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مع إمام زماننا عليه أفضل الصالة و السالم لذكرِه الشريف نوروا وفقنا مجيعًا لألخذ بثأرِه الشريف ..

لٍة عند إمام بو اللس بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , وفقنا اهللا تعاىل و إياكم مجيعًا خلدمٍة ُحسينيٍة مق

ثانية بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , اللهم  لذكرِه األقدس عطِّروازماننا صلوات اهللا و سالمه عليه 

و عليها لذكرِه أدخل الفرح و السرور على قلب العقيلة املسكور بظهور إمام زماننا صلوات اهللا  عليه 

 األرهر زينوا اللس ثالثًة بصوٍت رفيع بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد ..

 يـا زهــراء
 ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا السميع العليم م

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ال التي الوثقى بُِعرَوتِهم الُمسَتمسِكين ِمنَ  َجَعلَنا وَ  ُمحمَّدٍ  آلِ  وَ  ُمحمَّدٍ  لدينِ  اانَ َهدَ  اَلذي هللا الَحمدُ 
 دٍ ُمحمَّ  آل و ُمحمَّدٍ  هاأَعَظمِ  و الوجود َمَراِتب أَشرفِ  على َمَراتِبها أكمل في الصالة و,  لها انفصام

 ..األطهرين األطيبين
 شيَعتِهم أعداءِ  و حمَّدٍ مُ  آل و حمَّدٍ مُ  أعَداءِ  أخَبِثها و الخالِئق أنجسِ  َعلىَ  الَوبيلةُ  الَقاِصمةُ  اَللعَنةُ  و

 .. اِلحَساب َيومِ  إلىَ 
و و فاجعٌة أخرى ُتضاُف إىل ِسجل فجائع أهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني  -

يف الساعة الثانية و النصف من هذا  الطويلماتم املقدسة ُيضاُف إىل تأريخ االنتهاكات خر ُحلرُ انتهاٌك آ

وا احلرم الرضوي بانفجاٍر مهيب يف القسم املقارب من الرأس الشريف إلمامنا الثامن اليوم بعد الزوال دَ 

من الضريح  املقدس و إىل علي ابن موسى الرضا صلوات اهللا و سالمه عليهما مما أدى إىل إصابِة قسٍم 

و الزالت مصائُب أهل تأريٌخ حافٌل للفجائع و القوارع , صلوات اهللا و سالمه عليه مقتل عدٍد من زوارِه 
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ليلة اخلتام بالنسبة بظهور إمامنا صلوات اهللا و سالمه عليه , هذه الليلة اهللا علينا  نَّ ترتا حىت ميَُ البيت 

يف يوم غد  , و هو جملس الوداع مع أهل البيت يف هذه األيام احملزونةلالس العاشوراء هذا آخر جملٍس 

صاب هإش شاء اهللا اللُس معقوٌد بعد صالة املغرب و العشاء 
ُ
نا بعد صالة العشائني مباشرًة عزاًءا بذا امل

بيت عليهم يه , أهُل الاجللل و عزاًءا هلذا االنتهاك العظيم حلرمة إمامنا الثامن صلوات اهللا و سالمه عل

هم عن هذه الدنيا و ال ندري يلبعد رحُكِتبت عليهم الفجائُع يف حياتم و حىت أفضُل الصالة و السالم  

يف يوم عاشوراء و يف يوم مقتِل , فجيعٌة يف فجيعة صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني ذنٍب أذنبوه  أيَ 

 :سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 

 ـارِ ـض الِشفـبيـب ــم ــزاِر       قد فُنيتــنـ ر آلَ ـداـالبِـدار البـ

 ......................................ــزاِر       ـنـ ـدار آلَ ـالبِـدار البـ

 هذه األبيات يكتبها الشاعر خيارب اهلامشيني :

 ـارِ ـض الِشفـبيـب ــم ــزاِر       قد فُنيتــنـ ـدار آلَ ـالبِـدار البـ

 ......................................      هاشميــٌة  علــويــاً  ال  تلــد

 ارِ قـــرَ إن تـركتُــم أُميــًة  بِ       ال  تلــد هاشميــٌة  علــويــاً 

 د الِغـرارـى بحــضـاٍم قبعد ضـ       ايـاواقضـوا ضمـين ذوقوا المعـال ت

 ة المختـارـهجــس مُ ـالشمإن في   ـدوا لكم عـن الشمس ظـالً     ـمال تَ 

 ة المختـارـهجــس مُ ـإن في الشم  ـدوا لكم عـن الشمس ظـالً     ـمال تَ 

 ـارــا الخطَّ ـالقن علـى هُ رفعــت  سـيٍن     رؤوس إن رأس حُ ــوا  الطأطئِ 
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 ـارــا الخطَّ ـالقن علـى هُ رفعــت  سـيٍن     رؤوس إن رأس حُ ــوا  الطأطئِ 

 ة المختـارـهجــس مُ ـإن في الشم  الشمس ظـالً      ـدوا لكم عـنـال تم

 ذاريـسـين  الـا  كفَّـَن الحُ ـبعدم يـاً     هـاشمـوا ــّق أن ال ُتكِفنـحـ

 ــورًا      ......................................ـوا آلل فهــٍر قبــال تشق

 ـارِ ـإقب بال ـه ُمـلقـىً ـطـ ابنُ فــوراً      ـوا آلل فهــٍر قبــال تشق

 َهِتكـوا عـن نساِئُكـم كـل خـدٍر      هــذِه زينــٌب علــى  األكوار

 َهِتكـوا عـن نساِئُكـم كـل خـدٍر      هــذِه زينــٌب علــى  األكوار

 ـارــا الخطَّ ـالقن علـى هُ رفعــت  رؤوس إن رأس حسـيٍن     ــوا  الطأطئِ 

 ـارِ ـض الِشفـبيـب ــم قد فُنيتـ     ــزاِر  ـنـ ـدار آلَ ـالبِـدار البـ

فجائع و ليلة ُمصاب و ُمصاٌب جديد ُيضاُف إىل مصائب أهل البيت عليهم أفضُل  ليلةُ هذه الليلة  -

سألُه بعض إخواننا املؤمنني عن ِلذا سأجعُل حديثي يف هذه الليلة جوابًا عن سؤاٍل  , الصالة و السالم

يف هذه الليلة ملناسبة هذا املعىن مع هذه الليلة جلواب عن هذا السؤال و ِلذا جعلُت امعىن قتيل العربات 

 وات اهللا و سالمه عليهم أمجعني ..أهل بيت الرسالة صلو ما جرى فيها من الفجائِع و اآلالم على 

أمسًا أو النتيجة مسي ما شئت سواء كاش هذا التعبري بهذا األسم أو الوصف أو اللقب قتيُل العربات  -

سيد الشهداء صلوات اهللا و تكرر يف زياراِت هذا الوصف , أو وصفًا حنُن يف مقام بياش معناه  لقباً 

عليهم أفضل الصالة و السالم عدة موارد يف زيارات سيد دوش غريها من زيارات األئمة سالمه عليه 

أمسائِه املعروفة و  األسم من هذا هذا املعىن و أنُه قتيل العربات بل إش يتكررُ الشهداء صلوات اهللا عليه 
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بني شيعة أهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه عليهم سيد الشهداء عليه السالم هو الذي املشهورة 

أنا  ( يعين دمعت عيناه, استعرب يعين بكى  ) أنا قتيل العربة ما ذُكرت عند مؤمٍن إال و استعرب( يقول : 

كثريًا ما و كاش أمُري املؤمنني صلوات اهللا و سالمه عليه   ) ما ذُِكرُت عند مؤمٍن إال و استعربقتيُل العربة 

ُخياربُه دائمًا بذه  ) يا عربة كل مؤمن( يناديه : يف أيام حياتِه سيد الشهداء صلوات اهللا عليه يُنادي 

ورد يف الزيارات , فاألسُم هذا  ) يا عربة كل مؤمن ( :ُخيارب إمامنا احلسني صلوات اهللا  عليه الكلمات 

ورد يف  ورد على لساش سيد الشهداء يصف نفسُه املقدسة بذا الوصف وَ  لشريفة احلسينية أوًال وَ ا

و املقام ال يسمُح باالستقصاِء أحاديث و روايات األئمة املعصومني صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني 

ربة و عَ ؟ العربات مجٌع لِ ما معىن قتيل العربات  , و التتبع ألش الوقت ال يكفي لتناول مثل هذه األمور

ُُ البكاء تأ  العربة بذا املعىن  , ربة هي الدمعةالعَ  حينما يتهيئ قد تأ  العربة ععىن احلالة ال  تسب

ربة أيضاً يف لغة العرب إال ال  تسبُ نزول الدمع من العني قد يُقال هلا العَ اإلنساش لكي يبكي هذه احلالة 

يُقصد منها الدموع أنا قتيل الدموع هو هذا ربة هنا أنا قتيل العَ  الَعربةنا و املقصود منها هات ربَ أش العَ 

يف , ملاذا مل ُيستعمل اإلمام أنا قتيُل الدموع  مل يقلات و ربَ العَ  كلمة  لكن ملاذا اسُتعملتاملقصود 

ت أنًه صريع الدمعة الزيارات أو يف الروايات مل جند يف زياراتِه أنُه قتيُل الدموع , نعم ورد يف بعض الزيارا

الساكبة املعىن خيتلف , صريع الدمعة الساكبة ورد يف بعض زياراتِه ( السالم عليك يا صاحب املصيبة 

وجود القرينة أبني بشكل موجز بالسالم عليك يا صريع الدمعة الساكبة )  هنا املعىن خيتلف , الراتبة 

على اختالف من العيوش السوائل املاحلة ال  خترج ل ات , الدموع ُتطلُ على كربَ الفارق بني الدموع و العَ 

يضحك و لشدة اإلنساش  , اتربَ , هناك دموع الضحك هذه ال يُقال هلا عَ هناك دموع الضحك أسبابا 
ات , ربَ ضحكِه خترج سوائل من عينيه و ال  تسمى بدموع الضحك , دموع الضحك ال يُقال هلا عَ 

و املنُافُ لُه و فعًال تدمع عيونُه حينما يتباكى أو يبكي اإلنساش اسيح بدموع التم اهناك ما ُيصطلُح عليه

, و لذلك رعا جتد أش اهللا قد َملَّك املنافُ عينيه حىت ورد يف الروايات الشريفة القدرة على البكاء 
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رخيصة إال أش دمعتُه و يُعرف عنهم حالة تعدد الوجوه مصاديُ يف احلياة إلُناس يُعرف عنهم حالة النفاق 

, إذ ورد يف الروايات الشريفة أش اهللا َملَّك املنافُ عينيه , يبكي مىت رخص دمعتِه داللة على شدة نفاقِه 

, دموع فهذه الدموع دموع التماسيح و فتنٌة للناس أيضًا هذه فتنٌة للمنافُ و هذه فتنٌة لُه ما يريد 

 فرحةً  قد يفرح اإلنساش, دموع الفرح دموع الفرح  , الدموع ال  يُقال هلاات ربَ ال يُقال هلا عَ املنافقني 

أنا قلت هذه و هناك حاالت أخرى بالنتيجة ات ربَ هذه الدموع ال يُقال هلا عَ شديدة فتهطل دموعُه 
البحوث ليست حبوثًا استقصائية الوقت ما يكفي و مطالب أخرى أريد أش أشري إليها حىت تتضح صورة 

الصادرة من اإلنساش ات هي الدموع ربَ أما العَ فالدموع على عدة أنواع ات ربَ ولو إمجالية عن معىن قتيل العَ 

بعد حرارة بعد لوعة أليس بعد حسرٍة يف القلب بعد ُحرقٍة يف القلب ربة يُقال هلا عَ بعد ُحرقٍة يف القلب 

حدِّث النوري يف الروايات الشريفة 
ُ
أنُه يف ه و سلم ينقل هذه الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و آلشيخنا امل

يف قلوب املؤمنني حرارة , حرارة للحسني عليه السالم ال تربد أبدًا هناك حرارة يف قلوب قلوب املؤمنني 

الدمعة  القلبية ال تربد أبدًا الدمعُة الناجتة من هذه احلرارةللحسني صلوات اهللا و سالمه عليه املؤمنني 

ات يعين قتيل ربَ قتيل العَ  , ربةهي هذه ال  يُقال هلا عَ احلُرقة  الدمعة الناجتة من هذهالناجتة من هذه احلسرة 

و لذلك يف الروايات  , قتيل الدموع النابعة من القلب , قتيل الدموع الصادقة , الدموع املمزوجة باحلُرقة

يها بعٌد , إش املنافُ , اآلش قد املسألة فالشريفة : أش املنافُ يبكي من رأسِه و إش املؤمن يبكي من قلبِه 

ُمراد بالنتيجة افرازات من العني الرواية هنا ال تشري إىل الُبعد الفسلجي هي الدموع كلها فسلجي أيضًا 

لكن دموع املؤمن أيضًا من هي الدموع كلها من العني كلها إفرازات هذه املياه املاحلة إفرازات من العني 

نافُ دم
ُ
و إال املؤمن وعُه من رأسِه يعين أنُه ال يوجد يف قلبِه حرارة العني و العني يف الرأس ُمراد الرواية أش امل

ال خترج من عينه اال بعد أيضًا من جهة فسلجية دموع عينيه أيضًا يف رأسِه لكن ألش دموعه ال خترج 

هناك أيضًا تأثٌري  يوجدفيكوش املنبع الواقعي األصلي للدموع القلب و قد حرارة و جزع يف القلب 

ات هي ربَ لكن املقصود من العَ ة على أي حال ال أريد الدخول يف مثل هذه املطالب فسلجي يف القضي



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
   قتيــل العــربات                                                                                                             

- 6 - 
 

سرة مع زفرة خترج هذه رقة مع لوعة مع أذية مع حَ هذه الدموع ال  تصدر من اإلنساش مع حرارة مع حِ 

  تنبع ات و احلسُني صلوات اهللا و سالمه عليه قتيل هذه الدموع , هذه الدموع الربَ الدموع هي هذه العَ 

أما يف تلكم الزيارة ( السالم عليك يا صريع الدمعة الساكبة ) هنا اسُتعملت  من حرارة ال ُمطلُ الدموع 

و أيضاً ( يا صاحب املصيبة الراتبة ألش الدمعة على الصريع تكوش دمعة حزش كلمة الدمعة بقرينة الصريع 

ا العطاء الشهري الراتب الشهري ألنُه ثابٌت يف كل ) املصيبة الراتبة يعين املصيبة الثابتة و من هنا قيل هلذ

املصيبة الراتبة املصيبة الثابتة ال  ال تتغري , على أي الذي ال يتغري , الراتب يعين الشيء الثابت شهر 

و إش كاش هناك مطالب أخرى ميكن أش توضح ات ربَ حاٍل هذي صورة موجزة للمعىن اللغوي لكلمة العَ 

ن ألش الالس تنتهي يف هذه الليلة فأحاول أش أُمللم أرراف احلديث يف بياش معىن املعىن بنحٍو أوسع لك

, هذا املعىن اإلمجايل هلذه العبارة الدموع النابعة من القلب ات قتيُل الدموع الصادقة ربَ ات , فقتيل العَ ربَ العَ 

سيد ؟ قتيل الدموع  أما ملاذا قيل أش سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه هو قتيل العربات هو

, هل قُِتَل لِيُبكى عليه حىت يُقال عنه انُه قتيل الشهداء قُِتل لِيبكى عليه حىت يُقال عنه أنُه قتيل العربات 

نعم احلسني , أنُه قُِتَل لِيُبكى عليه ألنُه قد يُتبادر إىل األذهاش أش املقصود من قتيل الدموع  , العربات

لكن ال احلسني عليه السالم قُِتَل لِيُبكى عليه عليه لكن ال بذا املعىن الساذج عليه السالم قُِتَل لِيُبكى 

لُِيبكى عليه و اهلدُف األصلي يف نفس البكاء أهُل البيت صلوات اهللا و سالمه عليه أمجعني ما كانوا 

علونُه يف يظهرونُه لشيعتهم من األحاديث الشريفة و ما كانوا هم أنفسهم صلوات اهللا و سالمه عليهم يف

من احلُزش و من الُبكاء و من اجلزع ما كانوا يُظِهرونُه و ما كانوا يبينونُه وردت أيام ُحمّرم و يف أيام عاشوراء 

الكثرية جداً و لذلك إذا أردنا إذا أردنا أش جنمَع األحاديث ال  حتدثت  , الكثرية , فيه الروايات الكثرية

يف قضية البكاء عليهم يف قضية زيارتِه يف قضية احلزش عليه  ليهالشهداء صلوات اهللا و سالمه ععن سيد 

و معها يف كتاٍب واحد جنيف قضية اجلزع عليه يف قضية إقامة املآمت يف قضية ذكر مصائبِه إذا أردنا أش 

أكُرب باٍب يف الفقه الشيعي ُحنصي هذه األحاديث فإ�ا أكثُر من أحاديِث باب الصالة يف الشريعة 
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روايات باُب الصالة و لذلك إذا تريد أش تنظر إىل كتاب الوسائل مثًال أو إىل كتاب املستدرك وردت فيه 

جتد أش أكثر األحاديث وردت يف موضوعني يف باب الفقه يف موضوع الذي مجع األحاديث الفقهية 

ذه الروايات و حنن إذا أردنا أش جنمع الروايات املتعلقة بسيد الشهداء جند أش هالصالة يف موضوع احلج 

إش مل تكن مساوية ألحاديث الصالة و ألحاديث احلج إش مل تكن مساوية فاألحاديث ال  أكثر عددًا 

و كلها َحتُث على هذه القضية حتُث على البكاء على سيد الشهداء وردت عن سيد الشهداء أكثر منها 

اهللا و سالمه عليه و ما كاش حتُث على ذكر مصائبِه حتُث على إظهار اجلزع على سيد الشهداء صلوات 

ُِ ما يُقال عنُه اآلش يف زماننا اخلدمة احلسينية  ام احلسني صلوات جيري يف هذا املعىن يف رري ما يفعلُه ُخدَّ

, فاحلسني عليه السالم قُِتَل , أقول إش احلسني عليه السالم قُِتَل ال ألجل أش يُبكى اهللا و سالمه عليه 

بذا  البكاءقُِتَل لِيُبكى عليه و ليس هذا تناقضاً قُِتل ال ألجل أش يُبكى عليه عليه و يف نفس الوقت أقول 

اإلمام عليه السالم يريد أش يستدر الدموع إذا كاش فقط  أش املعىن الساذج بذا املعىن الساذج أنُه فقط

السالم قُِتَل لِيُبكى عليه بذا املعىن استدرار الدموع احلسني عليه السالم مل يُقتل هلذا املعىن , احلسني عليه 

هذه النهضة ال  قام ألش اإلمام عليه أفضل الصالة و السالم البكاء الذي يريدُه هو صلوات اهللا عليه 
فيها يف كربالء و يف عاشوراء زمانًا و مكانًا هذه النهضة ال  وقفها سيد الشهداء هذه الوقفة ال  وقفها 

يه هذه الوقفة وقفة كانت مشحونة بالعوارف ألنُه مل يكن ميلُك أبو عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عل

و مل يكن ميلك رجاًال بقدر الرجال الذين ميلكهم العدو و مل بقدر السالح الذي ميلكُه األعداء سالحًا 

و يرى أش املسلمني كلهم احنرفوا مل يكن ميلُك شيئاً و حىت الشراب ألرفالِه يكن بيدِه شيء حىت الطعام 

أش الناس كلهم أرتدوا بعد أليس الروايات الشريفة تقول و االحنراف بدأ من السقيفة وش استثناء من د

و سيد احنراف واضح يف التمع اإلسالمي إال ثالثة هذا املعىن واضح يف الروايات الشريفة رسول اهللا 
و ُتيُِّج مشاعر ُج األحزاش ُتيِّ و كرَّس املعاين ال  كرَّس العوارف الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه  

عامة الناس ال متيُل اإلنساش , ألش اإلنساش ال مييل بطبيعتِه و حبكم تكوينِه ال مييل يف الغالب عامة اخللُ 
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و حىت الذين مييلوش ال جيدوش تأثراً كبرياً إىل املسائل املنطقية و العقلية يف الغالب الناس ال متيل يف الغالب 

و لذلك سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه حىت قضية كبري يف اجلانب العارفي يف النفوس تأثُر ال

اإلمام عليه السالم , اإلمام يعرفهم إذا تصورنا أش اإلمام عليه السالم جاء بعبد اهللا عبد اهللا الرضيع 

مه عليه اإلمام هذا التصور نضيف فيه نقصًا لإلمام صلوات اهللا و سالفعًال يطلُب ماًءا لعبد اهللا الرضيع 

بنحٍو مؤكد حىت تكوش هذه العوارف خالدة تكوش هذه التأثريات خالدة و أراد أش ُيكرِّس العوارف 

جند ما و لذلك حنُن إذا أردنا أش نتصفح حوادث الطف لذلك محل عيالُه معه حىت تلقى عائلتُه ما تلقى 

إآل و وجدت يف مسََِع آخروش تصيبهُم األذية أش إذا ما تعرض هلا اإلنساش و من قضيٍة , ما من قضيٍة ُميكن 
ما من شيء ميكن لإلنساش أش يسمعُه إذا ما أصيب بِه حوادثه من مجيع اجلهات من مجيع النواحي 

حبيث أش ما يف حوادث إال و هو موجوٌد يف حوادث الطف إال و يصيبُه شيء من األذى إنساٌش بريء 

رعا , رعا قد يوجُد بعض الناس , قد يع ربقات التمع تؤثر يف مجاحلاالت العارفية املكرسة الطف 

يوجد بعض الناس ال يتأذوش لقتل  قد األرفال قُِتلوا رعاال يتأذوش لقتل الرجال يوجُد بعض الناس 

املهدورة على رعا بعض الناس ال يتأذوش ملسألة الدماء نساء أيضًا قُِتلت و ُسبيت يف الواقعة األرفال 

, الغربة , اإلهانة , االنتهاكات املتكررة و سائُر احلوادث األخرى ال  جرت تكريٌس  األرض , العطش

خلدمة أهل البيت صلوات ععىن تكريس الدموع ععىن تكريس العارفة ات بذا املعىن ربَ عارفي فقتيل العَ 

إذا فهمنا اخلطة ال   ,بذا املعىن إذا فهمنا نعم احلسني قُِتَل لِيُبكى عليه اهللا و سالمه عليهم أمجعني 

نعم احلسني صلوات صلوات اهللا و سالمه عليه إذا فهمناها بذا البعد قامت عليها �ضة سيد الشهداء 
اهللا و سالمه عليه قُِتَل لُِيبكى عليه , و لذلك األئمة عليهم أفضل الصالة و السالم بنحٍو عام إذا أردنا 

املوش فيها مع الشيعة بالذات مع الناس عمومًا و مع الشيعة أش ننظر بدقٍة إىل األساليب ال  كانوا يتع

ُمؤثِرة يف كل أفراد التمع يف الرتبية أساليب يف الرتبية جند أش لألئمة أساليب بالذات مع التمع الشيعي 

بقيت الشيعي بنحٍو عام , األئمة صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني حفروا أخاديد يف قلوب الشيعة 
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رعا جتد الشيعي ال يهتم رعا جتد الشيعي ال يفهم شيئاً من فقه ش حمفورة رعا جتد الشيعي ال ُيصلي إىل اآل

جيد جيد يف قلبِه تأثُراً و كٌل حبسبِه دينِه لكن حينما يأ  ذكُر أهل البيت عليهم أفضُل الصالة و السالم 

يف عمُ التمع الشيعي السالم حفروا أخاديد  يف قلبِه ميًال هلذا املعىن و كٌل حبسبِه , ألش األئمة عليهم

حفروا أخاديد و من أعمُ هذه األخاديد يف عمُ الوجداش الشيعي هذا يف عمُ الوجداش الشيعي 

األخدود الذي ينزف بالدماء و الدموع هذا األخدود الذي ُحِفر يف بارن قلب الوجداش الشيعي واقعة  

و هذه شهداء حفر هذي اجلراحات ال  أدمت بدنُه الشريف , سيد الكربالء و ما لقيُه سيد الشهداء 

صلوات اهللا عليه بذه اآلالم و بذه اجلراح حفر أخاديد يف قلب اآلالم ال  واجهها سيد الشهداء 

تبقى شاخصة و لن تربد كما الوجداش الشيعي و لذلك بقيت قضية كربالء شاخصة و ستبقى شاخصة 

ملؤمنني حرارة يف قلوب شيعة أهل البيت للحسني صلوات اهللا و سالمه قال رسول اهللا حرارة يف قلوب ا

و ِلذا كاش عليه بنحٍو خاص و لألئمة بنحٍو عام لكن للحسني صلوات اهللا و سالمه عليه خصوصية 

من لسيد الشهداء معاجز كثرية لكل وصٍي معجزة أليس لكل نٍيب معجزة , تربيتُه للمجتمع ات ربَ قتيل العَ 

لكن أعظم و ليس احلديث عنها مذكورة يف موارنها و يف الكتب اخلاصة با التكوينيات التصرف يف 

نعيد نفس املصائب يف كل يوم حنُن يف كل سنة معجزة لسيد الشهداء واقعة الطف هذه املعجزة اخلالدة 

يف بناش يف كل األصقاع يف ليف كل األصقاع و مجعة يف كل ليلة مجعة الالس الشيعية على ريلة السنة 

يف الباكستاش يف اهلند يف كل األصقاع و حىت جتمعات الشيعة يف الواليات املتحدة و يف العراق يف إيراش 

ل و  ال ميَُ املصائب هي نفسها نعيدها لكن هلا رعٌم خاص كما أش القرآش أوروبا و أينما وجدت شيعة 

نذكرها سني صلوات اهللا و سالمه عليه مصيبة احل , كلما أعاد اإلنساش قراءته جيد أش هذا القرآش جديداً 

جديدًة و هذا هو السر يف أنُه صلوات اهللا عند املساء نفس املصيبة تبقى يف الصباح نذكرها عند الظهر 

أليس هذا و هذه آياتُه هذه آيات القرآش النارُ ات ألنُه هو القرآش النارُ ربَ قتيل العَ و سالمه عليه 

ُُ بِه اإلنساش ا يقرأُه اإلنساش القرآش الصامت هذا القرآش حينم كلما و حينما يتلوه بتدبر  و حينما يتعل
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أل�ا آياٌت من مصيبة احلسني أيضًا كذلك تُفتح أمامه جيد أش أفاقًا و أبوابًا جديدة يتلوه مرًة جديدة 

عليه ال يذرف ذكرُه فاحلسُني صلوات اهللا و سالمه و القرآش النارُ أيضًا يتجدد آيات القرآش النارُ 

و إال هذا البحث و إش كاش هذا املعىن قد بينتُه بأسلوب موجز ات بذا املعىن ربَ , قتيل العَ ات ربَ قتيل العَ 

البكاء بذا املعىن بذا العمُ بذا البعد نعم سيد الشهداء قُِتَل لِيُبكى حباجة إىل تفصيل لكن إذا كاش 

ملعىن البكاء , نعم البكاء بذا م باملعىن الساذج ال أش يُفهألش اهلدف األصلي من ثورتُه هو هذا عليه 

و حنن لبياش معىن منافع البكاء ؟ ماهي أهدافُه ؟ و لذلك أقُف وقفة قصرية الشكل لكن ما هي غاياتُه 

و إىل ما قالُه أهل املعرفة من صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني هذا نرجُع فيه إىل أحاديث أهل البيت 

, منُذ أش ُضرَِج سيد الشهداء بدمِه و إىل يومنا هذا جارب الشاهدة على رول التأريخ و إىل التعلمائنا 

صاب ُمصاب التعزية أش العزاء على سيد الشهداء أصًال حنُن جنُد يف الروايات الشريفة 
ُ
يُقام حىت و أش امل

ألش س مثلُه عزاء أصًال ليو تُقام فجيعة و يُقام عزاء و روايات واردة بذا اخلصوص يف يوم القيامة 

شخب و تأ  الزهراء عليها السالم و بيدها قميص يو دمُه احلسني عليه السالم يأ  من دوش رأس 

, على أي ؟ أي موكٍب للعزاء احلسيين هذا  ؟أُي جملٍس للعزاء  , فأُي عزاٍء هذا , احلسني مضرجاً بالدماء

 ...حال فأقف وقفة قليلة لبياش منافع البكاء على سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه 

عَظَمة الثواب و األجر هذا األمر من منافع البكاء على سيد الشهداء أوًال : عَظَمة الثواب و األجر  -

لية ال يبحثوش عن الثواب ( أهُل اإلمياش يف املراقي العاواضٌح جدًا يف األحاديث الشريفة و إش كاش 

أصحاب املراتب العالية و املراقي العالية يف  تبكيك عيين ال ألجل مثوبٍة لكنما عيين ألجلك باكية )

مسألٌة سيئة أبدًا مسألٌة ممدوحة مسألٌة اإلمياش ال يبحثوش عن الثواب , ال يعين أش البحث عن الثواب 

ٍم مشرب و لكل مرتبة من مراتب اإلمياش شرائط و بالنتيجة لكل قوٍم مذاق و لكل قو حسنة لكن 

, أوالً هم منافع البكاء ألحنُن كما قلت بشكٍل سريع استعرض و عقائد حيملها أهلها أوصاف و ِخصال 

لبياش األحاديث الشريفة ال  وردت بذا و هذا املعىن حباجة إىل عدة جمالس َعَظمة الثواب َعَظمُة األجر 
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أنُه من الروايات الشريفة ذكرت  , ألش الوقت ال يكفيبعضها بنحٍو سريع لكن أشري إىل اخلصوص 

لَِبَث بذلك يف اجلنة أحقابا و األحقاب يعين الدهور الطويلة ال  دمعت عيناه على احلسني عليه السالم 

, من خرج من عينِه بقدِر على احلسني لَِبَث يف اجلنة أحقابا و تطول فمن دمعت عيناه تطول و تطول 

جناح البعوضة أصغر من جناح الذبابة يف بعض الروايات بقدر جناح البعوضة  , بقدِر َجناح ناحجُ 

من خرج من عينه يف بعض الروايات هذا أيضاً ملاذا قيل جناح الذبابة و ملاذا قيل جناح البعوضة , الذبابة 

يف بعض الروايا   و ذبابةفمن خرجت دمعة من عينيه بقدر جناح ال , بلحاظ مراتب الناس و نوايا الناس

كما قلُت قبل قليل جناح البعوضة أصغر من جناح الذبابة غفر اهللا لُه ذنوبُه و لو  بقدر جناح البعوضة  

,  كزبد البحر , من خرجت منُه دمعة بقدر جناح البعوضة ُغِفرت ذنوبُه و لو كانت كزبد البحر كانت  

يف الروايات الشريفة احلسني عليه السالم لى احلسني , من دمعت عيناه عكزبد البحر إشارة إىل كثرتا 

ما بكيت من دمعت عيناه لَ و يقول أيها الباكي لو تعلم ِعا ُذِخَر لك لفرحت و ينظر إليه من العرش 

و يطلب من جده و أمه و أبيه أش يستغفروا هلذا الباكي , احلسني ينظر إليه من عند العرش على احلسني 

ستنالُه أيضًا علٌو يف و ينالُه مغفرة لذنوبِه  عليه و آله حينما يستغفر هلذا الباكي سصلى اهللاو قطعًا النيب 

و سقطت قطرة منها يف جهنم هداء و سالت دموعُه على خديه فل, من بكى على سيد الشالدرجات 

 وحرَّها و الروايات يف هذا الباب كثرية رَّها قطرة واحدة لو سقطت أمخدت أمخدت حأرفأت حرَّها 

ت و إال هذا حيتاج السُت بصدد احلديث عن الثواب العظيم و األجر العظيم املذكور يف الرواي قلُت أنا

إىل عدة جمالس لكثرة الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني يف هذا الباب 

 :و إاا أختم حديثي بذه الرواية 

الرواية موجودة يف كامل الزيارات من أوثُ كتب  , سالمه عليهعن اإلمام الصادق صلوات اهللا و  -

يعين يقول كُل شيٍء لُه أجر إآل الدمعُة فينا عن اإلمام الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه , الطائفة 

, كُل شيء لُه أجر الصالة هلا أجر , الصيام لُه الدمعة فينا األجُر عليها ليس حمدودًا ال ُحنِدُد هلا أجرًا 
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الذين درسوا املنطُ منكم أليس ُكل  , , كُل شيٍء و اإلمام هذه قضية كليةأجر , حج لُه أجر , إال 

, الدمعة يف أهل البيت و من سور للقضية الكلية هذي قضية كلية , كُل شيٍء لُه أجر إآل الدمعة فينا 

البيت هم الذين  و ألش أهلأصدق مصاديُ الدمعة يف أهل البيت الدمعة يف احلسني عليه السالم 

فكُل شيٍء لُه أجر إال الدمعة , الدمعة أجرها يأمروننا بالدمعة على احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

 , , الدمعة اخلارجة حبسرةُحبرقة ليس حمدودًا , الدمعة أجرها ليس ُمعيَّنًا ُمشخَّصًا قطعًا الدمعة اخلارجة 

ا أصاب سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه ِلملوعة و هلفة الدمعة اخلارجة بإخالص , الدمعة اخلارجة ب

ذكرُت رواية عن إمامنا الباقر عليه السالم قال عليه , هذه الدمعة على سيد الشهداء و يف الليايل املاضية 

, حنُن الذين نتشرُف خبدمة , اإلبقاُء على العمل أشُد من العمل أشُد من العمل : اإلبقاُء على العمل 

ليس فقط هذا يُقال لُه و َخَدَمة احلسني ليس فقط الذي يرتقي املنرب و يذكُر مصيبة احلسني احلسني 

ُُ املال خادٌم للحسني  و  الذلك الذي يؤسي و ال ذلك الذي يطبُخ الطعام و ال ذلك الذي يُنِف

دَّام سيد من أوضح مصاديُ خُ هؤالء كلهم , الباكوش على سيد الشهداء احلسينيات هؤالء كلهم َخَدَمة 

اُم سيد الشهداء الشهداء   صلوات اهللا و سالمه عليه حينما نتحدث عن اخلدمة احلسينية ُكلنا حنن ُخدَّ

يُنفُ األموال أو الذي صحيح أش الذي يذكُر مصيبة احلسني عليه السالم أو الذي يُبكي الناس أو الذي 

 يطبخ الطعام ......إىل هنا ينتهي الوجه األول من الكاسيت 

من مظاهر اخلدمة الظاهرية أما ُكلكم َخَدمة احلسني صلوات اهللا و .رواد جمالس احلسني صحيح هذا ..

على سيد الشهداء الذين ُتصاب قلوبم باحلسرة الباكوش على سيد الشهداء الالبسوش السواد سالمه عليه 

خدمة ختتلف من لكن هناك مظاهر للو الفجيعة لسيد الشهداء شيعة احلسني كلهم َخَدَمة احلسني 

صنفًا معينًا من الناس فحينما أقول َخَدَمة احلسني ال أقصد و إال كل هذا خدمة للحسني شخٍص آلخر 

َخَدَمة احلسني و حنن كلنا يف مقام اخلدمة لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه و إاا شيعة احلسني كلهم 

تنا على خدمة حلسني و آل احلسني , اللهم أمِ دمة احلسني حبُ االلهم ال تفرق بيننا و بني خِ  ( ,عليه 
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ام احلسني حبُ قلب صاحب  احلسني حبُ لوعة زينب يف هذه الليلة على احلسني , اللهم أحشرنا مع ُخدَّ

اإلبقاُء على العمل , , كلنا ُخدَّام احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه  ) األمر و لوعتِه على جدِه احلسني

صلوات اهللا و سالمه عليه هذه الدمعة دمعة ال  نسفحها على سيد الشهداء , هذه الأشُد من العمل 

ال  نسفحها على سيد الشهداء من عيوننا هذه العيوش البد أش نُنزِهها عن النظر احلرام , يعين أنت تقبل 

أنت هكذا , إناء فيه مخر شرب فيه أش يصب لك شخص يف إناء فيه مخر أش يصب لك فيه املاء تقبل 

, اخلمر و بقي هذا اإلناء متنجسًا باخلمر فيأ  شخص و ميلئُه باملاء و يُقدِّمُه لك تقبل بذا  شخص

ام خصوصاً ر البد أش نُنزِهها عن النظر احلقطعًا ال تقبل بذا , فهذه العني ال  تبكي على سيد الشهداء 

بتلى و حينما يُبتلى البد أش بتلوش بذه الظاهرة و هذه من ابتالئاتم و املؤمن ميأش معاشر الشباب 

يف ابتالئِه فهذه العني ال  تسفح دمعًا على يواجه االبتالء بالطريقة و االسلوب الذي يكوش فيه ناجحًا 

منافع البكاء , على أي حاٍل أعود إىل كالمي قلت أنا بصدد بياش سيد الشهداء أش تُنزه عن النظر احلرام 

 ألجر حتدثنا عنه ..على سيد الشهداء , أوًال َعَظَمة ا

ثانيًا األثُر النفسي الفاعل للبكاء على سيد الشهداء و خصوصًا للبكاء املستمر يعين البكاء الذي ال  -

يف كل ثالثة على سيد الشهداء يف كل أسبوع يف كل يومني ينقطع يعين أش يكوش لإلنساش بكاء دائم 

نفسي قوي يف نفس اإلنساش من جهة أش تأثري أيام يف كل يوم البكاء املستمر , البكاء املستمر لُه 

و يرتسُخ يف نفسِه معىن إذا ما أصابتُه احلسرة هلذه املظلومية سيتكّرس يف نفسِه اإلنساش تصيبُه احلسرة 

و هذا من املقاصد األساسية عرور األيام يرتسخ يف نفسه معىن رفض البارل  , الرفض للبارل عرور األيام

اء صلوات اهللا وسالمه عليه البكاء على سيد الشهداء ظاهرُه األنكسار أما للبكاء على سيد الشهد

املداومة عليه ُتكِسُب اإلنساش عزة , ُتكِسُب اإلنساش شعور بالقوة يف مواجهة البارل و لذلك إمام األُمَّة 

ًا لصرخٍة من صد , إش هذه الثورة اإلسالمية إاا هيإش هذه الثورة  : حينما يقولرضواش اهللا تعاىل عليه 

ما من ثورٍة يف العامل  , أل�ا نشأت من الدموع , نشأت من الدموع صرخات احلسني يف يوم الطفوف 
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 حبا قطرات , قطرات من دم , قطرات من دمع , و قطرات منمن كما يقول املفكروش إال و هي مزيج 

إآل هي مزيج من تأثريًا قويًا  , ما من ثورة و ما من حركة و �ضة يف هذا العامل على رول التأريخ أثرت

, هذه القطرات حينما ُمتزج الناتج ثورة من هذه  اقطرات : قطرات دم , و قطرات دمع , و قطرات حب

 القطرات , هذي الفائدة الثانية من منافع البكاء على سيد الشهداء ..

ماء السلوك و علماء الرتبية , املنفعة الثالثة , املنفعة الثالثة أش البكاء على سيد الشهداء يف نظر عل -

علماء السلوك يف نظر علماء السلوك أش البكاء على سيد الشهداء من العوامل املهمة الرتيبة بنحٍو خاص 

لتغطية السالك يف سلوكِه , رعا هناك بعض املؤمنني ممن يسعى لتهذيب نفسِه علم السلوك هو على 

لى سيد الشهداء من أهم الوسائل و من أهم األعمال ع, علماء السلوك يعتربوش البكاء تذيب النفس 

, فهذه الفائدة الثالثة يف الباعثة على تصفية الضمري الباعثة على تنقية النفس الباعثة على ترقيُ القلب 

 ..البناء اإلمياين لنفس اإلنساش 

يُعمُِّ ُحبَّ لشهداء و هي الغاية ال  نتوخاها البكاء على سيد او الفائدة الرابعة و هي أهم الفوائد  -

و من تساوى يوماه فهو مغبوش هذا املعىن و هو هذا اهلدف الذي نسعى إليه أهل البيت يف قلوبنا 

الذي يتساوى يوماه يف فهو مغبوش املقصود حقيقًة يف هذا احلديث من تساوى يوماه يف ُحبِّ أهل البيت 

السبيل إىل الزيادة السبيل إىل تعميُ ُحبِّ أهل  ,لكن ما السبيل إىل الزيادة ُحبِّ أهل البيت فهو مغبوش 

البكاء على احلسني ذكُر مصيبة احلسني البيت يف القلوب البكاء على احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

و ماجرى يف هذا الباب كل زيارة احلسني التعلُ باحلسني اإلنفاق يف سبيل احلسني ِخدمُة خدِّام احلسني 

هذا يُعمُِّ معاين حب أهل البيت يف صلوات اهللا و سالمه عليه دمة احلسني شيٍء جيري يف رريُ خ

و هي الغاية ال  نتوخاها , إذا تعمُ حب أهل البيت يف قلوبنا و يف نفوسنا و هي الغاية ال  نطلبها 

ماذا و يف الدنيا و كنا معهم يف اآلخرة قلوبنا حينئٍذ ُكنا مع أهل البيت عليهم أفضل الصالة و السالم 
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مع نفسِه و اإلنساش حباجة إىل خلوة يطلُب اإلنساش أكثر من ذلك , حنن اآلش إذا جلس كل واحٍد منا 

أش أش خيتلي كل واحٍد منهم بنفسِه تأكيد من األئمة على الشيعة و لذلك يف الروايات الشريفة مع نفسِه 

املروية عن و اهللا إذا نراجع األحاديث  , اإلنساش أُي شيٍء , أُي شيٍء قد ذخرُه آلخرتِه ؟يُفكر يف نفسِه 

و يف يف أهوال املوت , يف أهوال املوت و يف أهوال القرب صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني أهل البيت 

إذا كاش عندنا بصرية , إذا كاش عندنا بصرية و كاش عندنا اعتبار أو تأثر واقعًا تسود أهوال يوم القيامة 

و عن عن األئمة و تتحدث عن أحوال املوت إذا يُراجع األحاديث ال  وردت يف عيين اإلنساش الدنيا 

و أشد من ذلك األحاديث ال  وردت و عن ليلة الوحشة أحوال القرب و عن سؤال منكر و نكري 
أش نرجع تتحدث عن يوم القيامة و مواقف يوم القيامة و أهوال يوم القيامة و يف نفس الوقت إذا أردنا 

ال  تعيننا على اخلالص من هذه األهوال جند أش ما هي األعمال الصاحلة ت الشريفة لنرى إىل الروايا

كُل األعمال كل ناقصة مبتورة غري موافقة لشرائط أهل البيت  الصاحلة عمومًا ال  نعملها األعمال 

لبيت و اهللا مع شرائطها األصلية مع أوصافها احلقيقة ال  ذكرها أهل االفرائض إذا أردنا أش نطابقها 

األهوال  هفقط جند شيء واضح بنيِّ ينجي اإلنساش من هذ و اهللا جند هذه األعمال مبتورةجندها مبتورة 

ا الطريُ و جيعل اإلنساش سعيدًا يف دنياه و سعيدًا يف آخرته ُحبُّ أهل البيت و من أوثُ الُسُبل يف هذ

قبل مدة سالمه عليه , أحُد اإلخواش ُحيدُِّثين ُحبُّ احلسني عليه السالم التمسك باحلسني صلوات اهللا و 

ام احلسني املعروفني يف كربالء الكربالئيوش يعرفونُه  أحُد َخَدَمة سيد الشهداء  كاش َيطَِلع يف كربالء من ُخدَّ

فاً إال أنُه كاش يُتِعُب نفسُه كثرياً يف أداء هذا الدور و كاش معرو بدور الشمر يف أيام متثيل الواقعة يف كربالء 

كاش معروف من البكائني و الناس هلذا الدور , يف نفس الوقت و هو يؤدي هذا الدور  يف أدائِه اجليد 

سنني رويلة يف كربالء بعد ذلك تويف يف  منذُ  يقصدوش املكاش الذي تُقام فيه هذه الواقعة متثيًال و معروفة

يراه يف أيضاً من َخَدَمة احلسني عليه السالم  بعد وفاتهِ  أحُد املؤمنني , ُسفِّر إىل إيراش و تويفهذي السنني 

, يراه يف قصٍر يف جنٍة ال تتمكن األلفاظ من وصفها يراه يف مكاٍش ال ميكن للعبارات و اُجلَمل أش املنام 
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يف غاية العزة مكاش يف غاية الد و اجلمال يف غاية األبة عن هذا املكاش مكاش يف غاية العظمة تتحدث 

ثُه يقول : فيقول لُه يا فالش العجب يف نفس هذا الرائي  يف مكاش يُثريُ  و الشرف يراهُ  ما خربك ؟ فيبدأ ُحيدِّ

و ُهناك أُقيَم جملس حمضر حضر فيه حني مو  و حني خرجت روحي أخذين احلسني عليه السالم 

مام نفسُه و اإليقول أهل البيت عليهم السالم احلسني عليه السالم حضرت فيه العقيلة أنصار احلسني 

و كلما فبدأُت بالتمثيل رلب مين أش أعيد متثيل الدور الذي كنُت أُمثلُه سابقًا رلب مين نفس الدور 

مصائب أهل البيت و حرق اخليام و إىل أش وصل القضية إىل قتل الطفل كلما أزداد البكاء قطعُت شورًا  

و يزداد و اإلمام احلسني عليه  يزدادالشديدة و بكاء أهل البيت  ال إألى املصائبإىل أش وصل احل

واحدة من هذه اهلدايا هو يقول بعد ذلك اإلمام احلسني عليه السالم أعطاين هدايا السالم يزداد بكائُه 

سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه , واحدة من اهلدايا ال  أعطاين إياها هذا املكاش الذي أنا فيه 

رمحة مَّا حّدثين با هذا األخ تذكرُت قصة منقولة عن املوىل الدربندي , هذي واقعاً لَ و هذه ليست بغريبة 

أيضًا عندُه كتاب األسرار صاحُب كتاب اخلزائن يف الفقه اهللا عليه كاش من فقهاء الطائفة يف زمانِه 

هذا كاش يف زماش الشيخ صلوات اهللا عليه مقتل سيد الشهداء أكسري العبادات يف أسرار الشهادات 

يرتقوش املنرب الفقهاء لذكر  ماصر أيضًا لصاحب اجلواهر , املعروف بني مراجعنا , املراجع امعي األنصار 

لسيد الشهداء يف كل مكاش يف كل وقت مصيبة احلسني و هذا الفقيه اآلغا الدربندي كاش من الذاكرين 

ياتِه بل حىت بعد وفاتِه حاملعروفة يف زمانِه و واجه مشاكل كثرية يف أيام و من أصحاب املنابر احلسينية 

تويف الشيخ األعظم و تويف املوىل الدربندي أحد  يف زمن الشيخ األعظم األنصاريهناك من يطعن عليه 

قلُت ملن هذا ؟ قالوا هذا فجئُت إىل قصٍر يف غاية العظمة يقول كأين يف اجلنة العلماء هو يرى يف املنام 

و إذا يب أنتقلُت إىل مث أنتقلُت إىل مكاٍش آخر لتِه منز  وتعجبت من مقامِه لشيخ مرتضى األنصاري 

للشيخ األنصاري صار َخرِبًة يف نظري بالنسبِة املكاش الذي رأيتُه و قالوا يل مكاش و إىل قصر و إىل جنة 

صار يف نظري خربة  ياملكاش الذي كاش جيلس فيه مرجع الطائفة يف زماش الشيخ األنصار إىل هذا القصر 
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قلُت هذا القصُر لك فرأيت املوىل الدربندي ا القصر , ِلمن ؟ قالوا هذا للموىل الدربندي بالقياس إىل هذ

هذا هكذا رأيت قصره و أنت كيف بلغت إىل ؟ قال نعم هذا القصُر يل , قلُت له الشيخ األنصاري 

من  هذا قصرٌ , قال هذا ليس بقصري أصًال  هذا قصُر احلسني عليه السالم و هو أعطاين إياه احملل 

, فنحُن ال جنُد ذخريًة يذخرها اإلنساش و هو الذي أعطاين إياه قصور احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

و ُحبُّ أهل البيت ال جند ذخرية واقعية ينجو با اإلنساش إال لساعات االحتضار ليوم القيامة يذخرها 

أش لذلك يف الروايات الشريفة  وأصدق مصاديُ هذا اُحلب ُحبُّ احلسني صلوات اهللا و سالمه عليه 

إذا ما وضعوا أش املفجوعني باحلسني صلوات اهللا و سالمه عليه َخَدَمة احلسني أش الباكني على احلسني 

قبورهم ملاذا ؟ ألش احلسني عليه السالم حيضر يف ال يصيبهم األذى , ال يصيبهم األذى يف قبورهم 

يف كامل م , و حىت يف يوم القيامة الروايات الشريفة عندهم , إذا حضر احلسني عندهم أُي أذى يصيبه

الرواية أش كل العيوش باكية و كل الناس يعرضوش على احلساب الزيارات عن اإلمام الصادق عليه السالم 

ثُهم و يف ظل العرش  باكوش على احلسني ال شأش هلم حبساب اخللُ و إاا جيلسوش مع احلسنيلإال ا ُحيدِّ

ثونه  ُحتاسب و كيف هو احلساب , و كيف هو احلساب ؟ حساب احلساب  ةالناس يف ساح , يعينُحيدِّ

يه جيلسوش يف ظالل العرش هكذا الرواية لعن كل دقيقة و صغرية و الباكوش على احلسني صلوات اهللا ع

قتيل ات ربَ واحلسني قتيل العَ , الذخرية الواقعية هي هذه يف كامل الزيارات الشريف عن صادق العرتة 

و لساعة االحتضار و للقبور  , العربة ال  نذخرها للحسني و نذخرها آلجالنا ات بذا الفهم ربَ عَ ال

املالئكة جتمعها يف قارورة و حينما ُحيشر و لليلة الوحشة هذي الدموع يف الروايات الشريفة املظلمة 

الباكني  ُجتمع فيها دموع هذه القارورة ال و هذا أكسري اخللود ُحيشر مع قارورتِه  الباكي على احلسني

,  و هذه الليلة من الليايل ال  بكى فيها أهل يف اجلناش و هذا أكسري خلود اإلنساش هعلى احلسني 

 البيت و سالت عرباتم بفجيعٍة ال مثلها فجيعة هذه الليلة بكاء العقيلة , هذه الليلة بكاء اإلمام السجاد

ات ربَ العَ هو البكاء الواقعي ء األرفال و بكاء سكينة هذه الليلة صلوات اهللا و سالمه عليه هذه الليلة بكا
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بعد أش أحرقت يف تلكم الصحراء املظلمة املشحونة بالفجيعة و باحلسرة هذه الليلة يسكبها أهل البيت 

خرجت العقيلة تبحث أثناش من أرفال آل عقيل خيامهم و فرت األرفال على وجوههم يف البيداء 

حرارة اجلو و أيام عديدة مل يذوقوا املاء شدة ين الطفلني ؟ الطفالش َلمَّا فرا عنهما أين وجدت هذ

على  ييكوش حتت الرمل الذو فرار و ركض ماذا صنعا ؟ حفرا الرمال إىل أش أخرجوا الرمل الذي العطش 

على ثيابم و أخرجوا صدورهم و ألصقوها فيه شيء من الربودة فيه شيء من الرروبة ففتحوا وجه األرض 

حركت العقيلة اليتيمني وجدت العقيلة اليتيمني قد ختف عندهم َلمَّا لعّل حرارة العطش هذه الرمال 

من لعنة اهللا عليهم أش أرفال احلسني بدئوا ميوتوش مخدت انفاسهما َلمَّا وصل اخلرب إىل جيش ابن زياد 

األرفال جتمعوا فجاءوا رفال احلسني و نادوا يا أفبعضهم محل املاء العطش بعضهم قالوا أمحلوا املاء هلم 

َلمَّا وضعوا اآلنية بني يدي األرفال ماء زالل بارد و األرفال يف غاية العطش باآلنية و هي تطفح باملاء 

واحد ينظر يف عيوش اآلخر واحد ينظر يف وجه هؤالء األرفال ماذا فعلوا ؟ أشربوا يا أرفال احلسني 

 هذا احلسني مل يشرب خذ املاءنشرب و قد قضى احلسني عطشانا كيف االخر , ملاذا ال تشربوش ؟ قالوا  

أسقوا احلسني أوًال مث أسقونا ألش األرفال مل يكونوا على علم بتفاصيل الواقعة احلسني عطشاش للحسني 

لعل فيه رمُ , قالوا أسقوا احلسني مث أسقونا , كيف يتصوروش أش احلسني عليه السالم مل يُقتل حلد اآلش 

, بعضهم قال : كيف نشرب و قد قضى احلسني عطشانًا صلوات اهللا و سالمه عليه , و العقيلة  نشرب

بني عشية و ضحاها و إذا هي تفتقد حارت يف هذه الليلة واقعًا حرية العقيلة يف هذه الليلة شديدة 

هذه الليلة شديدة  عليًا و قامسًا أفتقدتم كلهم بني عشيٍة و ضحاها حرية العقيلة يفو ُحسينًا و عباسًا 

كانت العقيلة يف كل حاٍل من أحواهلا هذه , جدًا و لذلك كانت العقيلة صلوات اهللا و سالمه عليها 

بني حالٍة و أخرى و كانت تقوم و تقعد أش تقوم و تسري على روهلا لكن ال تتمكن لذلك  الليلة حتاول 

يف , العقيلة  اعقيلة صلوات اهللا عليههذه الليلة صلت من جلوس ما كانت تتمكن أش تصلي من قيام ال

فخرجت العقيلة تبحُث افتقدت الرباب يف هذه اخليمة ال  مجعت فيها العائلة هذه الليلة أصابتها احلرية 
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و جلسات تتعثر بذه األجساد املنتشرة يف هذه الصحراء و من بعيد تسمع أصوات الدفوف عن الرباب 

, خرجت العقيلة تتعثر بأذياهلا يف هذه الصحراء نة اهللا عليهم اخلمور و الطرب يف معسكر ابن سعد لع

م أين ذهبت الرباب فذهبت العقيلة إىل حيث كاش لعن الرباب العقيلة تع املصبوغة بالدماء تبحثُ 

بعد أش شربت اقرتبت من الرضيع مسعت أنينًا و حنينًا الرباب جاءت إىل رضيعها  , الرضيع َلمَّا اقرتبت

 لقد در ثدياي أفرتيد أش تشرب و دمعة يف عينيهارباب ختارب الرضيع تقول : بين عبد اهللا تسمع الاملاء 

 زينب يف حريتا أخية رباب ما تفعلني هنا جاءت بالرباب إىل اخليمة أخذت تسأل عن األرفال فالنة ,

اإلمام  يةبنت احلسني افتقدت فارمة الصغرى فخرجت العقيلة مرة ثانفالنة فارمة الصغرى  , فالنة ,

السجاد ما حالُه و هو ينظر إىل عمتِه بذه احلالة مرة تقوم و مرة تقعد من شدة املصيبة خرجت العقيلة 

ذهبت فارمة فذهبت إىل جسد  قد أين متبحث على وجهها عن فارمة الصغرى عزيزة احلسني تعل

أبا من حز وريدك , أبا  :بهُ قد اعتنقت ذلك اجلسد املقطع و هي ختارعليه السالم و إذا بالطفلة احلسني 

 من أيتمين على صغر سين ...

 ـــــــــــــــــــــــــ

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

 دعاء لَِتعجيل الفرَج( و نسأُلكم ال
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