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ٌ  عل  ماددتا الشريفة .. ُالس لٍي فاطمة و ن  نتنزم يف ُوارها الكرمي سيديت كرمية آل عالززا  ن  ن  

م د و و نززي صاحا اللس انزصومة صلوات اهللا و  م ٍد و آل مال سسمع علي ا مصبولةب لالصسة عل  مال

سسمع عليع و نزي  جملسنا ثانيةب  و اهللام  لامسع شالِرَف هذا انكان ليث الطفوف قمر اهلامشيني صلوات 

م د و و حقيقةال  م ٍد و آل مال نا احلجة ال  احلس  الززا  للموىل لنور عيوننا إلمام زمان لالصسة عل  مال

ِع صلوات اهللا و  سسمع علي ما و هذه الليلة ليلة اجلمزة ليلتعال الشريفة لذكرِه الشريف و لتزجيل فُر

أوليادِع األوفيا  انصلصني عبوقوا اللس طيباب و أرجياب ثالثةب لصوٍت رفيع ارى و الغياألقدٌ و لكثرة أنصارِه 

م د.. م ٍد و آل مال  لالصسة عل  مال

 ـرا يـازه
يم  أعوذ لاهللا السميع الزليم م  الشيطان الُر

 لسم اهللا الرحم  الرحيم

العن  مَّ هُ و آِخَر تَابِعٍ◌ َلُه َعلى َذِلك , اللّ  العن أوَل ظَالٍم ظََلَم َحقَّ ُمحمٍَّد و آِل ُمحمَّدٍ  مَّ الّلهُ 

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

الجراح , السالم على المجرع بكاسات الرماح ,  مِ دَ السالم على الُمغَسِل بِ يا ُحسين يا مظلوم : (

على المضام المستباح , السالم على المنحور في الورى , السالم على من دفنُه أهل  السالم

القرى , السالم على المقطوع الوتين , السالم على المحامي بال معين , السالم على الشيب 

الخضيب , السالم على الخد التريب , السالم على البدن السليب , السالم على الثغر المقروع 

 حمة اهللا و بركاتُه )بالقضيب و ر 
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 ألا عبد اهللا : 

 .....................................      ٍ  ـ  وطـم مـا للزلـم يا ال  النبينيَ 

 رِ ـوط   ـم مـو ما للبل ديكَ ـإال لَ يا ال  النبيني مـا للزلـم مـ  وطـٍ        

 يزين قسماب  ... إليةب 

 رـت واحلجـرك ال لالبيـت ِحجـلبي ا      ـادف ـاف طــوم  طـةب لزلــإلي

 .....................................    مال    ـهال  ذي  ـال رو ـادك الغال ـق آلـوح

 رِ رَ الغال    ـ  مـس أبـاه الزال ـعل  ُبالـذي   هالـمال         ـرو وحـق آلـادك الغال 

   الزهرامي و ال دارت علـراحوا الغم      زهر ما اعتصرت ـال  كـلوال ذمام لني

 إن يقتلوك ....حسني

 رِ ـاألث ني وـروفة  لالزـمسال مزـالش      رفٍة  ـ  فقد مزـع س ـوك فـإن يقتل

 ورـين عن ا سادرال السـد مل تغـكاحلم    مغربا    رق الدنيا وـمش ت يف ـقد كن

 : ألا عبد اهللا

 .....................................      ك دماب ـي عليـِر ال تبكـاُـأيال احمل

 رـر احلجـىت مجـت و اهللا حـألكيأيال احملـاُـِر ال تبكـي عليـك دماب       

 أيال احملـاُـِر ال تبكـي عليـك دماب       ألكيـت و اهللا حـىت مجـر احلجـر
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 .....................................       عال ـرفزـار يـرأسك واخلطـي لـهلف 

 الرمح : اخلطار

 رـد واخلطـقال رأٌ الرـِ راب فيالطـقسـي لـرأسك واخلطـار يـرفزـعال       هلف

 ....................................  مال      ــارت كسلكـة إن ثـي أميـلن

 :هذه ليلة اجلمزة ليلة صاحا األمر عليع السسم 

 رِ ـضَ ي مال ـ  لنـاب مـار ليثـإن للثـفلنـي أميـة إن ثـارت كسلكــمال        

 :يا لقية اهللا 

 لنـي أميـة إن ثـارت كسلكــمال        فـإن للثـار ليثـاب مـ  لنـي مالَضـرِ 

 ......................................     ل مضارلعال   لالـ ستَ    اهللا مل ـفال مـسي

   اإللع لريـو م  ديـري الذي هـيبل مضارلعال        سـلال سيـفال مـ  اهللا مل  تَ 

 ......................................       لفاطمٍة  م ـت فيكـرٍة هالتكـكم حال 

 :لزنة اهللا علي م 

 درِ   هَ ـدكم للمصطفـم دٍم عنـو ككم حالـرٍة هالتكـت فيكـم  لفاطمٍة        

 ......................................     أسٍد     ـان مـرال لين سفيـ  انفـأي

 يا لقية اهللا :

 دالرِ ــك الدوار مل يَ ـلاح لالفـلو صأيـ  انفـرال لين سفيـان مـ   أسٍد       
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 ألا عبد اهللا :

 أيال احملـاُـِر ال تبكـي عليـك دماب       ألكيـت و اهللا حـىت مجـر احلجـر

صادق اقتطفتال مقطزاب م  روايٍة يروي ا زرارةال أل  أعني رضوان اهللا تزاىل عليع ع  يف الليلة اناضية  -

رواها شيصنا ألو ُزفٍر أل  قولويع يف كتالِع انزروف (كامل عليع أفضلال الصسة و السسم الزرتة األط ر 

الزيارات ) لشكٍل سريع أذكر ما ذكرتعال م  كسم إمامنا الصادق عليع السسم و أِمتال كسمي م  حيث 

 ..أنت يت يف ليلة البارحة

يتبدثال ع  البكاِ  عل  سيد الش دا  عليع أفضلال الصسة و و هو قال صادق الزرتة عليع السسم   -

و دمزت عليع و ما م  لاٍك يبكيِع  عليع ربة م  عٍني لكتم  عٍني أَحاُّ إىل اهللا و ال عَ  و ما(السسم : 

و أدى ل رسول اهللا صل  اهللا عليع و آلع و سلم ا السسم و أسزدها علي  و وصوصل فاطمة علي إال 

َشرال و ما م  حقنا  َشرال و عينعال عليع السسم إال الباكني عل  ُدي احلسني إال و عيناه لاكية عبٍد حيال فإنعال حيال

َرضون زو  السرور لنيو  يف ُو ِع و اخللق يف الفزع و هم آمنون و اخللق يالزرضون و يال قريرة و البشارة تلقاه 

ش ال خيافون سو  يوم احلساب حالداث احلسني عليع السسم حتت الزرش و يف ظل الزر للبساب و و هم 

أي حديث أيب  أي جملس أيب عبد اهللا و جملسعال و حديثعفيألون و خيتارون فادخلوها فـَيالقال هلم هذه اجلنة 

سل هلم مع الولدان انصلدي  إنا قد و إن احلور لتبزثال هلم جملسعال و حديثع  فيصتارون و عبد اهللا  َلرتال

جمالست م أليب  م  الكرامة و السروِر يف جملس م و أي يفما يرون اشتقناكم فس يرفزون رؤوس م إلي م لِ 

الشريفة اليت ُا ت مذكورةب يف الباب السادٌ و سسمع عليع ) هذا انقطعال م  الرواية عبد اهللا صلوات و 

ها اعتباراب لني كثر م  أوثق كتا الطادفة و م  أم  ألواب كتاب ( كامل الزيارات ) الشريف الزشري  

 ..ا و أصبالنا رضوان اهللا تزاىل علي م علمادن
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يف ليلة البارحة تناولت ُوانَا مما ورد يف هذا انقطع الشريف م  كسم إمامنا الصادق عليع السسم 

أهم انطالا هو يف خالسصةال ما ذكرتعال يف اللس اناضي و إن تزددت اجل ات اليت تناولت ا لالكسم لك  

أَحاُّ الزيون إىل اهللا عني  لكت عل  أيب  : ( كما تقول الرواية الشريفةهللا  الزيون إىل ا حديثي ع  أَحاُّ 

أن هذه الزيون منسولة  إىل عني أيب و السرُّ يف ذلك كما لينتعال يف ليلة البارحة  ) عليع السسمعبد اهللا 

عبد اهللا  يف منازل عني أيبو عليع أفضل الصسة و السسم و ذكرتال ُوانَا مما ُا  يف وصِف عبد اهللا 

عليع أفضل الصسة و السسم و ألفال عٍني ألُل عني  تالكَرمال هذا انزىن أشرتال إليع و أشرتال إىل مسألٍة 

السرُّ في ا أن أن َعَظَمة الثواب و أن رفزة اننازل هلذه الدموع النازلة م  آماق الزيون و أُفا�ا أخرى 

ثلال أعل  هذه الدموع  و احلزن إمنا هو مظ ر النكسار و ا عاطفة احلزن مراتو أن هذا البكا  إمنا ميال

يقول : ( أنا عند اننكسرة قلوبم ) ف ذه الدموع القلا و الباري سببانع و تزاىل يف األحاديث القدسية 

إمنا هي للبزن و للتأثِر و و هذه الدموع احلسينية مظ رال احلزن و احلزن إمنا هو مظ ر انكسار القلا 

يتفرعال ع  انكسار القلا و فقلا  ينكسر سسمع عليع و الذي  صلوات اهللا و اهللاللوعة عل  أيب عبد 

و هو الذي يقول : ألُل احلسني عليع السسم كم هلذا االنكسار م  منزلٍة عند الباري سببانع و تزاىل 

مراتا االنكسار لشكٍل عام  ( أنا عند ( أنا عند اننكسرة قلوبم ) احلديث القدسي هنا يتبدثال ع  

ِحلالسٍني و آل حسني يكون االنكسار بذه اخلصوصية اننكسرة قلوبم ) أما حينما يكون االنكسار 

و زلف  تكون لعال مرتبة سسسمع علي م أمجزني قطزاب هذا االنكسار ستكون لعال خصوصية صلوات اهللا و 

القلوب اننكسرة و عند الباري سببانع و تزاىل و لذلك الدموع النازلة م  الزيون احملزونة و م  خاصة 

هذه الدموع عندها هذه الدموع مصبوغة لصبغة  إهلية هي عند اهللا و اليت يكون اهللا سببانع و تزاىل اليت 

حينئٍذ ستسقط انوازي  دموعاب إهلية و حينما تكون هذه الدموع و ليست دموعاب إنسانية دموع إهلية 

ألن هذه الدموع لو قيست مقدار الثواب و األُر و حينئٍذ ستسقط انوازي  الزقلية يف حساب الرياضية 

نزم إذا م  عمٍل م  تضبية لو قيست مبا ألداهال اإلنسان لنفس اإلنسان لو قيست لزمل اإلنسان 
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هذا الثواب الذي ذالِكَر هلا سيكون مستكثراب لك  هذه هذه الدموع حينئٍذ سيكون قيست لنفس اإلنسان 

ألن فيض اهللا و النما  هنا ال حدود لعال و ما كان هللا ينمو موع  إهلية هذه دالدموع دموع  نالِسبت إىل اهللا 

ألن فيض اهللا ال زوال لعال ألن فيض اهللا ال اندثار لعال ف ذه الدموع دموع  نالِسبت إىل احلضرة ال انقطاع لعال 

نكسرة ألن اهللا عند القلوب انو م  قلوب كان اهللا عندها صدرت م  مال و هذه الدموع دموع  اإلهلية 

 سسمع علي م أمجزني  حالسٍني و آل حسني صلوات اهللا و م  قلوٍب منكسرة علو هذه الدموع صدرت 

تقريباب هذا أهمال مطلٍا أشرتال إليع يف ليلة البارحة و ال زال احلديث متواصسب يف هذه الليلة خبصوص ما  و

 ورد يف هذا انقطع الشريف 
ال
 ..سسمع عليع اهللا و صلوات ق صد  م  كسم إمامنا الصادق ان

فإ�ا هذه الدموع دموع  نالِسبت إىل اهللا و أن هذه الدموع دموع  إهلية وصل الكسم لنا إىل هذه النقطة  -

و هذه الدموع صدرت م  هذه أنعال عند القلوب اننكسرة صدرت م  قلوٍب منكسرة و الباري كما يقول 

أو خبصوص خبصوص الدموع احلسينية ث الشريفة و لذا الثواب الذي ورد يف األحاديالقلوب اننكسرة 

يف زيارتِع يف يف طريق اخلدمة احلسينية اليت نتمسك با م  سادر الوسادل و م  سادر انناسك غري الدموع 

ئونات يف ذكر مصالِع و يف سادر الشو يف إقامة جمالس ذكرِه و يف خدمة زوارِه و يف النياحة عليع و ذكرِه 

سادر الوسادل لالوسادل احلسينية و لانشاعر احلسينية و لانناسك احلسينية انقدسة  األخرى اليت تتزلقال 

في ا جند أنعال قد ورد انزصومية الشريفة اليت وردت خبصوص ا حينما نريد أن جنمع األحاديث احلسينية 

حاديث اليت أكثر مما ورد يف سادر ألواب الزبادات و دونك كتا احلديث الشريفة إذا أردنا أن جنمع األ

مُّ مصالِع التفجع للذي ُرى عليع اهل وردت يف الوسادل احلسينية مالرادي م  الوسادل احلسينية زيارتعال ذكر

انشاعر و الشزادر إذا أردنا الداخلة يف هذه الوسادل و يف هذه انناسك و يف هذه لظلمِع و سادر انزاين 

أن هذه األحاديث قد وردت هذه األلواب فإننا جندال  انزصومية يف هذه انزاين و يفأن جنمع األحاديث 

أكثر األلواب اليت وردت في ا اليت وردت يف فضل الزبادات م  سادر األحاديث األخرى لكثرٍة هي أكثر 

َع يف لاب الزبادات لابال الصسة و لابال احلج األحاديث  إىل كتا احلديث أكثر ألواب إذا أردنا أن نُر
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ع إىل اليت وردت فيالزبادات   ا األحاديث انزصومية لابال الصسة و لابال احلج إذا أردنا أن نُر

ورد يف جند أن أكثرها اليت وردت يف لاب الصسة أو إىل األحاديث اليت وردت يف لاب احلج األحاديث 

لاب األحكام ال يف لاب مقدار الثواب و الفضل يزين إذا أردنا أن نستصرج الروايات و األحاديث اليت 

أو أو األحاديث اليت وردت يف ذكر فضيلة احلج يف ذكر فضيلة الصسة و يف ذكر ثواب الصسة ت ورد

و لني كثرة األحاديث اليت وردت يف ثواب زيارة سيد يف ذكر ثواب احلج أصسب ال جند مقايسةب لين ا 

م األحاديث اليت أو يف سادر الوسادل احلسينية األخرى نزالش دا  و يف ثواب البكا  عل  سيد الش دا  

يان احلدود لك  أكثر هذه األحاديث يف لاب األحكام يف ليف لاب الصسة أو يف لاب احلج كثرية وردت 

يف ليان الغايات و و يف ليان الشرادط و يف ليان انقدمات و يف ليان الواُبات و يف ليان انبطست و 

لواُبة يف هذه الزبادات أما الروايات اليت هكذا يف حتديد سادر انناسك و سادر األُزا  و األفزال ا

يف ذكر فضيلة الصسة أو يف ذكر فضيلة احلج ف ي أقل لقليل أقل لكثري م  األحاديث اليت وردت وردت 

و انشاعر انناسك يف فضل الوسادل احلسينية الشريفة مبا في ا الزيارة و الالس و ذكرال انصاب و سادر 

الكسم يكونال فيع الذي كان يف مسألة الدموع احلسينية نفسال الكسم هذه  و هذا نفسال احلسينية األخرى 

أما هذه الصسة اليت نؤدي ا و اليت انناسك و هذه انشاعر كانت هلا هذه اننزلة أل�ا نالِسبت إىل احلالسني 

دِر ما يالقِبلال زبدِه م  صستِع ما أقبل عليع لقإن للنصلي ا هي منسولة  لنا و لذلك يف الروايات الشريفة 

عال يف صستِع  لعال ذلك انقدار م  صستِع و لذلك يف الروايات م  أسا  صالببة عل  صستِع لقدِر ما يتُو

صستِع فإن انسدكة تطوي ا و تضربا لُو ِع هذه الصسة يكون التزامل مز ا عل  هذا األساٌ أل�ا 

احلسينية يكونال هلا هذا القدر م  الثواب و هذا  و هذه الوسادلأما هذه األعمال احلسينية منسولة  إلينا 

سسمع عليع لنفس انزىن الذي لينتعال يف ليلة اهللا و صلوات القدر م  األُر أل�ا منسولة  إىل أيب عبد اهللا 

ون إىل زيارة أيب عبد اهللا و البارحة  ة الزلم م  فضس  لبَ م  طَ حتضرين حادثة جمموعة م  أهل الزلم خيُر

ون م  النجف متُو ني إىللزلم خيأهل ا كما هو حال الشيزة  زيارة أيب عبد اهللا مشياب عل  األقدام  ُر
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مؤاساة سيد الش دا  صلوات اهللا ألنعال يف الروايات الشريفة م  أفضل األعمال يف عل  طول الزصور 

و اننزلة للذي كثرية يف ِعَظم الثواب يف ِعظم األُر يف عل  رواياتسسمع عليع انشي إىل زيارتع و وردت و 

ت كل  عل  سسمع عليع و يارتِع عل  أقدامِع صلوات اهللا و ميشي إىل أيب عبد اهللا لز  و انواكا أيضاب خُر

وا عل  رِسل م هذا  رسِلِع كل جمموعة م  الزوار كل جمموعة م  القالصاِد و الوفاِد حلسني فاطمة خُر

و هذا منشغل  لبكاٍ  و نيا و لقرا ة الشزر  هذا منشغل  و هذا منشغل  لنقل أغراضِع و منشغل  لزيارة 

دار احلديث فيما لين م يتناقشون حول ما ورد يف  ؟ هكذا و هؤال  لأي شيٍ  كانوا قد انشغلوا

زادر احلسني عليع السسم مشياب عل  األقدام و هناك يف الروايات ل حاديث الشريفة م  كثرة الثواباأل

خيطوها يف طريِق زيارة احلسني تالكتا لعال يف لزض هذا الزادر الشريفة أنعال يف كل خطوة م  خطوات 

ة و يالكتا لعال ثواب عتق ألف نسمة م  ولد  الروايات ألف حجة و ألف عمرة و تالرفع لعال ألف دُر

الشريفة أكثر هذا منوذج و إال ورد يف الروايات إمساعيل عل  نبينا و آلع و عليع أفضل الصسة و السسم 

احلديثال هنا ع  ليس  و سسمع عليعزادر أيب عبد اهللا صلوات اهللا و  ة م  خطواتِ م  ذلك يف كل خطو 

عل  و إال هناك كتا مفصلة مجزت األحاديث اليت تتزلق بذا اخلصوص ثواب زيارتِع مشياب عل  األقدام 

اب  كتاب قرة الزني يف ثواب انشي إىل زيارة احلسني عليع السسم كتاب مفصل ُداب و كتسبيل انثال  

زيارة سيد الش دا  مشياب عل  علي م السسم يف ثواِب كبري جيمع األحاديث اليت وردت ع  انزصومني 

ع اعتباراألقدام لستال لصدد احلديث حول هذه القضية   إمنا مقصودي هو ذكرال هذه احلادثة اليت في ا ُو

دوثال الشيزة هذه الروايات ف ؤال  يتناقشون اختلفوا فيما لين م حول هذه الروايات  و  لزظيم اليت حتال

لزض م دخل يف سسمع عليع زادراب لعال صلوات اهللا و الثواب و جبزيل األُر ن  ُا  ماشياب إىل أيب عبد اهللا 

و لزض م دخلوا يف حبث حبث األسانيد و انصادر هلذه الروايات و هذا ديدن أهل الزلم يف النقاش 

 ارة و البكا  سادر الوسادلم قاٌ هذه األعمال م  الزياألسانيد و انصادِر هلذه األحاديث و لزض 

و لزض م و احلسينية قاس ا إىل الزبادات األخرى و إىل أمهيت ا يف الفقع و التشريع ُزل هناك مقايسة 
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م  لداية خرُو م م  النجف إىل أن لانت و كل  حبسا ذوقِع و احتذم النقاش فيما لين م لزض م  

هذا الذي و هذا الذي ينبا و الناٌ منشغلة هذا الذي يبكي  و  نتيجةمزامل كرلس  و ماوصلوا إىل

ل منشغلون بذا النقاش و الكسم متبذم فيما لين م يزور هؤال   إىل أن لانت مزامل كرلس  كان هناك ُر

ل قروي يسري إىل ُانب م  م  أول خرُو م م  النجف يسايرهم ليس يف ضم  جمموعت م إعرايب ُر

ل تدىن م  عندهم قالساير لك  كان يال  تم م  النجف و إىل  : هم هذا الُر يا هؤال  أنتم منذ أن خُر

ال ال أنا هذا ليس م  اختصاصك ققالوا هذا ليس م  شأنك ما هي قضيتكم  اآلن أنتم يف نقاش

تمال م  النجف مسزت كسمكم أنتم منذال  نقاشاب و ُداالب حول و إىل هذا انكان أنتم حتتذمون أن خُر

 الثواب لزادر احلسني قالحول األحاديث اليت ورد في ا كثرة الثواب و عظيم األُر و ُزيل سألة هذه ان

ة أنا أسألكم لاهللا  : احلسني يستاهل : قالوا اهللا كرمي قل م  ؟ قل م اهللا كرمي لو مو كرميو و لل جتِع الداُر

إذاب شنو و كان احلسني أهسب للزطا   و فإذا كان الباري كرمياب ني يستاهل سال احل: قالوا ؟ لو ما يستاهل 

و حسني  الباري أُود األُودي  الباري أكرمال األكرمني هذا احلجي النقاش ما ملعال مقدمتان واضبتان 

هذا التصور الساذج عند فيضال الباري ال انقطاع لعال لقبول متام الفيض فيِع متام االستزداد هو احملل الذي 

ع األول م  الكاسيتو رمبا ......إىل هنا يالبزض   نت ي الُو

حينما يالزطي فيالزطي هلذا هذا التصور الساذج أن الباري سببانع و تزاىل .....و رمبا حىت عند أهل الزلم 

شيئاب و يقطع هذا الزطا  فيالزطي لشصٍص آخر عطا اب آخر هذا التصور ساذج هذا خسفال الشصص 

أما هذه ض الباري مفتوح خزاد  عطادِع مفتوحة عطا  الباري ال انقطاع لعال في لكرماجلود و خسف ا

لقبول الفيض أما عطا  الباري مثلال قاللية و استزداد  كيف كل ذات هناالذوات الباري سببانع و تزاىل 

الفيض و الزطا  اإلهلي ال انقطاع لعال و إال إذا  و هناك م  حيمل آنية صغرية يأخذ لقدر هذه اآلنيةالببر 

و يف قدرة اهللا سببانع و يندثر هذا شك  و نقص  يف ُود اهللا و يف عطا  اهللا  أو ينقطعقلنا لأن الفيض 

و م  هذا كل  يأخذ م  هذا الزطا  أما هذه انصلوقات  و عطا  الباري و فيضعال ال انقطاع لعال و تزاىل 
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م  أن اإلهليون يذكرهال احلالكما   و يذكرهال الفسسفة و الكسم الذي يذكرهال الزرفا  و الفيض حبسا استزدادهِ 

هذا الكسم الذي يذكرهال الفسسفة و يأخذال م  الفيض لقدِر استزدادِه هذه انصلوقات قوالل و كلال قالٍل 

قبل قليل  نفس انزىن  الذي ذكرتعال استزدادِه  لقدربذه الصيغة هذه قوالل انصلوقات و كل  قالل يأخذال 

لقدِر ما لقدر استزدادِه خملوق يأخذال م  فيض اهللا  أن هذا الفيض ال انقطاع لعال لك  هذه انصلوقات كلال 

ال و إال فألوالعال مفتبة و إال فزطادعال متواصل ُل و عّز شأنعال فيِع م  تقبل لقبول الفيض و ألخذ الفيض 

ُل هو غين  األغنيا  هو الغين انغين و فيضعال متواصل انقطاع لزطادِع وال شبة يف فيضِع سببانع و تزاىل 

و سيد تأخذال لقدر استزدادها فزطادعال ال انقطاع لع و الكسم هنا يف أن هذه القوالل و و تبارك و تزاىل 

سسمع عليع هو م  هذه القوالل و فيِع متام االستزداد لقبول متام الفيض ألن فيِع ا  صلوات اهللا و الش د

لنزول الفيض اإلهلي هلذه و الباب الواسع و لذلك همتام االستزداد لذلك الفيضال اإلهلي يصل إليع لتمامِع 

و لذلك هذه انزاين تتسقال فيوضات الباري سببانع و تزاىل هو الباب اإلهلي الذي تنزلال منعال انصلوقات 

لزوار احلسني مع هذا البيان و لذلك هذه انزاين يف كثرة الثواب و يف عظيم األُر و يف ُزيل الزاقبة 

و م  هذا إمنا ُاد م الفضل إنا ُادت م الكرامة م  هذا الباب سينية للذي  يتمسكون لالوسادل احل

و و يف إقامة الالس عليع و يف زيارتِع و يف البكا  عليع و هذا انزىن جيري يف كل الوسادل احلسينية اننفذ 

ل هذه م  أفضل الوسادو يقيم ا احلسينيون و يقيم ا أشياعال أهل البيت هذه الالس اليت نالقيم ا 

ألن اللس احلسيين يشتملال عل  كثٍري م  اخلصادص اليت قد و م  أفضل انشاعر احلسينية احلسينية 

الشزادراحلسينية األخرى يف اللس احلسيين حتصيل انزرفة و حتصيل انزرفة هو أمس  هدٍف و هو تفتقدها 

ماذا يقول عن ا أهل القلوب ماذا و لذلك إياك نزبدال و إياك نستزني أمس  عبادٍة خالِلَق ألُل ا اإلنسان 

و لذلك انيزانال لني حقيقة الزبادة انزرفة و إياك نزبدال : إياك نزرفال و إياك نستزني يقول عن ا أهل انزرفة 

و أفضلال الزبادات هو التفكرال يف أمر  )م  مل يزرف إمام زمانِع مات ميتةب ُاهلية(انؤم  و الكافر انزرفة 

دة لكثرة الصسة و الصيام و إمنا ابصلوات اهللا وسسمع عليع : ( ليست الزالرضا  كما يقول إمامنااهللا  
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انزصومني الزبادة لكثرة التفكر يف أمر اهللا ) و مثل هذه انزاين و مثلال هذه انضامني كثرية  يف كلمات 

حينما أقول يف قطزاب و ففي جملس احلسني عليع السسم حتصيل انزرفة سسمع علي م أمجزني صلوات اهللا و 

و لكسم حتصيل انزرفة ليس الالس اليت تالشَب ال لكسم اجلرادد و لكسم علما  الغرب جملس احلسني 

هذه و سسمع علي م أمجزني صلوات اهللا و علما  انصالفني الالس انشبونة لكسم أهل ليت الزصمة 

نةب لكسم أهل البيت علي م أفضل جمالسال أهل البيت اللد أن تكون مشبو جمالس أهل البيت الالس 

اللد أن جمالس جمالساب للصبافة أو للمجست جمالس أهل البيت ليس هذه الالس و الصسة و السسم 

 أنعال ما م (الواردة يف أداب الالس تكون منورةب لأفكار أهل البيت م  أوهلا إىل آخرها و لذلك انزاين 

و اللس  )و مل يالطز  فيع أعدادنا إال كان ولاالب عليع يف يوم القيامةذكر أحٍد ُلس جملساب يف الدنيا مل نال 

ما ُلس أحد   زىنالذي يكونال سبيسب لنجاة اإلنسان و يكون داخسب يف دادرة الوسادل احلسينية بذا ان

اب و لزنة اهللا علي م مجيزوهذا اللس خيلو م  ذكرنا م  ذكر فضادل م أو م  ذكر مطاع  أعداد م جملساب 

يف هذه الالس تنقلاال ولاالب عل  أهل ا خالية م  هاتني الصبغتني م  مل يرض  للزن م إذا كانت الالس 

هذه و سسمع علي م أمجزني صلوات اهللا و و صادق الزرتة ف ذا كسم م هكذا أدلنا لاقرال الزرتة يوم القيامة 

يأيت في ا  ) السسم عل  سيد الش دا  (الزيارة و هذه الالس يأيت في ا ذكرال الالس في ا حتصيل انزرفة 

ألن الذي زيارة  لسيد الش دا  و الصسة و السسم عل  سيد الش دا  الصسة عل  ذكر سيد الش دا  

و لأحس  و لأحس  التبية ألو عبد اهللا يَردال عليع السسم م  قريٍا أو م  لزيد يالسلومال عل  أيب عبد اهللا 

م  لزيد فاصزد عل  سطح أنعال إذا أردت أن تزور احلسني عليع السسم يات الشريفة الرد و لذلك يف الروا

ع إىل ُ ة الزراق دارك  ع إىل إىل ُ ة كرلس  تلفت مييناب و مشاالب هكذا و تُو يف الرواية مث لزد ذلك تُو

يفة فإن ألا عبد اهللا عليع يف الرواية الشر   السسم عليك يا ألا عبد اهللا و رمحة اهللا و لركاتع:  زيارتِع قادسب 

م  قريٍا و م  لزيد هي لصيغة  و عليكم السسم و رمحة اهللا و لركاتعال و الزيارة : يقول لكالسسم 

يف جمالس و هذا انزىن يتبققال يف الالس احلسينية يف جمالس أيب عبد اهللا حتصيلال انزرفة السسم و الصسمة
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سسمع عليع يف هذه الالس البكا  صلوات اهللا و احلسني كقبة احلسني جملس أيب عبد اهللا زيارتعال و لذا قيل 

ن موم اهلمُّ لظلم م و نـََفسال ا يف هذه الالسيف هذه الالس اجلزع يف هذه الالس احلرقة يف القلوب 

سسمع علي م صلوات اهللا و هكذا ورد يف كلمات انزصومني وم لظلم م عبادة لظلم م تسبيح نـََفسال ان م

تاف لاسم احلسني عليع السسم يزلو اهلال يف هذه الالس و تزلو يف هذه الالس الصرخة احلسينية أمجزني 

و هذه الالس احلسينية جتتمع في ا ) الل م أرحم تلك الصرخة اليت كانت لنا : ( و صادق الزرتة يقول

رى و لذا صادق الزرتة األط ر األخو م  اِخلصال ما ال جتتمع يف سادر الوسادل احلسينية م  اخلصادص 

يسار رمحة اهللا عليع إمامنا الصادق خياطا الفضيل ال  يسار يف الكايف الشريف ع  الفضيل ال  الرواية 

أما أين أحا تلك : فقال صادق الزرتة  و نزم : قال ؟ يا فضيل أجتلسون و تتبدثون : ( يقول لعال 

يفأحيوا أمرنا فإن م  ُلس و الالس  هذه الرواية  ) ا فيِع أمرنا مل ميت قلبعال يوم متوت فيع القلوبجملساب حيال

الشيزية عل   الالس عليع السسم عل  إقامةتشتملال عل  عدة ُ اٍت يظ ر من ا تأكيد اإلمام انزصوم 

 :إقامة الالس احلسينية 

مثل نما يكون انسئول خصوصاب حياإلمام حينما يسألال أشياععال والب يظ رال أهتمام اإلمام م  نفس سؤالِع أ 

وه الشيزة  و الفضيل ال  يسار  و الفضيل ال  يسار م  شصصيات الشيزةو الفضيل ال  يسار م  ُو

الشيزة حينما يكون السؤال م  اإلمام الصادق عليع السسم لشصٍص   علما  الفضيل ال  يسار م 

و لذلك قال لعال أجتلسون ية األمهية ستكون يف غاكالفضيل ال  يسار قطزاب انسألة اليت يسأل عن ا اإلمام 

أي جملس ؟ إىل الالس انشبونة  إىل الالس وهذه أول ُ ة يف الرواية تشري إىل أمهية و تتبدثون 

حبديث أهل البيت و تتبدثون ع  أي شيٍ  ؟ ع  أسزار اخلضروات أم ع  أخبار الصبف و الست 

و أجتلسون و تتبدثون و حديث أهل البيت  ثون يف؟ ع  القيل و القال و تتبد تتبدثون ع  أي شي ٍ 

ع لطبيزة الناٌ يتكلمون يف انصتلفة ال حيتاج أن اإلمام يسأل عنع ألنإال هذا الكسم يف هذه األشيا  

إذا أردنا أن و اليت ترتبطال لكلمة احلديث و حىت عبارة تتبدثون ألن كلمة تتبدثون مثل هذه األمور 
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ع إىل كلمات انزصومني سسمع صلوات اهللا و جند أ�م يستزملو�ا يف الغالا يف حديث م الشريف  نُر

لذلك اإلمام عليع سؤال اإلمام هنا يالشِزرالنا لأمهية هذا األمر  ؟ و أجتلسون و تتبدثونعلي م أمجزني 

يع عليع السسم زمان خياف فِعلماب أن الزمان الذي عاش فيِع اإلمام الصادق سألعال ع  هذه القضية السسم 

زمان و لأ�م ليس عل  مذها التشيع زمان يتظاهرال فيِع الشيزة و زمان حتكمعال التقية الشيزة أن جيتمزوا 

فاُتماع الشيزة و م  السلطة الظانة آنذاك زمان مشبون لالزيون و اجلواسيس مشبون لاخلوف 

يسألعال ع  هذه القضية اإلمام عليع السسم كرب اجلرادم مع ذلك أع  أهل البيت يالزد م  حديث الشيزة 

أي  ؟ أجتلسون و تتبدثونيف زمان السرا  أو يف زمان الضرا  مهية هذه الالس و هذا يكشفال ع  أ

 ..نزم يا ال  رسول اهللا : قال  ؟ فماذا قال الفضيلو حبديثنا تزقدون جمالسكم لذكرنا 

تبني لنا أمهية اجل ة الثانية يف الرواية اليت هذي ماذا قال اإلمام ؟ أما اين أالِحاُّ تلك الالس اجل ة الثانية  

مث ليان اإلمام أنعال حيا هذه الالس هذه ُ ة و سؤال اإلمام يالشِزرالنا لأمهية هذه الالس هذه الالس 

هذي اجل ة الس أما أين أالِحاُّ تلك الالس تشري إألى أمهية هذه الالس أما أين أالِحاُّ هذه الثانية 

 ..الثانية 

م  مصاديق إحيا  أمر أهل البيت و إحيا  أمر أهل البيت أي أن هذه الالس فأحيوا أمرنا اجل ة الثالثة  

إحيا  أمر أهل  و لاألمر لانزروف و الن ي ع  اننكرإحيا ال أمر أهل البيت  و راب لإقامة الالسو ليس مص

يف وسادل لنشر فضادل أهل البيت  إحيا ال أمر أهل البيتو و لأصسح التمع البيت لأصسح نفوسنا 

و أو يف سادر الوسادل األخرى اليت تكونال واسطةب فيما لني الناٌ يف الكتاب يف انذياع اإلعسم انصتلفة 

لسفك الدما  إحيا ال أمر أهل البيت و لني وصوهلم إىل مزرفة أهل البيت علي م أفضل الصسة و السسم 

ع الظانني إحيا  أو يف طريِق علٍي و آل علٍي  إحيا ال أمر أهل البيت و مر أهل البيت لالوقوف يف ُو

إحيا ال أمر أهل البيت و إحيا ال أمر أهل البيت لنشر انزرفة احلقيقية و لالدفاع ع  انستضزف انظلوم 
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صَلصة 
ال
عل  األخسق احلميدة إحيا ال أمر أهل البيت لت ذيا النفوٌ و لإقامة الزبادات اخلالصة ان

و إحيا ال أمر أهل البيت لانداومة عل  قرا ة األدعية و إحيا ال أمر أهل البيت لزيارة أهل البيت  والفاضلة 

إحيا ال أمر أهل و إحيا ال أمر أهل البيت لالتفقع يف دي  اهللا و إحيا ال أمر أهل البيت حبفظ القرآن و دراستع 

جمالس أهل البيت هذه انصاديق م  مجلة البيت لشزادر احلسني عليع السسم و م  مجلة هذه الشزادر 

لك  اإلمام ليس مصوراب بذا انزىن و إال فإحيا ال أمرهم علي م السسم سسمع علي م أمجزني صلوات اهللا و 

 :هذا يكشفال لنا ع  أمري حينما يالزقوا الكسم لقولِع فأحيوا أمرنا عليع السسم 

 هذا أوالب يف إحيا  أمرهم ديق ان مة نصام  أوضح انصاديق لل م  أول ااألول ان هذه الالس  -

ا علينا إقامة هذه الالس - ألن هذه الالس هي اليت حفظت و فأحيوا أمرنا و ثانياب أن اإلمام هنا يُو

مىت ؟ الطامة الكربى لدت و الفساد لدأ يف جمتمزنا الطامة الكربى اليت نزلت يف لسدنا يف الزراق الدي  

حينما أزيلت الشزادر احلسينية و حينما أنسرت انواكا احلسينية و ذه الالس قالِطزت همىت ؟ حينما 

ذكرال احلسني هو الشزادر احلسينية الالس احلسينية و هكذا يف كل لسد وقزت الطامة الكربى يف لسدنا 

ت اليت تزشقخصوصاب التمزات الشيزية يف القلوب لزث  للبياة يف نفوٌ التمزات لزث  للبياة 

و لذلك اإلمام سسمع عليع صلوات اهللا و و اليت ذاقت مرارة لوعة احلسني احلسني و اليت أحبت احلسني 

فأحيوا أمرنا يف قولِع فأحيوا أمرنا أما أين أالِحاُّ تلك الالس : قال هنا عليع أفضلال الصسة و السسم 

 :إشارتان 

 هم علي م السسم هذا أوالب إشارة إىل أن هذه الالس م  اوضح مصاديق إحيا  أمر  -

 فأحيوا أمرنا  و وثانياب أن اإلمام هنا يأمرنا بذه الالس -

يا فيِع أمرنا مل ميت قلبعال يوم متوت فيع القلوب  و مث تستمر الرواية الشريفة ’ فما م  أحٍد ُلس جملساب حيال

تصديق و و تأكيد  ع  جملس و ع  إحيا  أمر يف ذلك اللس و هذاتسحظون الزبارة هنا تتبدث 
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مل ميت قلبعال يوم متوت القلوب  ؟ ما الذي يرتتاال عل  هذا اجللوٌ و للكسم الذي تقد َم قبل قليلتوضيح 

ِدثالنا ع  أمهية هذه الالس هذا انقطع م  الرواية و الرواية الشريفة و  يف و ع  أن الذي جيلسال إذاب حتال

يا في ا  مل ميت قلبعال سسمع عليع  ا أمر سيد الش دا  صلوات اهللا و يا فيأمرال أهل البيت حيال الالس اليت حيال

يوم القيامة م  ؟ اليوم الذي متوت فيِع القلوب هو أيال يوٍم متوت فيِع القلوب و يوم متوت فيِع القلوب 

 ِبُسَكاَرى ُهم َوَما ُسَكاَرى النَّاسَ  َوتـََرى {الناٌ م  شدة ما يراه و م  شدة الفزع و شدة األهوال 

ال مبزىن ذلك اليوم الذي يالفزع فيع الناٌ فزعاب شديدا حينئٍذ متوت القلوب   } َشِديدٌ  اللَّهِ  َعَذابَ  َوَلِكنَّ 

م  شدة و م  شدة الفزع إمنا متوت القلوب  النبض ال مبزىن أ�ا تتوقف ع  احلركة و ع انوت اجلسدي 

ل  يا في ا أمرال أهل البيت ت ف ذا الذي جيلسال يف جمالس أهل البيم  شدة اخلوف و الُو هذا الذي اليت حيال

و ن ال يف ُوار السيدة هذه الليلة ليلة اجلمزة و ال ميوت قلبعال يف ذلك اليوم جيلسال يف مثل هذه الالس 

نالقِسمال و نالقِسمال عليع جبسلة السيدة انزصومة و نرفع أيدينا لالدعا  إىل الباري سببانع و تزاىل انزصومة 

 لروحانية السيدة انزصومة نالقِسمال عليع نالقِسمال عليع لنورانية السيدة انزصومةو لسيدة انزصومة عليع بيبة ا

إهلنا ال حترمنا م  جمالس احلسني و ال حترم شيزة أهل البيت نالقِسمال عليع لغرلة السيدة انزصومة  و

أحينا يف هذه  م   ال بد اهللا اللّ انصلصني يف شرق األر  و يف غربا م  جمالس أيب عبد اهللا و م  ذكر أيب ع

يف خدمة احلسني و أقاموا لاخلدمة يف هذه الالس الالس و أمتنا يف هذه الالس و أحشرنا مع الذي  

مصيبة سيد و أشريال إىل ُانٍا م  ُوانا مصيبة الطفوف وقت اللس يكاد أن ينت ي و آل احلسني 

بدوثصلوات اهللا و الش دا  
ال
ينقل هذه  ) دارال السسم( يف كتالِع النوري رمحة اهللا عليع  سسمع عليع و ان

يرى يف اننام سسمع علي ا يف اننام الزهرا  صلوات اهللا و  أنعال يرىع  أحد األخيار  و القصة لشكل إمجايل

لذكر مصاب كان صاعداب عل  اننرب قد ارتق  اننرب   )الببار(الشيخ ممد لاقر اللسي صاحا كتاب 

يقة الكربى  دا  سيد الش أن يا شيخ ممد لاقر أنت إذا وصلت م  سيدة النسا  و يأتيع األمر م  الصدو

الزهرا  و سسمع عليع مع عادلتِع صلوات اهللا و فاذكر ما ُرى يف وداع احلسني إىل مصيبة ولدي احلسني 
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اُّ هذا انزىن   ليلة اإلمام احلجة  اجلمزة و هذه ليلةِلذا يف هذه الليلة كما يف هذه الواقزة هي اليت حتِال

هذه الليلة ليلة دعا  هذه الليلة ليلة توسل ِلذا أالعروج عل  الذي رغبت فيِع سسمع عليع صلوات اهللا و 

عليع السسم للزادلة احلسينية أشري إىل ُانا م  توديع سيد الش دا  سسمع علي ا اهللا و صلوات الزهرا  

لالدما  و لزد مقتل أيب ع السسم و لزد أن ضالروَج اهلامشيون عليظلومة لزد أن وقع أصبابال احلسني ان

ع إىل اخليام  لقي احلسني عليع السسم لوحدِه الفضل و لزد مقتل الرضيع  كتا كي يودع الزادلة  ِلذا تُو

أنا أشري إلي ا ال يسمح لذلك تذكر تفاصيل لقصة وداع احلسني لك  انقام انقاتل و كتا األخبار 

مينة يسرا و الم  ناصٍر و ال حينئٍذ ألو عبد اهللا أخذ يتلفت سيدي يا لقية اهللا آُرك اهللا  و لشكٍل إمجايل

إال م  موحٍد خياف اهللا فينا أال م  ذاٍب يذبال ع  حالَرِم رسول اهللا م  مزني رفع صوتعال يف هذه اجلموع 

بك لدين عند استنصارك و لبيك ألا عبد اهللا إن كان مل جيهل م  ناصٍر ينصرين مثال رفع صوتعال الشريف 

وقف احلسني عليع السسم  و فقد اُالك قليب و مسزي و لصري لبيك ألا عبد اهللالساين عند استغاثتك 

ع إىل اخليام وقف يف لاب اخليمة يستنصر و الم  ناصر و َلم ا مل جيد ناصراب  و اإلمام منكسر حينئٍذ تُو

ة و رفع صوتعال الشريف يا سكينة يا فاطمة يا زينا يا لزد مقتل الزباٌ عليع السسم وقف يف لاب اخليم

ت  أم كلثوم عليك  مين السسم هذا الوداع األخري أتدري ماذا فزلت هذه الزادلة انظلومة حينئٍذ خُر

اُتمز  حول أيب عبد اهللا عليع هذه م  هذه اخليمة و تلك م  تلكم اخليمة يتبادرن م  اخليام النسوة 

هذه تشم يده هذه تزلقت لصدرِه هذه تالقبول قدميع اب م  حتت أقدامِع الشريفة السسم هذه تأخذ الرت 

و إهلي هذه ليلة اجلمزة هذه الصورة انفجزة الفجيزة الشريف النسوة اُتمز  حول احلسني عليع السسم 

ة أطفال حبق لوعغريبة اهلامشيني يف مدينة قم إهلي حبق لوعة نسا  احلسني ن  يف ُوار لنت لاب احلوادج 
ع أوسع من جع إهلي و أرحم غرلتنا يف هذه الدنيا  ع س ل خمُر احلسني عجل فرج إمام زماننا عجل فُر

بذه لغرلة احلسني عليع السسم و نسا  احلسني اُتمز  حول أيب عبد اهللا عليع السسم و اإلمام احلسني 

خرب الزادلة لأن للبس انقانع و أسا  للبس األالزر الن زادلة وص الاحلالة لزد ذلك وص  سيد الش دا  
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وق اإلما  يف يوم غد حينئٍذ نادى السسم عليك  مجيزاب ملَ  أراد أن خيرج ألنعال و ستالساق سَ الزادلة مسبية 

ماذا قالت لعال ؟ هذه دخل يف اخليمة َلم ا أراد أن خيرج زينا ماذا قالت لعال الزقيلة ساعد اهللا قلا زينا 

ألو عبد اهللا لزد أن ودع و لمة اليت ما يسمز ا شيزي غيور إال و تنبدر دموععال هذه الكالكلمة انفجزة 

احلسني عليع  سب يا ال  الزهرا  مَ م سب ؟ الزادلة و خرج وصل إىل لاب اخليمة ماذا قالت لعال الزقيلة 

مفارٍق ال يلتقي نظر أريدال أن أودعك أريدال أن أنظر إليك م سب يا ال  أمي السسم أدار ُو عال إىل الزقيلة 

و و هي لاكية حينئٍذ ألو عبد اهللا خرج م  اخليمة أخذت تطيل النظر إىل احلسني عليع السسم حببيبِع 

كان يسري لني اخليام و هو يقول يت م  يالقدوم لعال ُواده  إىل انزركة يأقادد اجليش كبري القوم إذا أراد اخلروج 

م  يالقدومال يل م  يالقدومال يل ُوادي و أنا أل  خدجية الكربى و منني قدومال يل ُوادي و أنا أل  أمري انؤ م  يال 

 ..ُوادي و أنا أل  فاطمة الزهرا  

 رع  و النصري قليلال ـباال صـو الص    يت   ــواد والمـدومال يل اجلـم  ذا يالق

 لال ـ  ذكر الفراق يسيـع مـو الدم  ودهال     ــواد تقـلاجل ا ـعال زينـفأتت

 لال ــو علي غل ـ ا   ـــإال نس     أهل ا   تفـاىند ـو ق امـا يف اخليـم

فؤادي يا  أقرحتو تقدمت إىل احلسني تقول نور عيين تتكلم مع م  لقد زينا أمسكت لزنان اجلواد 

أحينا ميا احلسني و آل احلسني و أخي ا و إهلي حبق لوعة زينا رأيت أختاب تالقدومال فٌر اننية إىل أال  أمي 

يا ال  رسول يا م  أحس  سيدي يا صاحا الزمان هذه ليلة اجلمزة احلسني و آل احلسني  أمتنا ممات

 فوَك عفوك ..إمام زماين يا م  أحس  صببتنا و أسأنا صببتع عفوَك عَ ُوارنا و أسأنا ُواره 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 مسحظة :
ود لزض األخطا  انطب1(  زية .) األفضل مراُزة الكاسيت الحتمال ُو
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ُ  مراعاة ذلك .2( ع األول و الثاين للكاسيت فـَريال  ) و قد تكون لزض انقاطع غري مالسج لة م  الُو

 ) ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج

 

 

 

 

 


