف على هذا التابوت ك

هذه األغالل النارية عن هذا الرجل ألن تراب مواكيب و املعزين يل و الباكني عليَّ قد وقع عليه .. يف 

األيام  الالس املاضية فهذا الرتاب الذي وقع على هذا الرجل كان سببًا ألن تُفك عنُه األغالل , و هذه

أيام عاشوراء و نُن يف اليوم األول من أيام احملرَّم هذه األيام لنتوسل بسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه 

عليه و لنفتب قلوبنا مرساًة لسفينة النجاة فاحلسني سفينة النجاة و سفينتُه هي السفينة األسرع و إ ا 

تعامل معها ؟ نتعامل معها بدمعٍة نؤاسي فيها تُرسي على قلوبنا إذا رست سفينتُه على القلوب كيف ن

فارمة صلوات اهللا و سالمه عليها نواسي فيها إمام زماننا عليه أفضل الصالة و السالم فلنركب مجيعاً يف 

سفينة النجاة و لنغسل مباء العيون ذنوبًا و خطايا احتملناها على اهورنا سفينة النجاة تُنادينا و صوت 

ال زالت األعصار و ال زالت الدهور تردده هل من ناصٍر ينصرين و هذا نو من  احلسني ال زال شاخماً 
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أناء الُنصرة الدمعة على سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه هذا نٌو من أناء الُنصرة هذا رمٌز من 

زاعي يقول رموز احملبة و من رموز الوفاء بالعهود لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , دعبل اخل

دخلُت على إمامنا الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه و نن يف بالد اإلمام الرضا عليه السالم و يف جوار 

شقيقتِه املعصومة صلوات اهللا و سالمه عليها يقول دخلُت على اإلمام الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه 

لكئيب احلزين و حولُه أصحابُه كذلك فلمَّا يف مثل هذه األيام يف أيام احملرَّم فوجدتُه جالسًا جلسة ا

دخلت و رآين ُمقِبًال قال صلوات اهللا و سالمه عليه مرحبًا بك يا دعبل مرحبًا بناصرنا بيدِه و لسانه 

يقول مث أوسع يل يف اللس و أجلسين إىل جنبه و قال يل يا دعبل إين أحب أن تُنشدين يف احلسِني 

زٍن كانت علينا أهل البيت و أيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بين أمية شعراً فإن هذه األيام أيام حُ 

لعنة اهللا عليهم فإن هذه األيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت و أيام سرور كانت على أعدائنا 

خصوصًا بين أمية مث قال يا دعبل من َذرِفت عينُه يف ُمصابنا و من بكى على ما أصابنا  من أعدائنا  

شرُه اهللا تعاىل يوم القيامة معنا و يف زمرتنا مث قال يا دعبل إن من بكى على ُمصاب جدي احلسني حي

عليه السالم غفر اهللا لُه تعاىل ذنوبُه البتة يقول وقام بعد ذلك صلوات اهللا و سالمه عليه فنصب ِسرتاً 

خلف السرت كي تسمع النياح  بيننا و بني حرميه و نادى على عائلتِه الكرمية و جلست العائلة الرضوية

على سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه مث قال يل يا دعبل أرثي احلسني بعد أن جلست العائلة 

قال يا دعبل أرثي احلسني فأنت ناصرنا و مادحنا الحظوا اإلمام ماذا ُيسمي الرثاء و يسمي النياحة 

و مادحنا فال تُقصر يف ُنصرتنا فال تُقصر يف  يسميها ُنصرة قال يا دعبل أرثي احلسني فأنت ناصرنا

نصرتنا ما استطعت ما دمت حيا مث قال يا دعبل أرثي احلسني يقول فاستعربت و سالت عربيت و أنشأُت 

هذه األبيات أُي أبياٍت ؟ هذه األبيات اليت أبكت أهل البيت عليهم السالم هذه األبيات اليت يشري فيها 

فضل الصالة و السالم و هي صاحبة املصاب و هي صاحبة العزاء يقول دعبل إىل الزهراء عليها أ

 فاستعربُت و سالت عربيت و أنشأُت هذه األبيات :
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 و قـد مات َعطشاناً  بشط فراتِ     أفاطُم لو ِخلِت الُحسين ُمجـدًَّال      

 إذاً لََلِطمـت الخد فاطـُم عندُه          و أجريت دمع العين في  الوجنات

 نجوم سمـاواٍت بـأرِض فـالتِ      فاطُم قومي يا ابنة الخير و أندبي      أ

 وأخـرى بفـٍخ نالها صـلواتِ        قبـوٌر بكوفـاٍن و أخرى بطيبٍة     

 معـرَّسهم فيهـا بشـط فرات       قبور بجنب  النهر في أرض كربالء    

 ـم قبل حين وفاتيتوفيـت فيه      توفوا ُعطـاشى بالفـرات فليتني     

يقول اإلمام الرضا كان يبكي صلوات اهللا و سالمه عليه أصحابُه يبكون و العائلة الرضوية كانت تبكي 

لكن ماذا يقول دعبل ؟ يقول لكن حينما وصلت إىل هاتني البيتني أرتفع الُصراخ و ارتفعت النياحة يف 

بيتني أيها املفجوع بإمامك احلسني دعبل يقول  العائلة الرضوية , أُي بيتني أيها احملب ألهل البيت أيُ 

َلمَّا وصلت إىل هذين البيتني و إذا بالصراخ يرتفع يف عائلة اإلمام الرضا صلوات اهللا و سالمه عليه و إذا 

بالنساء تصيب  واحممَّداه , هذه الصرخة أنت تتذكرها من اليت صرخت واحممَّداه العقيلة عليها  السالم 

حممَّداه حينما وقفت على التل الزينيب و توجهت إىل جهة املدينة فنادت واحممَّداه هذا هي اليت صرخت وا

ُحسينك بالعراء مرمٌل بالدماء مذبوٌح من القفا مسلوب العمامة و الرداء هذين البيتني سيدي يا صاحب 
مما تيج أحزانك يا ابن األمر عذراً إليك سيدي يا بقية اهللا ُعذراً إليك و  اهللا إين أعلم أن هذين البيتني 

 رسول اهللا البيتان اللذان هيَّجا أحزان أهل البيت ماذا قال دعبل ؟

 اٍد في القصور مصونٌة         ................................ـبنـاُت زيـ
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 بناُت زياٍد سيدي يا بقية اهللا :

 اتِ ـول اهللا منتهكــرسـ آلو   ـاٍد في القصور مصونٌة        بنـاُت زيـ

 اٍد في الحصون  منيعٌة          وآل رســول اهللا في الفلـواتـبنـاُت زيـ

و لذلك هذا الشاعر يقف على أرض كربالء يسألُه عن زينب و ماذا القت زينب و يعاتب هذه األرض 

 يقف و هو خيارب هذه األرض بقلٍب حزين يقول :

 ظلمة ضوتأرض مثلج باألراضي ما حــوت        جسـوم  ظلت بيج بال

 ي الحـرم وين انتــوت        مـن عقب ما حـرقوا صواوينهـالما تقـل

 شلـون نار الخيم البيها تالهبـت         والمالحـف مـن عليها  تناهبـت

 أنـا مـا أدري بيـوم اتسلبـت         صـدق تستـر للوجـه بيمينهـا

 انها لحرق األطنابأرد أنشدج كربالء و انطيني الجواب        من اهجمت كوف

 سلبـوا زينـب وجلثـوم و رباب        واألطفـال تلــوع و مجتفينهـا

 ..................................       واألطفـال تلــوع و مجتفينهـا

 سيدي يا بقية اهللا ....

 ـــــــــــــــــــ

 مالحظة :
 ملطبعية .) األفضل مراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض األخطاء ا1(
 ) و قد تكون بعض املقارع غري ُمسجَّلة من الوجه األول و الثاين للكاسيت فـَُريجى مراعاة ذلك .2(
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 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفرَج

 

 

 

 

 
 

 


