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الكـرمي  سالمه عليها من جنلس على مائـدة فضـلها و كرامتهـا و نتشـرُف يف جوارهـااملعصومة صلوات اهللا و 

نعزي قمر اهلامشيني صلوات و نزين جملسنا بالصالة على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , و  ىمنعزيها بذه الرزية العظ

عليه أفضل الصالة و السالم نعزيـِه  ريفالش سالمه عليه صاحا اللس من ُشرَِّف هذا املكان بامسهاهللا و 
ــد , و حقيقــة العــزاء للمــوىل لنــور عيوننــا إلمــام زمان ــٍد و آل ُحممَّ نــا و ننــور جملســنا ثانيــًة بالصــالة علــى ُحممَّ

سالمه عليهما لـذكرِه الشـريف و لتعجيـل فرجـِه األقـدز زينـوا اللـس ثالثـًة احلجة ابن احلسن صلوات اهللا و 

 على ُحممٍَّد و آل ُحممَّد .. بصوٍت رفيع بالصالة

 يـازهــراء
 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهُّم العن أوَل ظَالٍم ظََلَم َحقَّ ُمحمٍَّد و آِل ُمحمٍَّد و آِخَر تَابِعٍ◌ َلُه َعلى َذِلك , اللهم العن 

 عْت و بَايَعْت و تَابَعْت َعلى قَتِله اللهُّم العنُهم َجِميعا ..الِعَصابَة الَتي َجاَهدِت الُحَسين َو َشايَ 

ضام المستباح , (يا حسين يا مظلوم : السالم على الُمجرَّع بكاسات الرماح , السالم على المُ 

ُه أهل القرى , السالم على المقطوع الوتين نَ فَـ السالم على المنحور في الورى , السالم على من دَ 

محامي بال معين , السالم على الشيب الخضيب , السالم على الخد التريب , الُ  , السالم على

 السالم على البدن السليب , السالم على الثغر المقروع بالقضيب و رحمة اهللا و بركاتُه ) ..

 ها مـن أصلـِه متـولدُ ـدُ شهَ و مَ        و أُي شهيٍد أصلت الشمس جسمُه 
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 ها مـن أصلـِه متـولدُ ـدُ ـشهَ ومَ       ت الشمس جسمُه  ـأُي شهيٍد أصلو 

 وأُي ذبيح داسـت  الخيـل صدرِه        و فـرسانها مـن ذكـرِه تتجمـُدد

 بأن روح ُمحمٍَّد  صلى اهللا عليه و آله و سلم , ألم تُك تدري ألم تُك تدري

 سبطـِه متجســدُ  ألم تـُك تـدري بـأن روح ُمحمٍَّد        كقــرآنِه في 

 الذي تحـت السنابـك أحمدُ   ت تلك الخيـول كأهلها         بـأنفلو علمـ

 الذي تحـت السنابـك أحمدُ  فلو علمـت تلك الخيـول كأهلها         بـأن 

 لثـارت علـى فرسـانها و تمردت         ..................................

 ها و تمــردوالثـارت علـى فرسـانها و تمردت         كما أنهـم ثـاروا  ب

 ألم تـُك تـدري بـأن روح ُمحمٍَّد        كقــرآنِه في سبطـِه متجســدُ 

صلوات على وجه البسيطِة منٌرب ُيضاُف إىل أسم احلسني و أشرُف منٍرب هذا منرب احلسني عليه السالم  -

أيها الالهثون خلف أقول املنرب املقدز و من على أعوادِه الشريفة و من على قمة هذا سالمه عليه اهللا و 

مصباح الظالم هنا و أيها املتخبطون يف هذا الظالم الدامس و احلقيقُة حسني السراب احلقيقة هنا 

عليه و الرشاُد حسٌني احلقيقُة و اهلداية  , أيها الباحثون عن احلقيقِة و اهلدايةحسٌني مصباُح اهلدى 

حسٌني هو , حسٌني هو اجلهاد  ,  هو العرفانأيها السالكون يف طريق املعرفة و اجلهاد حسنيٌ  , السالم

و رسولنا صلى اهللا عليه و آله من ُحسيننا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم , العقيدُة و املبدأ 

 حسيننا عليه أفضل الصالة و السالم ..
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سالمه بد اهللا صلوات اهللا و ليايل أبا عيف هذه الليلة و هذا أول جملٍس من جمالسنا يف هذه الليايل احملزنة يف 

ُة أبن أعني رضوان اهللا تعاىل من خرية أصحاب إمامنا ر , أقتطُف مقطعًا من حديٍث يرويه لنا زراعليه 

رواها شيخنا أبن قولويه رمحة اهللا الشريفُة هذه و الصادق عليهما أفضُل الصالة و السالم , الرواية الباقر 

بالوثاقة و باألمهية بني علمائنا و بني أصحابنا رضوان كتاب املعروف عليه يف كتابِه ( كامل الزيارات ) ال

سالمه عليه الروية مفصلة عني عن صادق العرتة صلوات اهللا و , الرواية عن زرارة أبن ا اهللا تعاىل عليهم 

عًا من الليلة أقتطُف مقطر ا أتناول جوانا منها يف الليايل ايتية إن سنا الال و املقام لكنين يف هذه 

إمامنا الصادُق  , يف أول جملٍس من جمالسنا يف هذا املوسم احلزين هذه الرواية الشريفة أجعلها فاحتة كالمٍ 

و ما من عٍني أحاُّ إىل اهللا و ال عربٍة من ( ُخياطُا زرارة أبن أعني فيقول : سالمه عليه صلوات اهللا و 

وات اهللا و سالمه عليه و هذا املقطع أقتطفُه , الرواية تتحدُث عن سيد الشهداء صل ) عٍني بكت عليّ 

الكائنات و عن بكاء و حنيا اخلالئق تتحدُث يف أوهلا عن بكاء و حنيا من وسط الرواية ألن الرواية 
سالمه عليه يف حديثِه عن صادق العرتة األطهر صلوات اهللا و على اختالف مراتبها إىل أن يصل كالم 

من عٍني أحاُّ إىل اهللا و ال عربٍة من عٍني بكت عليَّ , ما و ( م : بكاء بين البشر فيقول عليه السال

بكت على سيد الشهداء , من عٍني بكت علّي و دمعت علّي و ما من باٍك يبكيه إال وصل فاطمة 

يه و آله وسلم و أدى حقنا و ما من عبٍد لعصلى اهللا علّي و وصل رسول اهللا عليها السالم و أسعدها 

إال و عيناه باكية إال الباكني على جدي احلسني عليه يوم القيامة , و ما من عبٍد ُحيشُر ُحيشُر , أي يف 

صدَّق هذه كلما) و السرور بنيٌِّ على وجهِه السالم ُحيشُر و عينُه قريرة و البشارة تلقاه 
ُ
ت الصادق امل

اخللُق يف الفزِع و هو آمنون  و : ( فيقوُل عليه السالمو ال زال الكالُم متواصًال سالمه عليه صلوات اهللا و 

و اخللُق يعرضون , أي يعرضون للحساب و اخللُق يف الفزِع و هم آمنون أي الباكون على سيد الشهداء 
ال خيافون سوء يوم حتت العرش و يف ظل العرش , و اخللق يُعرضون و هم ُحداث احلسني عليه السالم 

خيتارون حديثُه و جملسِه و إن احلور َلُرتِسُل إليهم  إنَّا  وفيأبون دخلوها يُقال هلم دونكم اجلنة أاحلساب 
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 يف جملسهمقد اشتقناكم مع الولدان املخلدين فال يرفعون رؤوسهم إليهم ِلما يرون من السرور و الكرامِة 

تتحدُث , الرواية طويلة و فيها جوانا عديدة  ) أي يف جملِس أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه ,

سالمه صلوات اهللا و ازل الباكني عن منازل احملزونني عن منازل املكلومني ِ ُصاب سيد الشهداء عن من

من الباب السادز و هي الرواية السادسة من هذه الرواية الشريفة أكتفي بذا املقطع الذي اقتطفتُه عليه 

, ضوان اهللا تعاىل عليهم ر املعترب املعروف بني أصحابنا الشريف  ) كامل الزيارات(من كتاب و العشرين 

ال  فاضت با شفاُه إمامنا إليه هذه الكلمات القدسية جانٍا مما أشارت أقُف بعض الشيء لبيان 

ثُه , إمامنا ُيكلُِّم عليه أفضُل الصالة و السالم الصادق  عن بعٍض من زرارة رضوان اهللا تعاىل عليه لُيحدِّ

أصيبوا من منازل الذين ثُه عن بعٍض من منازل املكلومني العني الباكية على سيد الشهداء لُيحدِّ خصائص 

و ما من عٍني أَحاُّ إىل ؟ ( ماذا يقول صادُق العرتة األطهر صلوات اهللا وسالمه عليه برزية أيب عبد اهللا 

ُج حتتا ة ربَ و ما من عٍني أَحاُّ إىل اهللا فقط هنا كلمة عَ  ) و دمعت عليهبكت عليِه و ال عربٍة من عٍني اهللا 

اللغوية و ما من عٍني بكت , و ما من عٍني أحاُّ واضحة يف داللتها و إال بقية الكلمات إىل بياٍن لغوي 

ربة  عىن و تأيت كذلك العَ ربة يُقال للدمعة العَ تأيت  عىن الدمعة ربة يف لغة العرب , العَ ربٍة و ال عَ إىل اهللا 

و ربة تأيت  عىن الدمعة فالعَ  من عينيهن قبل نزول الدمع ال  تعرُض لإلنساو هي احلالة النفسية االستعبار 

سالمه عليه يقول : ( أنا صلوات اهللا و قتيُل العربات سيُد الشهداء  يُقال تأيت  عىن احلالة النفسية و لذلك
صلوات اهللا قتيل العربة , أنا قتيل العربات ) و هذا الوصف و هذا املعىن ورد يف زيارات سيد الشهداء 

هذا املعىن ورد يف بعٍض من زياراٍت  ) و أسري الكرباتالسالم عليك يا قتيل العربات ( مه عليه سالو 

يف كالم ربة يُعبـَُّر عنها بالعَ ربة تأيت  عىن الدمعة نفُس الدمعة فالعَ الشريفة عليه أفضُل الصالة و السالم 

ال  يتهيًأ فيها للبكاء و ال  يتهيأ فيها ض لإلنسان و عرِ ال  تَ و كذلك يُعبـَُّر عن احلالة النفسية العرب 

يف هذه الكلمة و املعىن واضٌا هنا من اجلهة اللغوية أو االستعبار ربة من عينيه يُقال هلا العَ لنزول الدمع 

من عٍني بكت عليه  , بكت على سيد الشهداء من عٍني ربٍة أنُه ما من عٍني أَحاُّ إىل اهللا و ال عَ الشريفة 
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؟ بكت عليه و دمعت عليه  : بني قولِه عليه السالمقد تسأل هنا ما الفارق معت عليه و دبكت عليه 

و ُيطلق على معىن ترقرق الدموع يف على اخلدين ُيطلق على معىن نزول الدمع البكاء ُيطلُق على معنيني 

و ترقرق بكاء  يُقال لهُ سيالن الدمعة على اخلد سواء سالت الدمعُة على اخلد هذا يُقال لُه بكاء العيون 

إذا سالت , إذا سالت أما الدموع و دمعت العني يُقال للعني أ�ا دمعت يُقال لُه بكاء الدموع يف العينني 

( و من هنا يف الروايات الشريفة يُقال هلا دمعت و سالت على اخلدين  و خرجت من بني اجلفننيالدموع 

كما  ) اح بقدر جناح الذبابة فإن ذنوبُه تُغفر بتمامهاأي عُني الباكي ولو بقدِر ُجن , أنُه لو دمعت عينهُ 

و لذلك أفضُل البكاء الُبكاء الذي سالمه عليهم أمجعني صلوات اهللا و يف األحاديث املروية عن األئمة 

فلو أنُه إذا سالت الدمعة على خدِه ( تسيل فيه الدموع على اخلدود من هنا ورد يف الروايات الشريفة 

أمخدت على أي حاٍل أعود إىل أصل الرواية الشريفة )  ألمخدت حّرها يف نار جهنم وقعت قطرٌة منها 

الرواية الشريفة  , سالمه عليهعىن عن صادق العرتة صلوات اهللا و هكذا ورد هذا املحّرها أو أطفأت نارها 

بشكٍل  ) هو دمعت عليو ال عربٍة من عٍني بكت عليه أنُه ما من عٍني أحاُّ إىل اهللا ( :  هكذا قالت 

أما املعىن بذه العبارة أشرُت إليها و لو كان بشكٍل سريع ال  توجد و تتعلق إمجايل املعاين اللغوية 

هي أحاُّ إىل اهللا هذه العني ال  نُه ما من عني أو املعىن األصلي يف هذه العبارة املقصود يف هذه العبارة 

هي العني الدامعة على أيب عبد على سيد الشهداء باكية هي العُني الإىل اهللا سبحانه و تعاىل أحاُّ عٍني 

و ال  ال  بكت , ما السر يف ذلك ؟ ما هو السر يف أن هذه العني سالمه عليه صلوات اهللا و اهللا 

هناك جهاٌت  ؟ إىل اهللا سبحانه و تعاىلصلوات اهللا عليه هي أحاُّ عٍني على سيد الشهداء دمعت 

يف هذه و هناك أسراٌر ال نتمكُن من بيا�ا ال ُتدركها العقول أهل البيت هناك أسراٌر يف كرامة عديدة 

هذه العني أحاُّ عٍني إىل اهللا ملاذا كانت هذه العني ال   , وه هذا املعىنالُعجالة إمنا أشُري إىل وجٍه من وج

 سبحانه و بكت على أيب عبد اهللا و ال  استعربت ألجل احلسِني و آل احلسني هي أحاُّ عٍني عند اهللا

كانت هلا الكرامة ال لذاتا هذه العني كانت هلا الكرامة ألجل عيين احلسني عليه تعاىل  ؟ هذه العني  
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سالمه عيين أيب عبد اهللا صلوات اهللا و  و هذه احملبة ألجل منزلةهذه العني كانت هلا هذه املنزلة  , السالم

عند الباري سبحانه و و هلا هذه املرتبة ا هذه املنزلة و ألُف عٍني ألجل عٍني ُتكَرُم  هذه العيون هلعليه 

ألن هذه العيون ال  على سيد الشهداء ألن هذه العيون يف بكائها ال ملسألٍة ذاتيٍة يف هذه العيون تعاىل 

صرة و سيلًة بسبا هذه م هذه الدموع كانت واسطًة كانت آألجل احلسني عليه السالأسبلت الدموع 

يف حبر هذه العني تطوُف من هنا كانت هلا هذه املنزلة ُنِسبت إىل أيب عبد اهللا ه العني هذالدموع احلسينية 

سالمه عليه صلوات اهللا و هذه العني جتول يف دائرة احلسني و ترعى يف ميدان احلسني الدموع احلسينية 

ل نتمكُن و عني احلسني هل نتمكُن من إدراك حقيقتها ؟ ه , هذه العني ُأكرِمت ألجل عيين احلسني

من إدراك منزلتها ؟ هل نتمكن من إدراك أسرارها ؟ حنُن هكذا نقرأُ يف األحاديث القدسية يف األحاديث 

عبدي و احلديُث القدسي هنا بظاهرِه يشمُل عامة سالمه عليه ال زال روية عن املعصومني صلوات اهللا و امل

حىت أكون عينُه ال  يُبِصُر تقرب إّيل بالنوافل ال زال عبدي يال زال عبدي يتقرب إّيل بالنوافل  ( املؤمنني

سالمه عليه صلوات اهللا و فكيف يكون الكالُم يف أيب عبد اهللا , هذا الكالم يف عامة أهل اإلميان ) با 

و ال  هي عني احلياة سالمه عليه صلوات اهللا و و عن عني أيب عبد اهللا احلديُث عن عيين سيد الشهداء 

 ( الظاهرُة يف هذا الوجودو ال  هي العُني اإلهليُة اإلهلية و ال  هي عني الرأفة ة و ال  هي عني الرمح

صلوات اهللا أليس هكذا ُنسلُِّم على األئمة املعصومني ) الناظرة و يدُه الباسطة السالم عليك يا عني اهللا 

ة و يدُه الباسطة و أذنُه السالم عليك يا عني اهللا الناظر  ( :يف زياراتم الشريفة سالمه عليهم أمجعني و 

عُني أيب عبد اهللا هي , عليهم أفضُل الصالة و السالم ) إىل آخر ما ورد يف زيارات املعصومني الواعية 

كما يف الرواية ال  يرويها شيخنا الطوسي رمحة اهللا عليه يف كتابِه زاد اهللا يف قوة ناظرها  العُني ال  تلكم 

يف اجلزء الرابع , يف تفسريِه الربهان ا سيدنا هاشم البحراين رمحة اهللا عليه املعروف و يرويهاألمايل الشريف 
بتمام نصها يف  أشار إىل هذه الرواية و ذكرها و ُقدِّست نفسُه الزاكية إمام األُمَّة رضوان اهللا تعاىل عليه 

رواية املنقولة عن عبد اهللا هذه اليف تفسريِه لسورة القدر املباركة  ) ايداب املعنوية للصالة ( كتابِه الشريف
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, أن سقَف أن سقف ُحجرة ( سالمه عليه و ال  يتحدث فيها عن باقر العرتة صلوات اهللا و ابن عجالن 

و احلسن و احلسني ال جيدون ُسُقفاً علٍي و فاطمة هو عرش الرمحن و أن ُحممَّداً و عليًِّا و فاطمة ُحجرة 

يف قعر بيوتم فُرجة هذه  , رجةو يف قعر بيوتم فُ بعرش الرمحن لبيوتم ريري عرش الرمحن فبيوتم مسقفٌة 

يف كل حلظة يف كل طرفة عني أفواٌج صاعدة أفواٌج نازلة ترتا إليهم هي معراج املالئكة و املالئكة رجة الفُ 

حلديث عن هذه ُأشَري إليه يف سورة القدر ليس مرادي اهذا معىن التنزيل الذي  ) تتنزل إليهم بالوحي

الشاهد يف هذا الكالم املعصومي املقدز أ�م ال جيدون لبيوتم ُسُقفًا ريري عرش  واية و إمنا موطنالر 
الرمحن و أن عيو�م ناظرة يف كل حاٍل من األحوال إىل عرش الرمحن , عُني أيب عبد اهللا هي هذه العني 

هذه  , ة و ال من احلواجز املاديةال  ال جتُد حاجزًا فيما بينها و بني عرش الرمحن ال من احلواجز املعنوي

, العني ال  ترمُق عرش الباري سبحانه و تعاىل  , العُني ال  ألجلها ماليني العيون ُتكرم عني أيب عبد اهللا

  }الرِّْجَس  َعنُكمُ  لُِيْذِهبَ  اللَّهُ  يُرِيدُ  ِإنََّما {عني أيب عبد اهللا هذه العني ال  نزلت فيها آية التطهري 

بكم عني عيونكم عن كل شأٍن من شئوناتكم يا أهل البيت هذا الرجس لو ن عقولكم عن قلُيذها ع

أُبعد عن صفات أهل البيت أُبِعَد عن أفعال أهل البيت و لذلك الذي أُبِعد , أُبعَد عن ذات أهل البيت 

لُيطهِّركم و هذا أشرت إىل هذا املعىن إمنا يريد اهللا ايية ورد فيها املعىن مؤكدًا فيما سلف من الالس 

و حينما ُتشدد الكلمة إشارة إىل الفعل هنا مشدد ألن الفعل يف أصلِه ُيطِهرَُكم  الفعل هنا مشدد 
مضاعفة املعىن يُطهِّرَُكم  عىن ُيطِهرَُكم و ُيطِهرَُكم ُيطهِّرَُكم تطهريا , تطهريا مفعوٌل مطلق يا من عرفت 

خصوصاً  هنا يعين تطهرياً ينوب مناب الفعل يقوم مقام الفعل  املفعول املطلقأحكام النحو أحكام العربية 

تأيت لتأكيد ُيطهِّرَُكم تطهريا جاءت من نفس مادة الفعل و هي صيغة املصدر إذا جاء املفعول املطلق 

من التطهري و يُطِهرَُكم و ُيطِهرَُكم و ُيطِهرَُكم تطهٌري للذات يعين أن ايية تشتمل على ثالث مراتا املعىن 

حىت توحيدنا ذاٌت و صفاٌت و أفعال تطهٌري للصفات و تطهٌري لألفعال و كل موجود شئوناتُه هي هذه 

صفايت توحيٌد أفعايل , على أي حاٍل ال أريُد ان أسها يف هذا املعىن أرجع إىل   يدٌ توحهللا توحيٌد ذايت 
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عني نـُزِّهت من كل نقٍص , لهذه ا , هذه العني ال  طُهِّرت من كل رجسٍ كالمي إىل عني أيب عبد اهللا 

هذه العني ال  طاملا سالت دموعها شوقاً إىل اهللا أليس هكذا , ال  طاملا سهرت يف طاعة اهللا  هذه العني

حىت تغيا الشمس يقف سالمه عليه من بعد الظهر ر أنُه يف يوم عرفة صلوات اهللا و نقرأُ يف كتا األخبا

من بعد صالة الظهرين و يرفُع يديِه إىل السماء وقفة واحدة سالمه عليه و هو صلوات اهللا و على قدميه 

يف رمال عرفات يقُف يف ذلكم اللهيا الساعر يف حر احلجاز الصاهرة يقُف على قدميه  إىل الغروب

هذا الدعاء املعروف بدعاء عرفات و الروايات حاسر الرأز يرفع يديه إىل السماء و يتلو على قدميه 

ثُنا  هذه  , ال تنقطُع دموعهما إىل آخر حلظٍة من حلظة املوقف يف عرفاتنيه عليه السالم أن عيهكذا ُحتدِّ

عني أيب عبد اهللا هذه العني ال  طاملا تطلعت إىل وجه  , العني ال  ألجلها تنال هذه العيون الباكية

 عليٍ  عليًا و هذه العني ال  طاملا نظرت إىل وجِه علٍي و هي تعرف , رسول اهللا و هي تعرُف رسول اهللا

هذه العني ال  طاملا نظرت إىل  , ال يعرفُه إال اهللا و إال أهل البيت صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني

هذه , سالمه عليها ة الكربى إىل فاطمة صلوات اهللا و رم األسرار اإلهلية إىل كنز أسرار اهللا إىل الصدِّيقحمَ 

هذه العني ال  هلا هذه , يف وجه أيب ُحممَّد احلسن الزاكي  اإلهليالعني ال  طاملا نظرت يف وجه اجلمال 

جترعت ما جترعت يف سبيل اهللا عني أيب عبد اهللا هي عُني أيب عبد اهللا هذه ال  املنزلة و هذه الكرامة 

.....إىل هنا ينتهي الوجه  هي العني ال  رأت ُحمِسنًا قد  العني ال  رأت فاطمة بني الباب و اجلدار

 من الكاسيت  األول

عني أيب عبد اهللا هي العني , جدار بيت فاطمة  ِفحت دمائُه بني باب فاطمة و بنيحسنًا قد سُ رأمت....

 , مظلومًا يف حمرابهال  رأت ريصص علٍي من يوم السقيفة و إىل اليوم الذي ُسِفحت فيِه دماُء الكرار 

عُني أيب  , طعًا قطعًا يف الطشتسن يلقيه قِ عُني أيب عبد اهللا هي العني ال  نظرت إىل كبد اإلمام احل

قرابني جمزرين على رمال الغاضريات حيملهم الواحد تلو ايخر  الوفاء قدمت أنصار ال  عبد اهللا هي العني

الدماء من مجيع  و سالت, عني أيب عبد اهللا هي العني ال  نظرت عليًِّا األكرب قد بضعتُه السيوف 
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حني وجده طرحيًا على شاطئ هي العني ال  دمعت على قمر العشرية بد اهللا جوانا بدنه , عُني أيب ع

العلقمي , عُني أيب عبد اهللا هي العني ال  نظرت إىل رضيعِه و السهم نابٌت يف حنرِه , عُني أيب عبد اهللا 

هذه هي إىل حرية زينا يف يوم الطفوف إىل لوعة أيتام احلسني نظرت إىل ريربة زينا هي العُني ال  

و ال  يستكثُر البعض ما هذه الروايات الشريفة , العني ال  ألجلها ماليني العيون ُتكَرُم و تُقَدُز و تُقدَّر 

من معاين ثواب البكاء على سيد الشهداء , هذا الثواب مل يكن ألجل عيوننا الباكية ما قدُر ورد فيها 

نزلة و هذا التقديس ألجل هذه العني ألجل هذه هذا الثواب و هذه املعيوننا و ما قدُر دموعنا املاحلة 

سالمه أبو عبد اهللا صلوات اهللا و العني ال  أبن ُجين يصف احلالة األخرية يف الروايات يف كتا املقاتل 

كي يسرتيا عليها رمق السماء بنظرة أبو الفتا عثمان أبن ُجين من ع لُه وسادة من الرمل  حينما صنعليه 

نظرة أيب  , و إن كان هذه األبيات قاصرة عن وصف نظرة أيب عبد اهللاشعراء الشيعة يصف هذه النظرة 

عبد اهللا هذه ال  رمق با السماء ال يعرفها إال احلجة ابن احلسن عليه السالم معىن هذه النظرة ال يُدرُِك 

 سالمه عليها لكن أبن ُجين يشري إىل جانا من هذا املعىن :يقتها إال الزهراء صلوات اهللا و قح

 تركـُت الخلـق طُـراً في  هـواك        وأيتمــُت العيـال لكــي أراك

 فلـو قطعـتني بـالُحـبِّ إربــاً        َلَمـا َمـال الفـؤاُد إلى ســواكَ 

العيون الباكية , صادق العرتة عليه السالم يقول و ما من عٍني َأَحاُّ إىل هذه هي العني ال  ألجلها ُتكرم 

و ال عربٍة من عٍني بكت عليه و دمعت عليه , اللهم أجعل عيوننا حبقَّ دمعة احلسني من العيون اهللا 

وفقنا  , تنايف حياتنا و يف مماالباكية على أيب عبد اهللا و أجعل عيوننا من العيون الدامعة على أيب عبد اهللا 

يف آماقنا أن يف آخر حلظة من حلظات حياتنا حبق ماء وجه رسول اهللا أن منوت و دمعٌة على احلسني 

 :عليه السالم نودع هذه الدنيا و دموعنا جتري على احلسني 

 يا ابن املصطفى يا احسني ما انساك  ما انساك
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 اكـاك  منسـوع منسـمطب حبكك بالقلا   ما انساك يا ابن املصطفى يا احسني ما انساك 

 حبكك بالقلا مطبـوع منسـاك  منسـاك

 يَّ ــا علـك واجـارتـيا و ز ـچالبـ     بعد صومي و حجي  صار منسك صار منساك

َعربٍة من عني بكت  ا من عٍني أحاُّ إىل اهللا و اليقول : ( مسالمه عليه إمامنا الصادق صلوات اهللا و 

 على سيد الشهداء و هنيئًا للعيون ال  ال تبخُل بعرباتا و  ياهها عليه و دمعت عليه ) هنيئًا للباكني

م أمجعني , تستمر الرواية الشريفة يقول صادق سالمه عليهُحسٍني و آل ُحسني صلوات اهللا و  املاحلة على
و أسعدها عليه ) وصلها من العرتة عليه السالم : ( و ما من باٍك يبكيه إال وصل فاطمة عليها السالم 

الزيارة املوجوة يف املفاتيا و يف ريري  , الصلة و يف زيارتا الشريفة حينما نتشهد بني يديها عليها السالم

يقة عليها أفضُل الصالة و السالم  ( و أشهُد , على أي شيٍء من قريٍا أو من بعيد املفاتيا زيارة الصدِّ

و سلم و أن من قطعك فقد قطع  أشهُد ؟ و أن من وصلك فقد وصل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله

اللهم إنا نعوذ بوجهك الكرمي أن نكون ممن قطع فاطمة أن  ) رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم

إن  : ( , إمامنا الصادُق عليه السالم يقولسالمه عليهم أمجعني ن ممن قطع آل فاطمة صلوات اهللا و نكو 

و ما من باٍك يبكيِه إال وصَل فاطمة عليها فاطمة الذي يبكي على سيد الشهداء هذا البكاء صلٌة ل

تأيت اإلسعاد  عىن اإلعانة حني اإلسعاد هلا عدة معاين  , , أسعدها أي واساها) و أسعدها عليه السالم 

هذا الفعل على فقيدهن إذا كانت الواحدة تعني األخرى جتتمع جمموعة من النساء لتبكي هذه النساء 

و اإلسعاد يأيت  عىن املؤاساة يف السنني املاضية حتدثُت عن د يأيت  عىن اإلعانة اإلسعايُقال لُه إسعاد 

سالمه عليها حبسا معىن مؤاساة فاطمة صلوات اهللا و  هذا املعىن بشكٍل مفصَّل عن معىن اإلسعاد و عن

يصل فاطمة أن الباكي :  سالمه عليهم أمجعني , الرواية تقول أحاديث املعصومني صلوات اهللا و ما ورد يف

فإن الشريف يصلُه أيضًا فإن الكرمي يصلُه أيضًا الذي يصُل و الذي يصُل الكرمي و الذي يصُل الشريف 
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و وصل رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و أدى ( الرواية تستمر , فاطمة الذي يصُل رسول اهللا 

و أسعدها عليه و وصل رسول  , ما من باٍك يبكي عليه إي وصل فاطمة عليها السالم و أدى, حقنا 

مؤاساٌة  , صلٌة لرسول اهللا, هذا البكاء صلٌة لفاطمة ) اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم و أدى حقنا 

يف سالمه عليهم أمجعني من حقوق آل النيب صلوات اهللا و  و أداء حلقٍ مؤاساٌة لرسول اهللا , لفاطمة 

و عليهم أفضُل الصالة و السالم أداٌء لبعٍض من حقوقهم هذا أعناقنا و حقوقهم ال تُعدُّ و ال ُحتصى 

الباري سبحانه و تعاىل  , الذي يصُل الشريف  الَشريف يصلُه أذكروين أذكركم هذا هو اخلُُلُق اإلهلي

حنن إذا وصلنا أهل البيت أهُل البيت قطعًا يصلونا هذا هو معىن عهدًا أذكروين أذكركم هكذا أعطانا 

, حادثة يأمرنا أئمتنا بِه ختَلقوا بأخالق اهللا فالذي يصُل الكرمي الَكرمي حتمًا يصلُه  اخللق اإلهلي الذي

نقل هذه احلادثة نقلها عن األشخاص الذين عاصروا هذه الواقعة احلادثة يف  حتضرين بعُض اإلخوان 

ا موت هذا الولد عنده يدامرأة يُتوىف ولدها يف ريعان شبابِه يف ريعان الشباب تفقُد وليدها الوحكربالء 

احتمالِه و لذلك أطالت البكاء أشهر بل ر ا زاد من وفاة هذا الولد سببت هلا صدمًة و أملًا مل تتمكن 

ُُ با البكاء على سنة  ُخترِج هذه الثياب يف كل يوٍم عند العصر بعد الظهر ُخترج ثيابُه ال  كانت حتتف

تنوح و تبكي و بعد ذلك خترج إىل قربِه خترج إىل قربِه تنشرها يف وسط الدار مث تبدأ تشمها ثوبًا ثوبًا 

حّرمفُتطيل املكوث إىل وقٍت من الليل 
ُ
 , مث تعود إىل دارها استمرت على هذا احلال إىل أن جاءت أياُم امل

هذه على عادتا يف كل يوم هكذا تفعل تنشر ثياب ولدها تشم الثياب ثوبًا بعد ثوب و هي تطيل 

حّرم العويل مث خترج إىل قرب ولدها  و النياحة والبكاء 
ُ
حّرم يف يف كل يوٍم إىل أن جاءت أيام امل

ُ
يف أيام امل

كان هناك جملس يف احمللة ال  تسكن فيها هذه املرأة و هذه املرأة يف كل سنة هي ال  تدير اليوم السابع  

ة ال  تسكن فيها و هي ال  تدير شئون هذا املأ  يف كل سنة عادتا يف اليوم السابع اللس يُعقد يف احملل

يف اليوم السابع هي على عادتا يف كل يوم خترج إىل ولدها لكنها يف ذلك اليوم أصًال نست شئون املأ  

أل�ا يف كل سنة عادتا أن ختدم يف هذا املأ  يف مأ  أيب عبد اهللا فعًال على ديد�ا يف كل سنة ولدها 
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َكثـَُر   و بعد أنإىل ما بعد الغروب إىل ما بعد الغروب بعد أن   املأ  ر ذهبت إىل املأ  و املأ  أستم

 ماذا وجدت على قرب ولدهايف ذلك املأ  توجهت إىل قرب ولدها يف ذلك املأ  و أنتهت أعماهلا ُبكائها 

غلة و الناز منشوجدت امرأة جالسة عند قرب ولدها هذه املرأة تعجبت وقت ريروب و اين أيام ُحمّرم  ؟

مرأة ريريبة و ليس هناك من , تعجبت من هذه املرأة تأيت على قرب ولدها بالالس لكن هذه ِحلُِبها لولدها 

؟ هنا جالسة على قرب ولدي ر ا كانت  من أنتِ ؟ من أنِت امرأة تأيت على قرب ولدها سألتها يا أََمة اهللا 

هذا القرب من أنِت  ن اشتبهت و جلست عندن اقربائها لكهذه املرأة مشتبهة تريد أن تبكي على ميٍت م

القرب قالت أنا أم ال  ُكنِت قد عقديت يا أََمة اهللا ؟ ماذا أجابت هذه املرأة الوقور ال  جلست على حافة 

هذه فاطمة ال  من وصلها فقد وصل رسول اهللا هذه  , مأمتُه أنا أم ال  كنِت قد بكي  عليه و ألجلهِ 

إال يف و واهللا ما عندنا من أمٍل خرة يتصلُه حتمًا و قطعًا يف الدنيا و يف افاطمة ال  من وصلها س

ما وجدنا شيئًا ينفعنا حني تقُف اخلالئُق للحساب و حينما تُنشُر , حنُن إذا نظرنا إىل أعمالنا شفاعتها 

ابن أيب ( عنوان صحيفة املؤمن ُحاُّ علي صحائُف األعمال و حنن هكذا نقرُأ يف أحاديث رسول اهللا 

من دون ُحاِّ فاطمة و هل يتحقُق حاُّ طالا عليه السالم )  و هل يثبُت حاُّ علي ابن أيب طالا 

من دون أن ُنطيل من دون التوسل بفاطمة من دون صلة فاطمة من دون حاِّ فاطمة علٍي يف القلوب 

فاطمة عليها  ما من باٍك يبكي إال وصل( ,  اسالمه عليهعكوف على باب فاطمة صلوات اهللا و ال

و أُي حقٍّ ألهل ) صلى اهللا عليه و آله و سلم و أدى حقنا و أسعدها علىَّ و وصل رسول اهللا السالم 

سالمه عليهم أمجعني أعظُم من حق الوالء إلمام زماننا حقُّ أهل البيت يف هذا الزمان بيت صلوات اهللا و ال

المه عليه حقُّ أهل البيت هو حقُّ الوالء سادة إمامنا العسكري صلوات اهللا و منُذ شهيف هذا العصر 

و حقُّ العبودية و سالمه عليهما حقُّ الوالء و حقُّ الطاعة صلوات اهللا و إلمام زماننا احلجة ابن احلسن 

للحجة ابن احلسن ولقلا هذا العامل مام زماننا لناموز هذا الوجود إلو حقُّ الساملية حقُّ التسليم 

و و ما من عبٍد ُحيَشُر , ُحيَشُر يف يوم القيامة , و أدى حقنا و الرواية تستمر سالمه عليهما صلوات اهللا و 
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فإنُه ُحيَشر هذا الباكي و عليه السالم إال الباكني على جدي احلسني من عبٍد ُحيَشُر إال و عيناه باكية  ما

األحاديث الشريفة  كُل العيون  واضٌا يفو السروُر بنيٌِّ يف وجهِه و هذا املعىن عينُه قريرة و الِبشارُة تلقاه 

و من فزع ساعات من أهوال يوم القيامة باكية , كل العيون خائفة , كل العيون ُمضطربة يف يوم القيامة 

صلوات اهللا أيُة عيون ؟ العيون ال  طاملا تشرفت بالبكاء على سيد الشهداء احلساب أما العيون القريرة 

يف ثواب البكاء الرواية موجودة أيضاً يف كامل الزيارات ليه السالم و لذا عن صادق العرتة عسالمه عليه و 

أي لُه ثواب  , كُل شيٍء لُه ثواب( ماذا يقول ؟ يقول : إمامنا الصادق عليه السالم على سيد الشهداء 

) ا من اإلحاطة بثوابال تتمكن العقوُل إال الدمعة فينا إال الدمعُة فينا  , حمدد تتمكن العقول أن ُتدركهُ 

ليس القضية و مع أهل البيت يف عالقتنا مع اهللا أساز املوازين الرياضية  ال نتعامل علىألي شيٍء ؟ حنن 

ليس بذا املعىن الرياضي و هذا الرتاب ليس لُه مثن ليس القضية هذا الذها لُه مثن قضية بيع و شراء 

 و لدموع هي أشرف معاين العاطفةاأما باطن هذه الدمعة ليست هلا قيمة الدمعة يف ظاهرها احملدود 

مع اهللا مع و مع سائر املخلوقات أشرف املعاين ال  يرتبط با اإلنسان مع اهللا اإلنسانية يف قلا اإلنسان 

و منها ما هو , العواطف , العواطف منها ما هو الفرح و منها ما هو احلُزن مع سائر املخلوقات أوليائِه 

حالة التعجا هي نوع من أنواع العاطفة مرتبة من مراتا العاطفة  التعجا قمة عاطفة التعجا الضحك

و قمة مرتبة الفرح الطرب و قمة مرتبة احلزن و العاطفة األليمة هو البكاء و قمة مرتبة التعجا الضحك 

هو البكاء و هذه الدمعة ال تصدر من القلا إال بعد االنكسار و أشرف مراتا مظاهر العاطفة لذلك 

و هذه الدموع ال أنا عند املنكسرة قلوبم إن اهللا عند القلوب املنكسرة األحاديث القدسية  حنن نقرُأ يف

و لذلك حينما ينكسر القلا و ِلمن ؟ للحسني أنكسار هنا تصدر من اإلنسان إال بعد انكسار القلا 

لقلا , فحينما ينكسر احسني لينكسر القلا لليس ملخلوق من عامة املخلوقات حينما ينكسُر القلا 

ألن القلوب تكون موطنًا لقبول الفيض اإلهلي تكون قريبة من اهللا هو بشكٍل عام القلوب املنكسرة 

املنكسرة بعيدة عن التجرب بعيدة عن الغرور بعيدة عن التكرب بعيدة عن التعظم فلذلك تكون قريبة من 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                                     ۱الدموع احلسينية سر احلياة و أكسري اخللود ج 

- 14 - 
 

ل هذه القلوب حينئٍذ تكون فإذا كان االنكساُر للحسني عليه السالم و هذه الدموع تصدر عن مثاهللا 

لنرى أن هذا حىت نقايس هذه الدموع باملقاييس الرياضية هذه الدموع دموع إهلية ليس دموع بشرية 

للدموع و للبكاء أنُه شيٍء كثري بالقياز لظاهر هذا الفعل احملدود الثواب املذكور يف الروايات الشريفة 

حينئٍذ تبطل املوازين الرياضية كون هذه الدموع دموعاً إهلية فحينما تدموعاً إهلية هذه الدموع تكون حينئٍذ 

و لذلك يف و الكالمية خرجت من حدود هذا العامل الفلسفية و القواعد املنطقية حينئٍذ تبطل القوانني 

راد من مجع املالئكة هكذا يف الروايات الروايات الشريفة أن هذه الدموع جيمعها املالئكة 
ُ
هلذه الدموع و امل

و هذه الدموع ُختلُط مع ماء احليوان أن هذه الدموع جتمعها املالئكة انا املعنوي يف هذه الدموع اجل

أنُه قبل أن يتشرف أهُل أشرُف مياه اجلنة ماُء احليوان يف الروايات الشريفة الذي هو أشرُف مياه اجلنة 

فيها دموع الباكني على سيد الشهداء  تأيت املالئكة بالقوارير ال  مجُِعتاجلنان بالُشرِب من ماء احليوان 

و هذه املعاين واضحة يف روايات أهل البيت هذه لتشريف أشرف ماٍء يف اجلنة فـَُتمزج مع ماء احليوان 

لذلك هذه العني ال  تفيُض بذا سالمه عليهم أمجعني صلوات اهللا و املعاين صرحية يف كلمات املعصومني 

أصًال ال تشبُه هذه العني سائر ال تكون باكيًة يف يوم القيامة لدموع هذه العني ال  تسكُا هذه ااملعىن 

و لذلك األدعية طاملا تؤكد هذا  ) و هم آمنونو اخللُق يف الفزع : (الرواية تستمر تقول العيون األخرى 

يف سالمه عليه لذلك إمامنا الصادق صلوات اهللا و و تؤكد معىن األستعاذة من يوم الفزع األكرب , املعىن 

على أي حاٍل أحاول أن أُِ َ الكالم يف وقٍت سالمه عليه على سيد الشهداء صلوات اهللا و دعائِه للباكني 

و هو ساجد معاوية ابن سالمه عليه دعاء اإلمام الصادق صلوات اهللا و  آخر وقت اللس جيري ِسراعًا ,

اإلمام لى سيد الشهداء يدعو للباكني عهو ساجد و عمار من أصحاب إمامنا الصادق يقول اإلمام 

و يا ليت  ( اللهم أرحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد اهللا )يف سجودِه يبكي و يدعو 

( اللهم أرحم تلك سالمه عليه ى قرب أيب عبد اهللا صلوات اهللا و خدودنا تتقلُا يف مثل هذه  األيام عل

 حم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس ), اللهم أر الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد اهللا 
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( دمة احلسني أيب عبد اهللا أو يف خِ  األقدام يف زيارةهذه الوجوه ريريتا حرارة الشمس يف املسري على 

اللهم أرحم تلك العيون التي سالت دموعها رحمًة لنا , اللهم أرحم تلك القلوب التي جزعت و 

لتي كانت لنا , إلى أن يقول صادق العترة : اللهم إني احترقت لنا , اللهم أرحم تلك الصرخة ا

إمامنا الصادق عليه السالم عند اهللا وديعة من اإلمام الصادق  أستودعك تلك األنفس و األبدان )

( اللهم إني أستودعك تلك و هذه احلناجر احلسينية عند اهللا , يودع هذه اخلدود و يودع هذه العيون 

يأتون و هم آمنون , الرواية تقول دهم على الحوض يوم الفزع األكبر ) األنفس و األبدان حتى تور 

و اخللق يُعَرضون , أي يُعَرضون لِلحساب لِلُمسائلة و اخلَلُق , )و الَخَلُق في فزٍع و هو آمنون (  هكذا

حتت العرش و يف ظل العرش ال خيافون سوء يوم احلساب  ,عليه السالم يُعَرضون و هم ُحداُث احلسني 

وقت  ولو هم مل يكونوا قد استشعروا بطأنتهى احلساب هذه اجلنة أدخلوها جلنة افـَُيقال هلم دونكم 

 يُقال هلم هذه اجلنة أدخلوها , هذه اخلالئق حوسبت الستئناسهم حبديث احلسني عليه السالماحلساب 

ديثُه و جملسه ُمث إن يأبون الدخول و خيتارون حماذا يقول ؟ يقول فيأبون صادق العرتة عليه السالم  ,

َلُرتِسل إليهم تُرسل رسائل مع الولدان املخلدين إنا قد اشتقنا إليكم يأيت الولدان املخلدون صادق احلور 

و  العرتة يقول أصًال ال يرفعون رؤوسهم أصًال ال ينظرون إىل الولدان املخلدين ِلما جيدونُه من السرورِ 

, سالمه عليه أيب عبد اهللا صلوات اهللا و يف جماورة م املنزلة و الشرف  و ِعظَ الكرامة يف جمالسة أيب عبد اهللا

بذلوا  , هؤالء هم الذينهؤالء هم السالكون يف طريق أيب عبد اهللا , هؤالء هم الباكون على أيب عبد اهللا 

لنفوز و , هؤالء هم الذين بذلوا الدموع و األموال , هؤالء هم الذين بذلوا االدماء يف سبيل أيب عبد اهللا 

خدمة أيب عبد اهللا صلوات اهللا  بذلوا كل شيٍء يف طريق أيب عبد اهللا و يف سبيل أيب عبد اهللا و يف

سالمه عليهم أمجعني ال أطيل عليكم الكالم أُعرِج على ذكر جانٍا من جوانا مصيبة أيب عبد اهللا و 

شهر ُحمّرم و مصائا سيد من أيام اليوم هو اليوم األول سالمه عليه و ال أدري هذا لوات اهللا و ص

الشهداء مصائا كثرية لكنين أشري إىل جانا إىل بعٍض مما جرى يف طفوف احلسني عليه السالم إىل 
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مودعاً العيال مودعاً العائلة ويف أرِض كربالء حينما خرج أبو عبد اهللا ا جرى يف رمال الغاضريات بعٍض مم

وقف بد اهللا كي يسرتيا بعد أن أعياه نزُف الدم حينما وقف أبو عال  خّلف هلا ايالم و األحزان 

نزل عن ظهر اجلواد صنع لُه وسادة يسرتيا و بعد أن أصيا بالسهم املثلث أبو عبد اهللا أعياُه نزُف الدم 

دة و رَ أالف مؤلفة من القِ و متدد على األرض كي يسرتيا يف ذلك املكان الذي خال من الرمحة من الرمل 

الكالب جتول حول أيب عبد اهللا و عيو�ا طامعة يف خيام احلسني يريدون اللحظة اخلنازير و الذئاب و 

و األخرية ال  ُحيتز فيها رأز أيب عبد اهللا كي يهجموا على خيام املظلوم العطشان يف مثل هذه اللحظة 
, جواد  أين ظهرت الرمحة ؟ جواد احلسنياخلالية من اإلنسانية يف مثل هذه األجواء اخلالية من الرمحة 

سالمه عليه , هذا اجلواد أتدري ا على أيب عبد اهللا صلوات اهللا و تتكالاحلسني حينما رأى هذه اجلموع 

أخذ ُحيمحم ما أراد أن يصهل صهيًال عاليًا لئال يؤذي ؟ وقف عند رأز سيد الشهداء ماذا صنع 

لكن ما اخليام  و يأخذُه إىلض اإلمام ينه عند رأز أيب عبد اهللا لعلَّ احلسني عليه السالم مححم اجلواد 

؟ اجلواد جاء إىل اجلانا األمين من جسد سيد الشهداء ألصق أتدري ماذا صنع اجلواد رأى من نتيجة 

بطنُه على األرض و مدد رجليه و بعد ذلك أمال ظهرُه إىل سيد الشهداء لعّل اإلمام يتمكن شيئًا قليالً 

لكن ما أحس حركة من اد يوصل اإلمام إىل اخليام حىت اجلو  نهض عن األرض و يصعد على اجلواد ي

سيد الشهداء و ال مكان يف بدنِه إال و قد جرحتُه السيوف و بضعتُه الرماح و السهام و سيد الشهداء 

وقف عند اجلانا األيسر ؟ اجلواد حينئٍذ قام ذها إىل اجلانا األيسر النبال حينئٍذ اجلواد ماذا صنع 

لكن سيد الشهداء ما فيه ل ببدنِه إىل سيد الشهداء اأمبطنه على األرض ألصق بعد ذلك  مأيضًا محح

وقف اجلواد ماذا فعل اجلواد ؟ حينئٍذ  ؟من ِحراك سيد الشهداء ال يتمكن من النهوض , ماذا فعل اجلواد 

تسيل على عينيه كانت دموع اجلواد  اجلواد كانت دموع اجلواد تُرى كانت دموع: اب املقاتل يقولون بأر 

تتساقط من عينيه ماذا فعل هذا اجلواد ؟ أتدري ماذا فعل ؟سيدي يا بقية اهللا آجرك اهللا يا ابن رسول اهللا 
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, ماذا فعل اجلواد أيها الشيعي أيها احلسيين الغيور ماذا فعل اجلواد ؟ اجلواد لطخ ناصيتُه بدماء احلبيا 

 بدماء احلسني و صهل صهيالً عالياً توجه إىل اخليام :

 يــين        ................................چــر احسيـن َحايا ُمه

 يــين        قَاصــدَهـا اخليــم ليهــاچيَا ُمهــر احسـني َحا

 ال ابـَـالَـك  زلـم ظلــت        .................................

 ......ال ابـَـالَـك  زِلِـم ظَلَّــْت        ...........................

 يا بقية اهللا :

 ................................       حتشّمهـــا  و تنّخـيهـــا

 مـا رييــر احلَـَرم والرضعـان      مـا تــم يف اخليــم بيهــا

 ــــــــــــــــــ

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

 ) ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج

 

 

 


