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, اللهم أدخل الفرح و السروا على قلب العقيلة رواوا اللس بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد ....

اسوسوا بوهوا ا از ا ار ا ولواا او و سال و عليو و عليها لرهرِ  األقدع عرِّروا اللس ثاريًة بالصالة 

داء عليو أفضل الصالة و السالز  ع ا از على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , اللهم وفق ا لألخر بثأا سيد الشه

 ا ار ا ولواا او عليو لرهرِ  األرهر او وا اللس ثالثًة بصوٍا افيع بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد ..

 يـا زهــراء
 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ال التي الوثقى همتِ روَ عُ بِ  ينمسكِ ستَ المُ  نَ مِ  النَ عَ جَ  وَ  حمَّدٍ مُ  آلِ  وَ  دٍ حمَّ مُ  لدينِ  داناهَ  ذيالَ  هللا مدُ الحَ 
 ُمحمَّدٍ  آل و ُمحمَّدٍ  مهاظَ أعَ  و الوجود باتِ رَ مَ  رفِ أشَ  على هااتبِ رَ مَ  أكمل في الصالة و,  لها انفصام

 ..األطهرين األطيبين
 متهِ شيعَ  أعداءِ  و محمَّدٍ  آل و محمَّدٍ  اءِ أعدَ  هاثِ أخبَ  و قالخالئِ  أنجسِ  لىَ عَ  بيلةُ الوَ  مةُ اصِ القَ  ةُ لعنَ الَ  و

 .. ابحسَ الِ  ومِ يَ  إلىَ 
و يف حياة اإلرساِن  , هر  الليلُة ليلُة األحزان الواقعية آلل الرسول ولواا او و سال و عليهم أمجعني

وتجهز مبؤرٍة و هما أن للمسافر حمراٌا حيُط فيها وسرتوح ليجدد العزز على سفرِ  حمراٌا للتوقف  

و ووز غد حمرٌة  ن أهم احملراا يف حيات ا الشيعية يف حيات ا جدودة و أواز ُحمّرز و هر  الليلة باخلصوص 

و يف  ثل ووز غد ُوِبغت األاض بد اء ا ا  ا ولواا او و سال و عليو ففي  ثل ووز غد االعتقادوة 

و يف  ثل ووز غد هارت احلياُة  زجياً اا خاا اليتا ى اىل عرش الرمحن يف أاض الغاضرورَ تصاعدا وَ 

و يف  ثل ووز غد  , جيعٍة ُعومى يف وادي ري وى ن غربٍة و  ولو يٍة و عرٍش و د اء و أحزاٍن و فَ 
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 قِ متُ ئِ أَ شررا بَ 
ُ
ووتُو الشروف  ألناألعوم خيرُج يف  ثل ووز غد  رَ  ا عليهم أفضل الصالة و السالز أن اس

حّرز اة غَ ُح عروش الرُ و وُروِّ وهُز أاها�ا  وسيجلجل أعماق اإلرساريِة 
ُ
اذ و رلق يف اليوز العاشِر  ن اس

ووُز غد حمرٌة عقائدوٌة ن بني الرهن و اسقاز ووُا ا از ا ار ا ولواا او و سال و عليو وي  ِ لَ وُا العَ الصَ 

ُ شبٌع بد اء اسولو ية و د ووٌز ا العقائدوة يف حيات ا الشيعية و يف حيات ا العقائدوة ووز غ َ اتِ رَ حمَ   ن أهمِ 

, ُ شبٌع بد اء اسولو ية  ولو ية أيب عبد او , و ُ شبٌع بد اء الواسني بسيف بقية ُ شبٌع بد اء الواسني 

يف  ثل هر  الليلة تُلزُِ  ا عقيدت ا بإ از ا ار ا ولواا او و سال و  , فِلرااو ولواا او و سال و عليو 

يف حيات ا هل حنُن على استعداٍد فعًال لو ظهر ا ا  ا يف  ثل ووز غد  ثًال هل  لٍ  ُ فَة تأَ عليو أن رقَف وق

,  ثل  ا ورود هو ال  ثل  ا ررود حنن حنُن على استعداٍد لُِ صرتِو , هل حنُن على استعداٍد للسري يف اِهابِو 

هر  الليلة لوب بالد وع احلسي ية رتمون فيها أن رغسل سواد القو ِلرا هر  الليلة  ن أفضل الليايل اليت 

 ن هان ميلُك بيدِ  األجل لس ة اآلتية الس ة و  ن قال أر ا َسُ عمُِّر اىل ا ن أفضل األوقاا يف و ووز غد 

هر  الليلة و هرا اليوز اىل الس ة اآلتية األجل و ال توافيو اس ية  ن ِ  ا قد أخر ووًا بأجلِو أن ال وأتيِو 

أفضُل وقٍت رغسُل فيو األوساخ و الشوائب اليت و أداان القلوب بالد وع احلسي ية أفضُل وقٍت رغسل في

و لُِغسِل شوائبها الد وع على أيب عبد س  فأرهُر  اٍء لُِغسِل أوساخ التعلقت بقلوب ا بالد وع احلسي ية 

ٍء يف اجل ة و أعوُم  اٍء او , أليس يف الرواواا الشروفة أن  اء احليوان و هو أشرُف  اٍء يف اجل ة و ألُر  ا

,  اُء احليوان هارت لُو هر  اس زلة هما يف أحادوث ا اال اخلاوُة  ن أهل اجل ة  و ال وشرب   وُ يف اجل ة 

ألرُو ممزوٌج بد وع الباهني على أيب عبد او ولواا او و سال و اسعصو ية ألرُو ممزوٌج بالد وع احلسي ية 

 :عليو 

 ايبــي هتـاوـن اسعـ  عوارـرت       ايب   ــحس وان ل ـا وثقـَّ ون بيـاشل

 ايبـايب         وارـرتع  ـن اسعـاوـي هتــحسـ ا وثقـل وان اشلـون بيـَّ 
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 ارشجل  اينـلساسوا و   ـيو اخر مسع    ل    ـين األجـ   و قربـا لـَّ ون بيـاشل

 ايبـع َلمصـل الد ــا تـوفهـتش     ل   ـى االهـدور علـوين تـت عيـضلو 

 ين  لك اسوا أخر اوحي و وعدـو       د   ـي لو مخُ ـس   ـا ال فـَّ ون بيـاشل

 ايبــثيارد ــل جيـاز اسغســو ق  د      ــين اجلسـوا  ــل رلعـللمغيسو 

 وينـالـش ل ـب الغسـر عقـو للقب     وين   ـو لفـفن لـچا بــَّ ون بيــاشل

 رايبـتال ــااي وهيـحف از ــو ق     ي   ــو وااورا ريت ــوين حبفــزلـر

 ربةــال  الغـل حــوـربة و داا غ      ريت ـحبف  يتـو  سـا لـَّ ون بيــاشل

 ايبـاوحــي و ين هلـدا عـو ابع    يت   ــرد وحشـاي و وـل ووــال عم

 ت العمرـد باوش قضيـاز و شــو ق   رب    ـاين للقــو لفـ ور لـون  ُ ــاشل

 جوايبااسعاوي  چـن ذوـو عـو ش ه     را  ـالع  ن ع دــت  گالو و ذاكـش ه

 اشلــون ُ ـ ور لـو لفــاين للقـرب       و قــاز و شـد باوش قضيـت العمر

 اسعاوي اجوايبچ ـت  ـن ع د  العـرا       و ش هـو عـن ذوـگش هـو ذاك الو

 ايلـقب ا ـري هلهـاتص وبـررـو ال    ايل   ــباعم رد ـن ارفـا  ـَّ ون بيـاشل

 يـابــحيايَّ ــم او علـو ال حبو    ايل   ــروف حبــا وـ ور  ـأداي  ُ و 

 ي وداـي حليب أ ـاز  ن خشمـو ق    جسمي القرب    ط ـو ضغـا لـَّ ون بيـاشل

 اشلـون بيـَّا لـو ضغـط  جسمي القرب       و قـاز  ن خشمـي حليب أ ـي ودا
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 وايبــود باستجـــر اسعبـاخـوو   احلشر     ف بيوزـن اوقـايل  ـون حـاشل

 ابـــدا ي الوتچويب و ـل ذرـشاو   ف بيوز احلساب   ـن اوقـا  ـَّ ون بيـاشل

 ايبـد اعتـزوــوــي و اتب ـن وعـ     ي للبااي جواب  ـش رـراي و و عُ ـش ه

 ايبش هـو عُـراي وش رـي للبااي جواب       ـن وعـاتب ــي ووــزوـد اعتـ

 د  اجل نيـب  ن ع ـولو وشيـوز هـبي  ت وسرا و ميني    ـألتف ن ـا  ـَّ ون بيـاشل

 يـابــض ب ـأعـع و دز و فـر و ال     ن  ــع ب يـال ت فــع و ا و فـال  ـ 

 و ال رـدز و فـع وأعـض ب ــابـي .......................................       

 ......................................     ل  ـأ ة و ال ــدي وسيلـل ع ـ ا وض

  بِّ ـر حُ ـغي ا وضـل ع ـدي وسيلــة و ال أ ـل       
ُ
 ر العملـى خيـرتضـاس

 ـايبـچا  أاـِمحَ  ـوَّخ بــواديرو     ل   ــراك احملــين بـو وعيفـَّ ا ل ـحاش

 ــايبچـا  أاحاشـا ل ـَّو وعيفـين بــراك احملــل       ورـوَّخ بــوادي ِمحَ 

 ..... أبا عبد او .....................      ن  ـن للحسيـر و اعاوـد للمحشـو او

 نيـاسررب  عـ ادي شفيـب وــچ و    و اوـد للمحشـر و اعاوـن للحسيـن    

 خضايباو واا ـ   ــي اللـا  د ـجب    ن   ـاسيـو العــا آلـر وـيت اغفـلشيع

 .......................       جبـا  د ــي اللـ   ـو واا اخضايب................

 لـد او الرفــود عبــىت وا  عبـح  ل    ـي بالشمـلك وا اهلـت الجــ هي
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 هر  الليلة , هر  الليلة تعقد الالس برهر شهيد الرفوف عبد او الرضيع ولواا او عليو :

 حـىت وا  عبــود عبــد او الرفـل      هيــت الجـلك وا اهلـي بالشمـل  

 .......................................       زلاوا على اهلِ ــايل سبــو ااحت اعي

 يتــلشيع ةـا ــر بالقيـىت تغفـح     يت  ـدز اقبـيت بـك شيعـت   ـاشرو

 وايبـت  ن اوــوين و رحـوبـو    بديت   ـچة وف حالـشــوف حايل و ش

 وـوبـوين و رحــت  ن اوـوايب   ................................    .......

عن االستغراق  ع ا از ا ار ا ولواا او و ل ا حدوث قد وعدتوم أن وووَن  ه تُ يف الليايل اساضية   -

و هان يف بايل أن ووون احلدوُث يف هر  الليلة اال أن بعض اإلخوة اسؤ  ني رزوًال ع د سال و عليو 

الري واد هثريًا يف اواااا سيد الشهداء ولواا رلبوا  ين أن أُبنيَّ  عىن ثاا او غبتهم يف ليلة البااحة ا 

 و يف أهثر  ن جملس, فيما سلف يف الس ني اساضية ه ُت قد حتدَّثُت يف  وضوعني او و سال و عليو 

الِشعاا   ها حتدَّثُت عن  عىن   وجودٌة يف  وتبة األشررة ميو وم االستفادةأشررُة هر  اسوضوعاا 

و حتدَّثُت أوضاً عن  عىن الوتر اسوتوا الري  ( يا لِثارات الحسين ) الري ورفعُو ا از ا ار ا عليو السالز 

يف  أت اولوُ سهلما اابرٌة بالبحث الري هران اسوضوعان جاء يف أوواف سيد الشهداء يف اواااتِو الشروفة 

و بقية لرلك أت اولُو  ن جارٍب  ن اجلوارب هلرا اسوضوع  فقط ليلة واحدة هر  الليلة و مبا أين جعلتُ 

 ..اليت أشرُا اىل  وضوعاتا ميون االستفادة  ن الالس السابقة اسرالب 

 ..لقابِو بل قل أسٌم  ن أمسائِو ولواا او و سال و عليولقٌب  ن أثاُا او ووٌف لسيد الشهداء  -

دز وعين ليس الدز الري جيري يف  , الثاا يف اللغة تأيت أوًال مبعىن الدز ليس هلُ ثاا أوًال ل فهم  عىن ال -

ا ا وُقال لُو يف لغة العرب ثأا أو ثاا و امنا دُز القتيل دُز اإلرسان اسقتول وُقاُل لُو ثاا عروق اإلرسان احلي 
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يف لغة العرب  عىن الرحل ,  الدز اضافًة اىل  عىنو  ن  عاين الثأا ثاا أو باأللف اسمدودة باهلمزة ثأا 

 زفعد ن القاتل د أو الِقصاص وَ ال وؤخُر القَ ارساٌن وُقتل و ال وؤخر حبقِو ال وؤخر بثأاِ  الرحل اسراد   ُو 

بالثأا حُق اسقتول الري مل وؤخر ُتسمى يف لغة العرب هر  احلالة أخِر الَقَود أو عدز أخِر حق اسقتول 

 : فالثأا لُو  ع يان

 األول دُز القتيل  -

  ثأاوُقال لُو يف لغة العرب  ن القاتل و الثاين حُق القتيل الري البد أن وؤخر  -

الري  ه اك  عىن الثاا للثاا تتفرع عن هرا اسعىن أ ا ه اك  عاٍن هرا اسعىن اللغوي ألول هلمة الثأا  

اسقتول الري ُورالُب بِو هل أفراد  ا هو حق الثا , ثًال  هان  تعاافًا يف التمع العريب آرراك يف اجلاهلية

هرا بثأا لُو احلق هلم احلق أن وأخروا  هلهم  على أاحا ِو و امنا أفراد العشريةعشريتِو وعين ليس  قصواًا 

وُعدُّ عشرية القاتل وُقتل بل أي فرد  ن أفراد و ليس شررًا أن وُقتل القاتل القتيل الري  ن هر  العشرية 

, أ ا يف اسعىن الفقهي هرا اسعىن الري هان سائداً يف اجلاهلية رلب ثأا اسقتول رلب الثأا هرا يف دائرة 

أن هو هرا  ع ا  يف الشروعة  عىن القصاص  عىن الَقَود و اسعىن الشرعي بعد اشراقة روا اإلسالز الثأا 

احلق يف أن وأخر الِقصاص  ن  و ولة و ُحلمًة بو لوُ ويل اسقتول و هو أقرب ال اع , أقرُب ال اع َاِمحًا 

يف أحواز الشروعة و شرائرها ليس البحث وعين الثأا و القصاص و الَقَود حبسب  ا ُ بنيَّ قاتل قتيلِو 

ُبيَّ ة يف باب بأاحاز و بأولياء اسقتول حبسب الشرائط الشرعية , الثأا خمصوص  عقودًا هلر  اسسألة 
اس

الثأا ع د القبائل الثأا لغًة و  ا تفرع عن ذلك  ن  عىن   عىن عرف االِقصاص ه اك  عًىن آخر للثأا اآلن 

, الثأُا للثأا وهو الثأُا العقائدي بشول  وجز ه اك  عًىن آخر العربية سابقاً و  ن  عىن الثأا يف الشروعة 

امنا ُعلقُة الثأا و ال ُعلقة لُو باألاحاز اليت ذهرتا ألن الثأا العقائدي العقائدي خيتلُف عن هل  عاين الثأا 

حنُن  ولفون مجيعًا أن رأخر بثأاِ   ع ا از ا ار ا  تفرعة عن العالقة العقائدوة هعالقت ا بسيد الشهداء 
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ال عالقة لُو ال عالقة لُو باألاحاز ولواا او و سال و عليو فيما لو ظهر و هرا هو الثأُا العقائدي 

, الثأا العقائدي الري هارت القبائل العربية سابقًا تفهمُو ال عالقة لُو مبسألة فهم الثأا مبسألة ِقصاص 

عن العقيدة اليت حيملها اإلرسان و لرلك هرا اسعىن جندُ  واضحًا يف اوااة عاشوااء أن هو الثأا استفرع 

 ع ا اٍز   صوا  ع اإل از احلجة أن وراقُو رلب ثأا سيد الشهداء الزائر ودعو او سبحارو و تعاىل 

وقولون وا ابن اسول او هيف وُعزي , َلمَّا وسألون اإل از الباقر عليو السالز و و سال و عليو ولواا ا

قال هورا أن وقول بعضوم لبعض أعوم او أجوارا ِمبُصاب ا باحلسني عليو بعض ا بعضًا يف ووز عاشوااء 

 و عليو  ع وليِو اس صوا اسهدي السالز و ااق ا او رلب ثااِ   ع وليِو اإل از اسهدي ولواا او و سال

فيما بني وعين هر  ويغُة التعزوة و ويغُة التسلية  , ُحممٍَّد ولواا او و سال و عليهم أمجعني ن آل 

 ع وليِو أعوم او أجررا ِمبُصاب احلسني عليو السالز و ااق ا او تعاىل أخر ثأاِ  الشيعة يف ووز عاشوااء 

 و سال و عليو و هرا هو  عىن الثأا العقائدي , هرا بشوٍل  وجز  عىن الثأا اإل از اسهدي ولواا او

.. 

حي ما ضافة تعري  عىن التخصيص , فالثاا ثاُا او , ساذا أضيفت هر  الولمة هلمة ثاا اىل او ؟ اإل 

 امنا حصلت اىل او سبحارو و تعاىل أي أن الثاا هرا خمصوٌص باو سبحارو و تعاىل , ثاُا اوُتضاف 

 هر  اإلضافة  ن جهتني :

 ..اجلهة األوىل لعلو  قاز سيد الشهداء ولواا او و سال و عليو  -

 ..و اجلهة الثارية لشدة  ولو يتِة عليو أفضل الصالة و السالز  -

اىل هو جعل  صيبتُو ُ ضافًة اىل او جعل ثأاُ  ُ ضافًا اىل او , او سبحارو و تععلو  قا ِو هو الري  -

هارت اسصيبة  تعلقة باو سبحارو و لعلو   زلتِو لقربِو  ن او  فهو ثاُا او حبقِو ممن قتلو الري ورلُب 

 صيبة احلسني ولواا او و سال و عليو أضيفت اىل ,  صيبة اسقتول توون أهثر على األقرب تعاىل 
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أقرب و او سبحارو و تعاىل  , و سبحارو و تعاىلأقرب  ا ووون اىل ااو رلُب ثأاِ  ُأضيَف اىل او ألرُو 

 , هرا  ن جهة .. ا ووون اىل احلسني عليو السالز لرلك قيل ثاُا او 

 راشئة  ن وجهني :شدة  ولو يتِو و شدة  ولو ية سيد الشهداء و  ن جهٍة ثارية  -

قل أذوة بال سبة لُو توون اسقاز العويم أقل اهارة أ واحبُ  سيد الشهداء  قاز عومة الوجو األول -

شدودة فويف لو هارت هر  اإلهارة و هيف لو هارت هر  اسولو ية و هيف لو هارت هر  األذوة 

 , و مل ولقى أحٌد  ثلها  ن بين البشر اىل اآلن و اىل ووز القيا ةليست  ثلها أذوة على رول التأاوخ 

ة يف غاوة الشدة , هارت اسولو ية احلسي ية يف فوارت اسولو ية احلسي يعومة اسقاز  ع عومة الُوال ة 

لعومة يف غاوتها أضيفت هر  اسولو ية اىل او سبحارو و تعاىل  يف قمتهافألن اسولو ية غاوة اسولو ية 

اسرالبة حبق هرا اسولوز اال او سبحارو و تعاىل ألرُو ال  , َوشدُ  شدُ وَ اسولو ية فليس ه اك  ن أحٍد 

اىل البااي سبحارو و تعاىل اال او لرلك ُأضيف الثاا ن ُورالب بعومة هر  اسولو ية أوتمون أحٌد 

حي ما فوان احلسني ثااًا و جلت قداتِو و تعاىل شأرُو األقدع , و لرا حنن جنُد يف الرواواا الشروفة 

ق بني  ولو ية أهل تُفرِّ جند أن األحادوث الشروفة عن  ولو ية أولياء او ووون الوالز عن اسولو ية 

ولواا او و سال و عليو و بني  ولو ية سائر األولياء  ن و بالراا  ولو ية سيد الشهداء البيت 

 ن األربياء و األووياء , الرواوة ورووها شيخ ا الصدوق اضوان او تعاىل عليو عن عبد او ابن س ان 

اإل از الصادق , عن عبد او ابن س ان فقهاء أوحاب اإل از الصادق عليو السالز  ن أجلة أوحاب 

وقول : ان او سبحارو  اذا وقول ا ا  ا الصادق ؟ ولواا او و سال و عليو عن أيب عبد او الصادق 

أوليائو أويبوا ِبُوال ة اذا أااد او سبحارو و تعاىل أن  تصر ألوليائِو , و تصر وعين أن اذا أااد أن وو تعاىل 

ِبشراا خلقو , و اذا أااد أن و تصر ل فسِو وعين ه اك  ولو ية  تعلقة بِو أرتصر أرتصر هلم ألوليائِو و تصر 

ربوخر ر وُقال لو أو ر خبت ُرصَ ابن اهروا عليهما السالز بُبخت ُرصَ ل فسِو بأوليائِو و لقد أرتصر او ليحىي 
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ُرَصر , وُقال ُخبُت ُرَصر , و ان وُقال ربوخر باعتباا األسم غري عريب فه اك تعروب للولمة  ُرَصر رفسو 

بُِبخِت ُرَصر , ب بوخر ُرَصر وعين , هر  الرواوة الشروفة حتدثت او أرتصر ليحىي ابن اهروا عليهما السالز 

 عن اسولو ية الرواوة فيها ثالثة  قارع :

بشراا خلقو وعين ُوسِلط اسقرع األول أن او سبحارو و تعاىل اذا أااد أن و تصر ألوليائِو مباذا و تصر ؟  -

و اذا أااد أن و تصر ل فسِو بأي شيٍء  , ِشراا خلقِو هي وأخروا مبولو ية أوليائِو اذا أااد أن و تصر ألوليائوِ 

 و تصر ؟ و تصر بأوليائِو وعين بأفضل خلقِو , و ان او أرتصر ليحىي ابن اهروا عليهما السالز بُِبخت ُرَصر

بعد ذلك ر قل احلدوث اىل سيد قضية حيىي ابن اهروا عليهما السالز   ف حُن رقف اآلن وقفة على ,

 , حيىي ابُن اهروا الوالز وقع يف هالز جهاا :الشهداء ولواا او و سال و عليو 

 اجلهُة األوىل  ولو يتوُ  -

 هما السالز اجلهُة الثارية أرتصاا او لد ِو بشراا خلقِو حي ما أااد أن و تصَر لدز حيىي ابن اهروا علي -

 ..و اجلهة الثالثة هيفية األرتصاا , الصواة اليت حتقق با هرا االرتصاا  -

فإرُو هان يف ا ارِو راغيٌة أ ا  ولو ية حيىي ابن اهروا على ربي ا و آلو و عليهما أفضل الصالة و السالز  -

هارت تزوج  ن ا رأٍة فاجرة   ن رُغاة بين اسرائيل و هرا الراغية هان  ياًال لل ساء  يًال شدودا و قد 

تزوجها  لٌك جباٌا هو اسلك الري قبلُو هان قد تزوج هر  البغية ا رأة فاجرة بغية  تزوجة  ن  لٍك قبلُو 

فهرا الراغية , قبل هرا الراغية الري هان يف ا ارِو حيىي على ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة و السالز 

 ن اوجها اال أ�ا هارت هبرية السن و هارت ع دها ب ت ُك السابق تزوجها اسلتزوج هر  البغية اليت 

فهي أاادا أن ال ُخترج فقرعاً حي ما ووُرب س ها و حي ما تشيخ اغبة هرا اسلك ستوون فيها قليلة األول 

فعرضت عليو أن وتزوج ب تها و اسسألُة هرا اسلك  ن ُحبالتها وعين تبقى هلا اابرة عالقة  ع هرا اسلك 
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و هرا أوضًا يف أحواز شروعت ا التزوج  ن الربيبة حراز و ال حيُل هرا واضحة يف هل الشرائع السماووة 

و يف شروعة حيىي باعتباا أرُو قد تزوج أ ها و هي ابيبتُو أوضًا تربت يف حجر  فال جيوا الزواج   ها واضح 

أن وتزوج وجود فلما عرضت عليو أوضًا  على ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة و السالز هرا احلوم 

و اال ليس الدون هو هارت فات ًة يف غاوة اُحلسن فهرا اسلك خوف الفضيحة  , أب تها و هارت فات ةً 

قال هلر  يف وسط أُ َّتِو يف وسط اعيتِو و امنا خوف الفضيحة الري مي عُو ليس التواع هو الري مي عُو 

, أسألُو ان أفضل الصالة و السالز  ماهروا على ربي ا و آلو و عليهالعجوا هلر  البغية أرا أسأُل حيىي ابن ا 

, فعًال اسلك سأل حيىي على ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة و تزوجت و ان مل ُجيز مل أتزوج أجاا يل 

لفاعل على او بنيَّ لُو سخط البااي و بنيَّ لُو ُحر ة هرا األ ر , سألُو فم عُو و �ا  �يًا شدودا السالز 

الفات ة هارت ت تور على أحر  ن اجلمر هيف سيوون , العجوا هر  اسرأة أز هر  الب ت سثل هر  الفعلة 

رميٍة اجليف إلوقاع هرا اسلك  رت غيضًا فبدأا ت سُج و حتوك ِخرةً فاستشااجع اجلواُب بال في اجلواب 

 ما جيلس لشرب اخلمر هي هر  العجوا حيهارت ُتسقي هرا اسلك اخلمر وو يًا وعين هو يف بيتِو وربى  ال

و قالت هلا أريت أسقي اسلك او تها بأحسن الزو ة فاتفقت  ع اب تها بعد أن ألبستها أحسن ثيابا تسقيو 

ال تدعيو و أشرتري عليو شررًا و مخرا و ااودوو أظهري لُو  ن ف ون اإلغراء فإذا أااد أن وقرتب   ِك 

ليو شررًا أرِك ال تعريو  ا ورود اال أن وأتيِك برأع حيىي يف هرا و أشرتري عأعرتها رشتًا  ن ذهب 

, فعًال اسلك اختلى يف خلوتِو و هر  جاءا بتماز او تها جاءا باللباع الري وُبدي حماس ها الرشت 

ا وُبدي  فات ها سقتُو مخرًا بعد أن سقتُو مخرًا و َمثُل يف سورتِو بدأا ُتوهر لُو  ن األفاعيل و احلرهاا  

,  ا هي حاجتك ؟ ااد يف فت تِو فراودها عن رفسها فتم عت فأحل و مت عت اىل أن قالت ان يل حاجة 

قالت أاوُد اأع حيىي يف هرا الرشت و أخرجت الرشت  ن الرهب و هرا عبُد شهواتِو , قال هر  

شتدا شهوتُو رادى َلمَّا أ اذا فعل هرا اسلك حاول أن وعدل اأوها الب ت ُتصر حاجٌة يف غاوة الصعوبة 

تقرع اأسو و و ترحبُو هما تربح ال عجة فقال لُو ترهب اىل حيىي ابن اهروا أن اوتوين جبزاا جاءوا لُو جبزاا 
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حيىي يف أي  وان ؟ حيىي يف وو عتِو هان وتعبد  , و فعًال ورهُب اجلزااتأتيين برأسِو يف هرا الرشت 

و مجَع د ُو يف الرشت ألن اسلك هو الري  د اىل الواودفرحبُو  ن الواو هالز  دخل عليو اجلزاا  ن دون

رأيت على ذهر  ا وتعلق بر  ,  ن د ِو سقرت قررة على األاض فالرشت أ تأل بالدز رلب   ُو ذلك 

, فجاء اجلزاا بالرشت و فيو اأُع حيىي سالز او عليو و دخل على القررة اليت سقرت على األاض 

ولواا او و لرلك هلمة لسيد الشهداء و قد تُو هدوًة أل ها ت الرشت فرلبت هر  الب ذلك الراغية 

هان وقول أرُو  ن هوان الدريا على او أن اأع حيىي ابن اهروا يف رروقِو اىل الرفوف  و سال و عليو 

ع اال أن اأ , وُهدى اىل بغٍي  ن بغاوا بين اسرائيل , فعًال محلت الرشت و ُقدِّز هدوًة اىل تلوم البغية

أن هر  الب ت حراٌز عليك و مبسمع  ن حضر واجو السلران تولم يف الرشت حي ما واجو اسلك حيىي 

بعد أن ُقِرَع اأسُو قالُو أوضًا عليو السالز  ثلما قال هرا الوالز يف حياتِو و ال جيوا لك أن تتزوجها 

 , هر   ولو يتُو ..الشروف 

على ربي ا و آلو و و أرتصر او بِو سولو ية حيىي صر او بِو وعين  ن الري أرتأ ا  ن الري رلب بثأاِ   -

اليت ذهرتا لك و أن او قد أرتصر ليحىي ابن اهروا الرواوة قالت قبل قليل عليو أفضل الصالة و السالز 

بُبخت و يف الرواواا برا األسم هثرياً  ا وُرهر يف هتب التأاوخ بُِبخت ُرَصر , ُخبت ُرَصر أو ربوخر ُرَصر  

ُرَصر أو ربوخر ُرَصر أسٌم واحد , هرا التغري باعتباا األسم ليس عربيًا , ُخبت ُرَصر  ن هو ؟ اذا ررجع 

ا رأة فاجرة يف العراق يف بالد العراق , ا رأة هتب احلدوث ُخبت ُرَصر اىل هتب التأاوخ و هتب األخباا  

الري ووضع على اسزبلة حتماً ى اسزبلة فاجرة هارت تسري يف رروقها  را على  زبلة وجدا لقيرًا عل

هارت  و ساً  , وجدا لقيرًا على  زبلة فأخرا هرا اللقيط , لقيط و اال  ن الري ووضع على اسزبلة

ت ع دها خ زورة فوارت تزين هر  اسو س تأخر و هان يف البيو  ا هارت تعيُش بِو  ن ُأجرة فاحشتها 

شرتى بأجرة اسو ساا يف حليب اخل زورة و اخلبز و حتلب اخل زو بوِ  اسال تشرتي
ُ
رة فتثرد هرا اخلبز اس

فهرا اسقصود ِشراُا خلقِو هري و هرب و أوبح بعد ذلك سلران ا ارِو  ُو ل بوخر ُرَصر اىل أن رشأمُترع
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, ال قرة الثارية , قلُت ال قرة  األوىل  ولو ية حيىي على ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة و السالز 

  قرة الثارية مبن أرتصر او لد ِو ِبشراا خلقِو ..ال

 ن الرشت هورا يف األحادوث , هر  قررة الدز اليت سقرت  ؟ ال قرة الثالثة هيف هان األرتصاا -

بقيت تغلي و تفوا يف غلياٍن شدود يف فوااٍن شدود فأ ر هرا السلران أن الشروفة أ�ا بقيت تغلي تفوا 

حىت وضعوا عليها أهواز تراب أوبحت و هلما وضعوا عليها ترابًا هلما أاداد غليا�ا ضع عليها الرتاب و و

وول اىل , بعد ربوخر ُرَصر َلمَّا جاء  ن العراق اىل بالد الشاز , تًال عالياً و  ع ذلك هان دُز حيىي وغلي 

أوضًا َلمَّا وول اىل هرا و هو ظاٌمل يف تلوم البالد   و أباد عروش الواسني يف ا اروِ أن قتل هرا الوامل

التل اأى شيئًا عجيبًا فسأل َلمَّا سأل أخربو  شيوخهم , شيوخ بين اسرائيل عن هر  القصة فأخر وربح 

بعض الرواواا أرُو ذبح و ذبح و  ا هان مير يف  يف بعض األخباان ذبح سبعني ألف اىل أعلى هرا الدز 

ال وُبقي حىت احليواراا هان وقتلها وقتل حيواراتا أوضًا و رسائها و أرفاهلا و قروة اال و وقتل اجاهلا 

قال اوتوين با الدز وغلي اىل أن سأل هل بقَي  ن ذلك اجليل أحد ؟ قالوا بقيت عجوا وقتل و شيئًا 

, هر  أوضاً الويفية اليت أرتصر او سبحارو و تعاىل جاءوا بالعجوا أوضاً ُذِحبت فهدأَ دُز حيىي  ن الغليان 

الرواوة أتضح اسقصود هري اسقد ة با عتباا ز حيىي على ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة و السالز با لد

 تضم ة لثالثة  ضا ني قبل قليل اليت ورووها عبد او ابن س ان عن ا ا  ا الصادق عليو السالز  الشروفة 

: 

و اذا أااد أن ئِو أرتصر هلم ِبشراا خلقو اذا أااد أن و تصر ألوليااسضمون األول أن او سبحارو و تعاىل  -

 و تصر ل فسِو أرتصر بأي شيٍء ؟ بأوليائِو ...اىل ه ا و تهي الوجو األول  ن الواسيت 

و حيىي ابن اهروا  , وعين احلسني ولواا او و سال و عليو, ....رزل ا   زًال و احل ا   و اال و ذهر أيب 

سال و عليو امنا فيو ت بيُو سن حولو و سن تصل اليو هر  الولماا ذهرُ  ليحىي ابن اهروا ولواا او و 
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على تصل اليو هر  األقوال الشروفة لسيد الشهداء ولواا او و سال و عليو أن ه اك  ولو يٌة ستقع 

امنا فقط  ن جهة بالتماز ت  ولو يٌة على حيىي ال على وجو اسقاوسة و اسرابقة عسيد الشهداء هما وق

و اال وقعت اسولو ية على سيد الشهداء فقط  ن هرا اللحاظ وقعت اسولو ية على حيىي ولو ية وقوع اس

و لرلك قلُت قبل قليل و أول الوالز هان فمولو ية حيىي عليو السالز ال تُقاع مبولو ية سيد الشهداء 

 ألن احلسني ولواا أضيف الثاا اىل اوو لرلك أضيف الثاا اىل او  , جوابًا عن سؤال  عىن ثاا او

باعتباا أن واحب الثاا أقرب  ا ووون اىل احلسني أقرب  ا ووون اىل او و ألن او او و سال و عليو 

على أقرب واحد اىل اسقتول أقرب واحد اىل القتيل هو واحُب الثاا اسصيبة توون أعوم على أي أحد 

ى أعز واحد على القتيل اسصيبة توون بال سبة اليو علعلى أعز واحد ع د اسقتول أقرب واحد  ن اسقتول 

ألن احلسني ولواا او و سال و فالثاا ُرِسَب اىل او سبحارو و تعاىل  , و هو ووون واحباً للثااأعوم 

و و او سبحارو و تعاىل أقرب  ا ووون اىل احلسني أحب  ا ووون اىل او أقرب  ا ووون اىل او عليو 

 ن ؟ لرلك سيد الشهداء الري ورلُب بثأاِ   , عليو أفضل الصالة و السالز احلسني أحب  ا ووون اىل

بل أوثق هتب يف ها ل الزواااا الشروف لشيخ ا ابن قولووو أوثق هتب الزوااة او هو الري ورلُب بثأاِ  

اد فيها و أرت جاء فيها هرا اسعىن هرا ال ص و الزوااة اسرووة عن اإل از الصادق عليو السالز احلدوث 

او يف األاض  ن الدز الري ال وُداك تِرتُو أحٌد  ن أهل األاض و  و أرك ثااُ  : ( ختارب سيد الشهداء

: و أرك خنارب سيد الشهداء يف هر  الزوااة ال وُداهُو اال او وحد  ) الحووا العبااة جداً ورحية هورا 

رالبة حبق اسقتول ثاا او يف األاض  ن الدز الري ال وُداك تِرتُو 
ُ
,  ن , الِرتة وعين الرحل الثاا وعين اس

الدز الري ال وُداك تِرتُو أحٌد  ن أهل األاض و ال وُداهُو اال او وحد  , فالري وأخُر بثأا سيد الشهداء 

امنا وأخُر ثأا  ؟ وأخُر البااي سبحارو و تعاىل ثأا سيد الشهداء لون هيفَ  , هو او سبحارو و تعاىل

بيدِ  ود او اسبسورة اإل از اسعصوز عليو السالز احلجة ابن احلسن ولواا او و سال و يد الشهداء س

أن اسالئوة بعد  قتل ولواا او و سال و عليو , أليس يف األحادوث الشروفة عن ا ا  ا الصادق عليو 
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هرا احلسني وفوتك و وتك ضجت اىل او أن وا اهل ا أرتقم ممن قتل وفسيد الشهداء ضجت اسالئوة 

خيارب اسالئوة او سبحارو و تعاىل  : تقولفارتقم  ن قتلتِو الرواوة الشروفة عن وادق العرتة حبيبك 

 ؟ عن أي شيءٍ  , سأرتقم  ن قتلتِو بعد حني مث ووشُف للمالئوة سبحارو و تعاىلو اين  وقول هلم

و وقول هلم برا أرتقم   هم برا ال و عليو عن وواة ا از ا ار ا ولواا او و سووشُف للمالئوة 

و امنا بيد او , ثأا احلسني ال ووون بيد اخللق أرتقم   هم , الري وُداُك الثاا هو او سبحارو و تعاىل 

أرتبهوا اىل الرواوة الشروفة أعيدها , ألن  صيبة احلسني ولواا او و سال و عليو  صيبٌة   سوبٌة اىل او 

, ان او اذا أااد أن و تصر ألوليائِو , اذا هان اآلرتصاا ألوليائِو أرتصر هلم ليت ذهرتا قبل قليل  رة ثارية ا

أرتصر بأوليائِو هحالة سيد بشراا خلقِو هحالة حيىي ابن اهروا عليهما السالز أ ا اذا أااد أن و تصر ل فسِو 

ل فسِو بأوليائِو اال حالة و تصر فيها او األحادوث ولواا او و سال و عليو , و مل ترهر ل ا الشهداء 

هي لون  ولو ية سيد الشهداء  , ولواا او و سال و عليهم أمجعنيسيُد الشهداء و أهل البيت 

و اال اآلذاوا و البالوا و اال  ولو يتهم واحدة و اال فجيعتهم واحدة الع وان األول سولو ية أهل البيت 

اال أن ُ صاب و ال تُعدُّ و ال ُحتصى ال ُتداهها العقول عليهم أمجعني  سال واليت واجهتم ولواا او و 

سال و عليو هو ال قرةاحلمراء او و  سيد الشهداء ولواا  صاباال أن ع وان  صائبهم سيد الشهداء 

على ربي ا و آلو و اذا هارت د اء حيىي ابن اهروا رقرة محراء  توهجة يف  صائب أهل البيت استوهجة 

د اء احلسني تغلي يف قلب اذا هارت د اء حيىي هارت تغلي يف الرتاب  ا أفضل الصالة و السالز عليهم

ولواا او و و لرلك يف بعض األخباا أن سيد الشهداء ولواا او و سال و عليو اإل از احلجة 

ولواا او عليو سجاد العرتة الراهرة لتودوع ا ا  ا الغروب حي ما جاء لتودوع اون العابدون سال و عليو 

ثُو أن قال لُو حي ما جاء لتودوعِو يف بعض األخباا و عليها  ُبين علي و ان د ي ال وسون بعد أن ُحيدِّ

حبدوث حيىي ابن اهروا وقول ان دز حيىي ابن اهروا أخر وغلي اىل أن قُِتَل عليو سبعون ألف و ان د ي ال 

د اء حيىي ابن هدي ولواا او و سال و عليو حىت وُبعث ولدي اسوسون , بين علي ان د ي ال وسون 
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تغلي يف قلب بقية د اء احلسني ولواا او و سال و عليو هارت تغلي يف الر ال و يف الرتاب ان  اهروا 

لو بقيت على األاض و لو بقيت د اء احلسني عليو السالز على األاض ولواا او و سال و عليو او 

يف الرواواا و اال د اء احلسني ولواا او و سال و عليو ٌء  ن األاض لغلت غليارًا امبا مل وبقى شي

و أشهُد أن د ك قد سون يف اخللد و اقشعرا   و أظلة العرش  : ( وااة الشروفةأال خناربُو يف الز اُِفعت 

( و أشهُد أن د ك قد سون يف اخللد و اقشعرا   و ) اوااة  ن الزواااا اسرلقة يف اسفاتيح الشروف 

يف اس از بعد  قتل أرُو اأى ال يب ولى او عليو و آلو و سلم أظلة العرش ) و لرا الرواوة عن أبن عباع 

حّرز سيد الشهداء 
ُ
بعد  قتل سيد الشهداء بعد ذلك عرف أن هرا اأى يف اس از يف ووز العاشر  ن اس

و هو ُ شِعٌث ُ غِرب و بيدِ  قااواة  اأى ال يب ولى او عليو و آلوالوقت هو الري قُِتل فيو سيد الشهداء 

قال : اين جئُت ألتقُط دز احلسني بر  القااواة , و هرا اسعىن واد يف , قال  ا اخلرب وا اسول او 

أن او سبحارو و تعاىل بعد  قتل سيد عن ا ا  ا الصادق ولواا او و سال و عليو الشروفة الرواواا 

 ن على وجو ألتقط با دز احلسني عليو السالز بيدِ  قااواة خضراء  وأاسل  لوًا اىل األاض الشهداء 

فيو لون الوقت جيري ِسراعًا و اللس رال ب ا  لو هان البحث يف هر  اسسألة لبسرت الوالز األاض 

اليت أاادها البااي اىل العرش و عن احلومة عن السر يف افع دز احلسني امبا أحتدث عن هرا اسضمون 

مل وغلي يف األاض ألرُو اُِفَع اىل العرش فدُز احلسني ولواا او و سال و عليو  ن ذلك تعاىل سبحارو و 

) و اال دُز احلسني و اقشعرا   و أظلُة العرش سون يف اخللد,  ,و أشهُد أن د ك قد سون يف اخللد ( 

و اال ال  قاوسة و السالز عليو أفضُل الصالة غليارُو اآلن يف قلب ا از ا ار ا ولواا او و سال و عليو 

, ألن حيىي عليو السالز هم جاءو  ولواا او و سال و عليو و بني واقعة سيد الشهداء بني واقعة حيىي 

رحبو  أ ا سيد الشهداء هو الري ذهب اىل السيوف وا سيوف خروين , حيىي هم قصدو  اىل وو عتِو ف

و ألقاً و و وجهُو وزداد روااً هو الري سعى بقد يو ليو ولواا او و سال و عفرحبُو اجلزاا و أ ا ُحسي  ا 

مشوخِو و على هربواء حقِو اذ ا�م هاروا يف شخصِو اسقدع و بقي احلسُني على مسواً و عالئم هربواء احلق 
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قد عدوا جراحاتِو هورا لعلى األاض و خيافون أن وقرتبوا  ن جسدِ  اسقدع و هو جثة ها دة  رروحة 

 هارت جراحوُ رفسي أبا عبد او أهثر  ن ألفي جراحة   داكَ فِ ارت أهثر  ن ألفي جراحة فويف األخباا 

ألرُو مل فاجلراح اجلدودة أون توون ؟ على رفس اجلراح األوىل ألن بدرُو جترح بوا لِو جراح على اجلراح 

ربتت فيو  اال و قداال و هو  ضروب بسيف الشروف اال و هو  رعوٌن بر ح وبقى قسٌم  ن  قدز بدرِو 

فوارت السهاز تتوسر على  ن هثرة السهاز ربلة أليس األخباا هورا تصفُو أن بدرُو واا هالق فر 

, حيىي عليو السالز جاءُ  جزاٌا اىل وو عتو أ ا حسني او هورا ذحبو  هو ُحسي  ا هورا ذحبو  السهاز 

حيىي عليو السالز اإلهلي لووا  لووتيًا يف ساحة اسسعى بقد يو , سعى بقد يو ليوون قربارًا الري 

 راا و  راا احلسني ذحبو  حني قتلوا علي األهرب , احلسني ذحبو  وحدُ  أ ا احلسني عليو السالز ذحبو  

احلسني  , على شارئ العلقمي , احلسني ذحبو  حني ذحبوا الرضيعذحبو  حني ج دلوا أبا الفضل العباع 

هان ُجيرح  ع هل جراحة تصل اىل اا  احلسني هان وُربح  ذحبو   ع هل شهيٍد وقع  ن أوحابِو و أرص

, احلسني األمل الري عارا  حي ما  ولواا او و سال و عليو أبدان أرصااِ  و أبدان أهل بيتِو أبدان شيعتِو 

و القوز هجموا على خيا ِو و وسمع الصااخ يف و وء برقبتِو ولواا او عليو على الر ال  اً هان  رروح

هري اجلراحة غرية احلسني عليو السالز أآل ها أهثر  ن أآلز رعن احرقوا خياز الواسني  أوسارهم أن

احلسني مل وُربح فقط بسيف مشر لع ة او  راا و  راا ُحسني ذحبو  و ذحبو  و ضرب السيوف الر اح 

حيىي ذحبو  و  ,و  راا ُذِبَح أبو عبد او ولواا او و سال و عليو  راا و  راا ذحبو  و ذحبو  عليو 

حيىي ذحبو  و مل تصعد اخليول على وداِ  اسقدع أ ا حيىي ذحبو  و مل وون غروبًا مل وون عرشارًا 

رية بني و فوااق هبذحبو  غروبًا ذحبو  عرشارًا داست اخليول على وداِ  الشروف ُحسي  ا غروب فارمة 

مل أوًال حيىي , حيىي عبد او أوًال  , و لرلك سعد ابنحيىي و بني احلسني ولواا او و سال و عليو 

سيد الشهداء أمسع هر  الرواوة , الرواوة عن ل واال برلٍب  ن اهروا  ؤاساًة لرسول او وولد و مل ُخيلق 

ذهب اىل  سعد ابن عبد او وسأل اإل از احلجة عليو السالز حي ما ذهب اىل سا راء القصة روولة
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وا ابن اسول او فأشاا سوري ولواا او عليو , قال : ع دي أسئلة سا راء يف ا ان ا ا  ا الزاهي الع

هرا ا ا ك و  , قال أسئل ا ا كأابع س واا عمرُ  آرراك ولواا او عليو اليو أن أسئل اإل از احلجة 

 ا ا  االيت سأل سعُد  ابن عبد او لُو سألُو أسئلة هثري   ن مجلة األسئلة أأس  ن بعديلق اخلاحلجة على 

 , ِذْكرُ  , كهيعص  { ,ههيعص ؟ يف أول سواة  رمي وا ابن اسول او  ا  عىن   : احلجة عليو السالز قال

 { كهيعص , , ِذْكرُ هر  احلروف هارت ذهرًا لزهروا الولماا  وعين أن هر  }زََكرِيَّا َعْبَدهُ  رَبِّكَ  رَْحَمةِ 

وسأل اإل از عليو ذهرُ  ههيعص , فلرلك هرا الشيعي ن وعين أن اهروا ها زََكرِيَّا} َعْبَدهُ  رَبِّكَ  رَْحَمةِ 

ثُو وقول : ان اهروا  ا ؟السالز وا ابن اسول او  ا  ع اه أن رلب  ن او سبحارو و تعاىل , اإل از ُحيدِّ

أمساء أوحاب الوساء وُعلمُو األمساء اخلمسة ليس اسقصود ه ا هرا هالز على حنو وُعِلمُو األمساء اخلمسة 

و اال  ا األمساء هو ال وعرف أمسائهم و امنا اسقصود أن وزادا  عرفًة فيهم  وليس اسقصود وعلمة اإلشاا 

أوًال مل , واضٌح جداً هرا اسعىن وروح يف األحادوث الشروفة  اال ب بوة ربي ا و بوالوة أئمت ا بُِعَث رٌيب قط 

 ع و لوال وجود علٍي ال وااين  , عليو ال وو س تون تثبت ال بوة ألحٍد  ن األربياء اال بعلٍي ولواا او

يف األحادوث الشروفة , و امنا ربياء بار ًا هرا اسعىن واضح ه ُت  ع األال بياء  ا هارت لألربياء  ن ربوة  

و يف الرواوة اشاااا أن وزداد  عرفة فيهم بال تيجة الرواوة حنن لس ا يف  قاز شرحها علمين األمساء اخلمسة 

عليو السالز فعلمُو فوان اهروا    ُو ذلك أرزل عليو جربئيل  سبحارو و تعاىل َلمَّا رلب اهروا او , و ا وا

أسم ربي ا ولى او عليو و آلو هلما ذهر هما تقول الرواوة ُحممَّدًا و عليًا و فارمة و احلسن هلما ذهر 

لى هربو و اذا ذهر األسم و اجنلى هربو اذا ذهر هر  األمساء األابعة اروشف مهُو و اجنأروشف مهُو 

خ قتُو العربة و وقعت عليو البهرة , البهرة وعين عال افريُ  عال  عليو السالز اخلا س اذا ذهر أسم احلسني

هلما ذهر األسم اخلا س خ قتُو العربة و اشتد افريُ  و أشتدا حسرتُو فهو اهروا على افريُ  و عال رـََفسُو  

 ا يل اذا ذهرا األمساء األابعة  : البااي وقول وا اب وسألُ و السالز ربي ا و آلو و عليو أفضل الصالة 

د عت عيين و خ قتين أرسى مهو ي و  ايل اذا ذهرُا األسم اخلا س األَول تتسلى مهو ي بأمسائهم 
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, هاف هربالء , هاء هالك عليو السالز ههيعص و مل تدأ افريت فأوحى او اليو قصة احلسني العربة 

اء وزود قاتل احلسني , عني عرش احلسني , واد ورب احلسني , وعين هري على سبيل الر ز العرتة , و

َ لُو احلقيقة و السر  حني ذهرِ  للحسني عليو يف حالة احلزن و حالة اخت اق العربة اليت تسيرُر عليو بنيَّ

 ة او عليو  , وعني هاف هربالء , هاء هالك العرتة , واء وزود ظاُمل احلسني , قاتل احلسني لعالسالز  

اوح  ن عرش احلسني , وواد ورب احلسني ,  الرواوة تقول عن ا از ا ار ا ولواا الو و سال و عليو 

اليت مل ُوولم رلك بقي يف اسسجد ثالثة أواز هر  األواز الثالثة ب اوة تقول َلمَّا مسََِع اهرواسوا  فدا  , الرو 

 :  و قضاها بالبواء و ال حيب و هان وقول يف بوائِو و حنيبوِ  فيها ال اع و   ع ال اع  ن الدخول عليو

, اهلي بعد أن عرف  ا عرف  ن  صاب اهلي أتفجع خري خلقك بولد  وعين ال يب ولى او عليو و آلو 

ف ائِو , اهلي أتُلِبُس عليًا و ب ي أَتُ زُِل بلوى هر  الراوةسيد الشهداء , اهلي أتفجع خري خلقك بولد  , اهل

, مث ورفع ودوو , اهلي أحتُُِل هر  الوربة يف ساحتهما , هان و حب و وبوي رمة ثياب هر  اسصيبة فا

وُراق ووون  و رب حي ما ووون اإلرسان هبرياً جعلُو قرة عٍني يل يف الوِ ولداً و أاللهم أااقين  : بالدعاء وقول

رب و افتين حببِو مث افجعين بِو  واساًة يف الوِ تعلقُو أهثر , وقول : اللهم أااقين ولدًا و اجعلُو قرة عٍني يل 

أوًال هلُو امنا هو  صيبتُو وجودُ  على أساع هر  الرواوة و اال حيىي  , لرسول او ولى او عليو و آلو

امنا هو فرٌع و د ُو فرٌع سؤاساة سيد الشهداء ولواا او و سال و عليو أوًال ال توجد  قاارة يف اسقاز 

و  واساًة سولو ية سيد الشهداء ولواا او و سال و عليو ًة لرسول او  واساًة للزهراء  واساُسِفح 

 ..ليس هلا اال اإل از احلجة ولواا او و سال و عليولرلك  ولو ية سيد الشهداء 

ن يف حياة استشيعني هر  الليلة   يف حيات ا , هر  الليلة ليلة العاشر و هر  الليلة  ن أفضل الليايل 

بالد وع هر  الليلة تُغسُل فيها األداان تُغسل فيها القلوب بالد وع احلسي ية أفضل الليايل هر  الليلة 

ُترهر وعة و هر  الزفرة لو الزفرة للوعة او ب و غربة او ب هر  الاحلسي ية هر  الليلة اآلهة ألجل احلسني 

فويف حبسرتِو ا ا  ا أرفاسُو فقط تسبيح و اسغموز لولمهم أليس أرفاع اسهموز ُترهر ال فوع القلوب 
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 و سال و عليو يف سجود  هان ودعو  اذا هان ودعو ؟ اللهم أاحم تلك القلوب الصادق ولواا او

اللهم أاحم تلك القلوب اليت جزعت و احرتقت ل ا , اللهم أاحم تلك  , اليت جزعت و احرتقت ل ا

يف ة الشمس يف خد ة أيب عبد او يف اوااة أيب عبد او الوجو  اليت غريتا حرااة الشمس , غريتا حراا 

سالت د وعها , اللهم أاحم تلك العيون اليت غريتا حرااة الشمس على الوجو  على أيب عبد او  اللرم

بعد ,  أن وقول : اللهم أاحم تلك الصرخة اليت هارت ل ا اىلامحًة ل ا , اإل از ولواا او و سال و عليو 

اين استودعك  تلك األرفس و يف دعائِو و هو ساجد  يف سجودِ  و هو وبوي : اللهم ذلك وقول 

, اإل از وضع هؤالء ودوعة ان شاء او روون يف هر  الليلة يف ِعداد ودوعة اإل از الصادق األبدان 

ع و اإل از وضع هر  األبدان و هر  القلوب ودوعة ع د او  ن الري أود  , ولواا او و سال و عليو

 ن الري أُودَِع ع د  ؟ اللهم اين أودعك هر  األرفس و األبدان حىت توادها على احلوض ووز الفزع 

و هر  القلوب احملرتقة أليب عبد او ولواا او و سال و عليو الورب , اإل از وضع هر  العيون الباهية 

رقة حرقة يف لون ه اك حُ جترع  ع  ن اآلالز  ار حلسني قبل قليل قلت قلب احلسني جتأ ا قلُب اودوعة 

رقة الرضيع و هي حرقة يف قلوب أهل البيت , هرا هوالهو اللعني رقة , حُ قلب سيد الشهداء ال  ثلها حُ 

اجال رساء يف أحدى , هوالهو َلمَّا دخل اىل ريشابوا و هوالهو هان وقتل  ا هب و دب لع ة او عليو 

اذا أخرأ اأسًا وأ ر  عُو  ال اع اليو اذا أخرأ خرأ رز أقربالريشابوا هوالهو هرا الفتاك القاتل قرى 

اجلااي هان وسلخون جلد وجو الري ال ورضى و   وبأن ُوسلخ جلد وجهِو بعد ذلك وقتلو وعين هرا عرف

أهثر  وان هم ولقى اإلرسان  ن األمل يف هر  العملية ألرُو أهثر جتمع لألعصاب يف وجو اإلرسان 

احلساسة يف وجو اإلرسان و لرلك قلُت قبل عدة ليايل أرُو اجلراحاا اليت توون يف تتجمع فيِو األعصاب 

, على أي حال فهوالهو هان وقتل الرأع ختتلف دوتها يف الشروعة عن سائر جراحاا البدن  يف الوجو و

 يفيف اسدن اليت ختالفُو قروة  ن القرى حيواراا أشجاا  ا ورتك شيء و الوبري رساء اجال الصغري 

قتل ال ساء , قتل الرجال  , حرق اسزاوعاا , هدز البيوا , فأ ر بقتل هل أهلهاريشابوا دخل هوالهو 
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وتشفى أل�م عاردو  هيف قتلوا أهل القروة األرفال أ�وا القروة و هو و ور اليهم و ور اىل أوحابِو  

قالوا فجاءوا بِو اىل هوالهو هد يف اسيف األث اء يف األث اء وجدوا رفًال يف  هد رفل اضيع وتشفى برلك 

َلمَّا سل السيف فسل سيفُو هي ورحبو وضعو  أ از هوالهو يف القروة رفل يف اسهد هرا أخر  ن وجدرا 

تبسم هرا الرفل تبسم يف وجهِو رفل ال وداك شيئًا ِ  هي ورحبو دوُو و أدىن السيف  ن حنرِ   ن وا ليرحب

, أ ا اضيُع احلسني ِو افع السيف قال خرو   ا ذرُب هرا الصغري يف وجو هرا هوالهو َلمَّا تبسم يف وجه

اأو  هيف وتبسم يف وجو أيب عبد او و هو ورفرف هالرري بني ودي احلسني ولواا او و سال و عليو 

هو هرا اللعني حر لة وقول َلمَّا أروشف الغراء عن وجهِو هان وجهُو هأرُو ولواا او و سال و عليو 

سيد الشهداء بعد أن قُِتل أبو ولواا او و سال و عليو و ورفرف بني ودي سيد الشهداء هو شقة قمر 

ألي أ ٍر هي ُتدخل العقيلة جاءا بالرضيع العائلة و اجع لتودوع الفضل ولواا او و سال و عليو 

شدود الشبو  هثريًا ساذا ؟ ألرُو هانألن احلسني عليو السالز هان وهوى هرا الرضيع  األُرس على احلسني 

وضعُو هي وستأرس بِو ولى او عليو و آلو و سلم فالعقيلة محلت الرضيع اىل سيد الشهداء  برسول او 

عوم او لك األجر سيدي وا  , يف حجرِ  قّبلُو َمشّو سيد الشهداء رور اىل لسارِو و اذا هو وابس هاخلشبة

اىل جهة القوز لع ة او هداء محل الرضيع و توجو اليابسة سيد الشبقية او , هان لسان الرضيع هاخلشبة 

الررب ذريب فما ذرب هرا الرضيع  ن: أسقوا هرا الرضيع  اًءا اذا هاعليهم توجو اىل جهة القوز قال هلم 

اسقو   اًءا أختلف القوز   هم  ن وقول ال تعروهم قررة  ن اساء ,   هم  ن وقول اقتلوهم ال تبقوا 

أختلف القوز و أبُن قية ,   هم  ن وقول اذا هان ذرٌب للوباا فما ذرب الصغاا ألهل هرا البيت  ن با

وقرع رزاع  ؟ بأي شيٍء وقرع رزاع القوزولتفت اىل حر لة قال حر لة أقرع رزاع القوز سعد لع ة او عليو 

يف هبد   حر لة وقول أخرجت السهم  ن الو ارة فوضعتوو بت يف حنر الرضيع هو هرا اللعنيالقوز بسهٍم 

اىل أن حارت حلوة الرفل أخرج ودوو أخرج أضرب فيها هرا الرضيع يف واودِ  القوع أرتور حلوة   اسبة 

سيدي افعت الغراء عن ع قِو الشروف و هبت رسمة اوح ولعب بما يف وجو احلسني عليو السالز ودوو 
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فاضت ا وقع السهم يف حنر الرضيع َلمَّ و اذا باللعني ووجو السهم اىل حنر الرضيع وا بقية او آجرك او 

د ا  و أحس حبرااة السهم  اذا فعل  اذا و ع الرضيع أخرج ودوو و اعت ق اقبة احلسني عليو السالز آخر 

, سيدي وا واحب هارت بسمة يف وجو سيد الشهداء آخر  وقف للرضيع   وقف للرضيع  ا هو ؟ 

سيدي أن مبُصابِو بالرضيع أُقسم عليك بلوعة احلسني سيدي وا بقية او  والي وا ابن اسول او الز ان 

سيدي أ ت ا على خد ة احلسني ال حتر  ا  ن خد ة احلسني سيدي  ال تفرق بي  ا و بني خد ة احلسني 

 سيدي و أجعل ممات ا و بني شفاه ا وا حسني وا حسني وا حسني ....و أحشررا  ع ُخداز احلسني 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 : وة الح
 ) األفضل  راجعة الواسيت الحتمال وجود بعض األخراء اسربعية .1(
 ) و قد توون بعض اسقارع غري ُ سجَّلة  ن الوجو األول و الثاين للواسيت فـَُريجى  راعاة ذلك .2(

 ( و رسأُلوم الدعاء لَِتعجيل الفرَج

 

 

 


