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ٌ  عل  ااددتا و نتنعم يف جوارها الكرمي أعين سيديت كرمية ..العزاء ل ُُ ُجَّس ععتاب العالية الشرفةة ملُ ن

آل علٍي صلوات اهللا عليهم و عليها سيديت املعصواة عليها أفضل الصَّة و السَّم اصحوبًة بالصَّة 

طةوف قمر هذا املكان ليث ال فبامسِه ُشرِّ  عل  ُممسٍد و آل ُممسد و و نعزي صاحا اللس اُ

العزاء  و حقيقةُ سَّاه عليه و نزفُ جملسنا ثانيًة بالصَّة عل  ُممسٍد و آل ُممسد و اهلامشيني صلوات اهللا و 

يف هذه األفام للموىل نور عيوننا إاام زااننا احلجة ابُ احلسُ صلوات اهللا عليهما لذكرِه الشرفف و 

عبِّقوا اللس طيباً و أرجياً ثالثًة  ة أنصارِه الغيارى و أوليادِه األوفياء املخلصنيلتعجيل فرجِه األقدٌ و لكثر 

 بصوٍت رفيع بالصَّة عل  ُممسٍد و آل ُممسد ..

 ـراءازهـف
 أعوذ باهللا السميع العليم اُ الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمُ الرحيم

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

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

 مظلوم : السالم على الُمغَسِل بدم الجراح , السالم على المجرع بكاسات الرماح ,(يا ُحسين يا 

ستباح , السالم على المنحور في الورى , السالم على من دفنُه أهل ضام المُ السالم على المُ 

عين , السالم على الشيب القرى , السالم على المقطوع الوتين , السالم على المحامي بال مُ 

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

 ..لقضيب و رحمة اهللا و بركاتُه )با
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 ....................................صلت علـى جسم الحسين سيوفهم      

 ـراباصلت علـى جسم الحسين سيوفهم      فغـدا لسـاجدة الُضبـا محـ

 ر النجيـع شـراباـغيـ ـًال و ظ  ا    ـو مضـى لهيفـاً لم يجد غيـر القن

 ..سودت كسَر لو�ا و االنجيع هي الدااء إذا تع

 ر النجيـع شـراباـغيـ ـًال و ظ  ا    ـو مضـى لهيفـاً لم يجد غيـر القن

 أبا عبد اهللا :

 ثيـابا اءُ ــريان تكسـوه الدمـد مجردا      عُ ـلهفـي لجسمـك في  الصعي

 ُحسني :

 اء ثيـاباــريان تكسـوه الدمـد مجردا      عُ ـلهفـي لجسمـك في  الصعي

 : د اهللا شةيعنا رجاءناأبا عب

 ـو تكون  تراباـت لجسمـك لين كل موحـٍد      ودَّ ـوعـ َتِرب الجبـينِ 

 و تكون  تراباـت لجسمـك لــين كل موحـٍد      ودَّ ـَتِرب الجبـين وع

 وارِه جلبـاباـمـن أنـ فوق مسلـوب القنا      يكسـوه   لهفي لرأسـك

 وارِه جلبـاباـمـن أنـ يكسـوه فوق مسلـوب القنا        لهفي لرأسـك

 وق  الِسنان كتاباـيتلـو الكتـاب علـى الِسنان وإنما     رفعـوا بـِه فـ
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 سيدي فا بقية اهللا و هذا  فوم اجلمعة فواك فا ابُ رسول اهللا :

 ـَد يستـذُل رِقـاباــٍد وهـو شـُر أميٍة      مـن آل أحمـهذا ابـن هن

 كينًة و ربابَ درها و سُ ـًب      مـن خـون نسوتُه و يُهـدي زينـيصـو 

 أبا عبد اهللا :

 ـريان تكسـوه الدمـاء ثيـابالهفـي لجسمـك في  الصعيد مجردا      عُ 

يف  فه شيخنا أبو جعةٍر أبُ قولوفه رمحة اهللا عليه و ر اقتطةُت اقطعًا اُ حدفٍث فيف الليلتني املاضيتني  -

و الروافة فنقلها بإسنادِه عُ زرارة أبُ أعني رضوان اهللا تعاىل عليه  ) كاال الزفارات(كتابِه الشرفف املعترب 

ا املقطع و إال فالروافة عُ صادق العرتة عليه السَّم اقتطةت هذ و فقهاء أصحابنااُ خريِة و عيوِن 

يف الباب السادٌ و العشرفُ اُ الكتاب الشرفف الذي تقدسم اةصلة الروافة هذه هي السادسُة طوفلة  

قبل قليل و ااذا فقول صادق العرتة األطهر و هو فتحدُث عُ بكاء الكادنات عل  سيد الشهداء  ذكرهُ 

َعربٍة اُ عٍني  اُ عٍني أّحاُّ إىل اهللا و ال فيقول : ( و ااإىل أن فصل يف كَّاِه إىل بكاء أشياعِه و مبيه 

ٍك فبكيه إال و صل ُ بابكت علّي و عل  أيب عبد اهللا و اُ عٍني بكت علّي و داعت علّي و اا ا

و أدى حقنا و اا سَّم و أسعدها علّي و وصل رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم فاطمة عليها ال

اُ عبٍد ُحيَشُر إال و عيناه باكية إال الباكني عل  جدي احلسني عليه السَّم فإنُه ُحيشر و عينُه قرفرة و 

و يف فـَزَِع فوم القيااة و و اخللُق يف اخللُق يف الةزَع و هو آانون  وو السرور بنيِّ  يف وجهِه الِبشارُة تلقاه 

الةزَع و هو آانون و اخللق فُعَرضون و فُعَرضون للحساب ارس الكَُّم يف املعاين اللغوفة هلذه الروافة الشرفةة 

لسَّم حتت العرش و و اخللُق فُعَرضون و ُهم ُحداُث احلسِني عليه ايف الليلة األوىل اُ ليايل جمالسنا هذه 
فيأبون و خيتارون حدفثُه و يف ظل العرش ال خيافون سوء فوم احلساب فُيقال هلم هذه اجلنة أدخلوها 
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لُرتسل إليهم اع الولدان املخلدفُ إنا قد اشتقناكم فَّ فرفعون رؤوسهم إليهم ِلما جملسه و إن احلور العني 

و يف الليلتني  ) سَّاه عليهيب عبد اهللا صلوات اهللا و جملس أ جيدون اُ السرور و الكرااة يف جملسهم يف

صدسقالذي املقطع الشرفف ذا املاضيتني تناولُت اا فتعلُق ب
ُ
صلوات اهللا  فاضت بِه شةاُه الصادق امل

ُُ بذه الروافة ذكرُت اا فتعلُق اُ بياناٍت لغوفة سَّاه عليه و  اُ أحادفث اعصواية شرفةة أو اا فرتب

إىل أن وصل بنا الكَُّم يف الليلة املاضية إىل الروافة اليت فروفها شيخنا أبو نح بِه املقام أخرى حبسا اا فس

عليه عُ صادق العرتة األطهر (جعةٍر ُمّمُد أبُ فعقوب الُكليين رضوان اهللا تعاىل عليه يف الكايف الشرفف 

نعم  : جتلسون و تتحدثون قالحني سألُه فا فضيل أالسَّم عُ الةضيل ابُ فسار رضوان اهللا تعاىل عليه 

فأحيوا أارنا فإن اُ جلس جملسًا ُحييا فيِه أارنا مل أاا أين ُأِحاُّ تلك الالس  : قال و فا ابُ رسول اهللا

أشري  ميت قلبُه فوم متوت فيِه القلوب ) وصل الكَّم بنا يف الليلة املاضية إىل هذه الروافة الشرفةة قبل أن

وقةُت بعض باعتبار أنُه يف ليلة البارحة و بشكٍل اوجز إليها هذه الروافة  ارتإىل أهم املطالا اليت أش

ألنين رمحة اهللا عليه بعُض إخواين اُ املؤانني سألين عُ الةضيل ابُ فسار و الشيء يف بيان اعناها 

يف  و اُ فقهادهاإىل انزلة هذا الصحايب اجلليل و إىل أنُه اُ علماء الطادةة أشرُت يف ضمُ احلدفث 

عليهم أفضل الصَّة و السَّم نزوًال عند رغبة إخواين املؤانني بشكٍل اوجز أحتدث عُ زاان األدمة 

 ..ليس اعقوداً للحدفث عنه بشكٍل اوجز ألن املقام الةضيل ابُ فسار مث أُِمتُ كَّاي اُ حيث انتهيت 

-  ُُ لكنية املشهورة لُه ُفكىن بأيب القاسم فسار كنيتُه أبو القاسم و قد ُفكىن بأيب ُاسوسر لكُ ا الةضيُل اب

ُُ فسار النهدي رضوان اهللا تعاىل عليه اُ أهل العراق   كان فقطُ الكوفة مث هو أبو القاسم الةضيُل اب

ذكروه و وثقوه يف أعل  علمادنا الرجاليون و أستقر فيها حىت تويف رضوان اهللا تعاىل عليه انتقل إىل البصرة 

و وثقُه و شيخنا الطوسي يف كتابِه الرجال أفضاً خنا النجاشي يف الرجال ذكرُه درجات التوثيق و املدح شي

و ادحُه ذكرُه يف أصحاب إااانا الباقر عليه السَّم و ذكرِه يف أصحاب إااانا الصادق عليه السَّم 

الصَّة و الصادق عليهما أفضل شيخنا الربقي عدسُه يف أصحاب الباقر  و يق رضوان اهللا تعاىل عليهبالتوث
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أبُ فسار قال و هو اُ حني ذكرِه للةضيل يف رسالتِه العددفة شيخنا املةيد رمحة اهللا عليه و و السَّم 

أصحابنا رضوان اهللا تعاىل و هو اُ رؤساء يف زاانِه إليهم يف األحكام و اُ الذفُ فُرجُع فقهاء الطادةة 

و اُ فهو اُ أصحاب باقر العرتة األطهر اليون فيما قالُه علمادنا الرجاُ خَّل هذا السري اإلمجايل عليه 

سَّاه عليهما أاا اا ورد خبصوصِه اُ ادٍح اُ األدمة صلوات اهللا و أصحاب صادق العرتة األطهر 

املروفة عُ املعصواني عليه لرتى طادةًة اُ األحادفث رجال الكشي لشيخنا الكشي رمحة اهللا فدونك 

عليه روافة عُ باقر العرتة  عليه رضوان اهللا تعاىلصحايب الةقيه سَّاه عليه يف ادح هذا الصلوات اهللا و 

فستقبلُه بذا كان إذا دخل عل  اإلاام الباقر عليه السَّم أفضل الصَّة و السَّم أن الةضيل ابُ فسار  

قبلُه حينما فدخل عليه الةضيل هكذا فست) ر املخبتني ارحبًا مبُ تأنُس بِه األرض بشِّ (  : فقولالكَّم 

ر املخبتني ارحباً بشِّ ( و املخبتون اُ أعل  انازل أهل اإلميان سَّاه عليه ذه الكلمات صلوات اهللا و ب

كان فقول : ( إن األرض سَّاه عليه  فة  عُ صادق العرتة صلوات اهللا و و روا ) مبُ تأنُس بِه األرض

ُُ للةضيل ابُ فسار ) و روافة أخرى عُ صادق العرتة عليه السَّم أراد أن فنظر إىل رجٍل  اُ(  : تسك

هذا عبد اهللا رمحة اهللا عليه ) روافة  أخرى اُ أهل اجلنة فلينظر إىل هذا و فشري إىل الةضيل ابُ فسار 

هو ُحيدِّث اإلاام الصادق عُ الذي غسسل الةضيل ابُ  ( ربعي ابُ عبد اهللا اُ أصحاب إااانا الصادق

ي كي أغسلُه و ما كنت أغسل الةضيل اا اددت فدينالغاسل الذي غسسل الةضيل هكذا فقول حفسار 
ي كي أغسلُه إال و سبقتين فدُه إىل عورتِه فغط  عورته اا و اا اددت فدفعين تغسيل امليت املراد 

اإلاام َلمسا فنقلُه إىل اإلاام الصادق عليه السَّم انكشةت عورتُه أاااي و هذا الكَّم ربعي ابُ عبد اهللا 

سَّاه عليهم ر هو انا أهل البيت صلوات اهللا و : رحم اهللا الةضيل ابُ فسافقول فسمع هذا األار 

رضوان اهللا تعاىل عليه إجابًة لسؤال اوجز  اقتضا عُ الةضيل ابُ فسار و هذا عرض  إمجايل   ) أمجعني

 إخواين املؤانني و أعود إىل تتمة كَّاي خبصوص الروافة الشرفةة اليت نقلها لنا الةضيل ابُ فسار ..
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أاا أين ُأِحاُّ تلك الالس  : قال و نعم : قال ؟ أجتلسون و تتحدثون : ( اإلاام عليه السَّم خياطبهُ  -

) يف ليلة البارحة أشرُت القلوب  فيهِ  فإن اُ جلس جملساً ُحييا فيِه أارنا مل ميت قلبُه فوم متوتفأحيوا أارنا 

جمالس أيب عبد هم الوسادل احلسينية لُت اُ أو قاصادفق إىل اراتا اتعددة اُ الوسادل احلسينية إىل 

تشتمل عل  كثٍري اُ اخلصادص اليت ال تشتمل عليها سادر الشعادر و املشاعِر اهللا الالس احلسينية أل�ا 

أن فكون اللس احلسيين حتصيل املعرفة قطعًا بذا الشرط بشرط و املناسك احلسينية اللُس احلسيين فيِه 

ال بكَّم اُ كان اُ املخالةني ألهل البيت و ال بكَّم الدكتور الةَّين و  ل البيتاشحونًا حبدفث أه

بيت اللس احلسيين الذي ُحييا فيِه أاُر أهل البكَّم الصحف و الَّت  كَّم العاِمل الغريب الةَّين وب

الذي فكون اللُس مجعني أسَّاه عليهم ًا حبدفث أهل البيت صلوات اهللا و اللس الذي فكون اشحون

و إال سَّاه عليهم أمجعني صلوات اهللا و و يف فكر أهل البيت  آخرِه يف ذكر أهل البيت اُ أولِه إىل

و اإلشارات واضحة يف يف هذه الروافة ال فعين إال هذا النوع اُ الالس اإلاام الصادق عليه السَّم 

صادص اا ال فوجد يف سادر الشعادر فيها اُ اخلقلت هذه الالس احلسينية  وأأيت عل  ذكرها الروافة 

احلسينية األخرى فيها حتصيل املعرفة و حتصيل املعرفة كما أشرُت يف ليلة البارحة إىل جمموعة اُ الروافات 

و فيها اعىن الزفارة فيها حتصيل املعرفة أهُم هدٍف يف حياة املخلوق اإلنساين الشرفةة اليت تشري إىل أ�ا 

و فيها اعىن سَّاه عليه د ذكر أيب عبد اهللا صلوات اهللا و ه الالس جيري عنيف هذ فالسَّم و الصَّة

أرحم تلك القلوب اليت جزعت و احرتقت رمحًة لنا كما فقول صادق  مس هُ اللس الداوع و فيها اعىن اجلزع 

رحم تلك الصرخة أ مس هُ باسم أيب عبد اهللا اللّ الصرخة احلسينية و اهلِتاُف و النداُء العرتة و يف هذه الالس 

نـََةُس املظلوم و اهلمُّ للحسني و نـََةُس املهموم لظلمهم تسبيح و يف جمالس أيب عبد اهللا اليت كانت لنا 

هذا املطلا يف الليلة املاضية أشرت هكذا قال صادق العرتة صلوات اهللا وسَّاه عليه   لظلمهم عبادة

ُُ و هذه ال عدفدة الشرفةة و يف هذه الروافة الشرفةة إشارات روافة إليه ال أعيد الكَّم ارة ثانية و إمنا ن

 : عند أهل بيت العصمةألةية هذه الالس 
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ِعلمًا أن الزاان الذي اُ فقيٍه اُ فقهاء األصحاب يف نةس سؤال اإلاام الصادق اإلشارة األوىل  - 

اان الذي ال فتمكُ عاش فيِه أصحاب األدمة و عاش فيه صادق العرتة زاان التقية و زاان اخلوف الز 

جلرى عليهم اُ الوفَّت اا راً و انكشف أارهم لسلطة آنذاك الشيعة فيِه أن جيتمعوا علناً ولو اجتمعوا سِ 

اُ فقيٍه اُ فقهاء الطادةة أجتلسون و العصيا و إااانا فسأل هذا السؤال جرى يف ذلك الزاان 

راد تتحدثون ال عُ سعر اخلضراوات و  ؟ تتحدثون
ُ
ال عُ سعر األلبسة و ال عُ سادر الشئونات قطعاً امل

و إال هذا احلدفث قطعًا فتكلم بِه الناٌ يف كل اكان إمنا اقصود اإلاام الدنيوفة اليت فتكلم با الناٌ 

و عُ عليه السَّم تتحدثون حبدفثنا أجتلسون و تتحدثون سؤال اإلاام عليه السَّم هنا عُ الالس 

فكشُف شُف عُ أةية هذا األار نةُس سؤال اإلاام عُ هذه القضية صواي الشرفف هو فكاحلدفث املع

 عُ أةية هذه الالس هذه اإلشارة األوىل ..

أشار ارة سَّاه عليه هنا اإلاام صلوات اهللا و اإلشارة الثانية حينما قال أاا أين ُأِحاُّ تلك الالس  -

للةضيل ابُ اُ عيون الطادةة  لعنيٍ  سؤال فوجههُ لُه عُ هذه املسألة و أخرى إىل ُحبِِّه هلذه الالس سؤا

أاا أين ُأِحاُّ تلك الالس هذه اإلشارة الثانية : هذا فكشُف عُ أةية هذه الالس مث قال اعلنًا فسار 

 يف الروافة اليت تكشُف عُ ُحاِّ اإلاام املعصوم عليه السَّم هلذه الالس ..

أن هذه الالس اُ أوضح اصادفق إحياء ضح  يف سياق الكَّم و و وااإلشارة الثالثة فأحيوا أارنا  -

ال اُ إحياء أار أهل البيت يف ليلة البارحة أشرُت إىل اصادفق كثرية و إال فاإلاام عليه السَّم األار 

يف أن هذه الالس اُ أوضح اصادفق إحياء و الروافة صرحية أعيد الكَّم ألن املقام ال فسنح بذلك 

هذا أار  اُ صادق العرتة صيغة  أارفة مث هذه الصيغة و فأحيوا أارنا ُأِحاُّ تلك الالس  أاا أيناألار 

أوجا واجباتنا يف أوجُا اُ كل واجا و إحياُء أار أهل البيت بإحياِء األار سَّاه عليه صلوات اهللا و 

فتكون الالس الس و قد فتعني املصداُق يف السَّاه عليهم أمجعني إحياُء أارهم صلوات اهللا و احلياة 
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يف النظرة أاا إقااة الالس بنحٍو عام إحياء األار واجا و و يف بعض األحيان واجبًة يف بعض الشرادُ 

حينئٍذ تكون إقااة الالس واجبة هذا الكَّم استحبة أاا إذا توقف إحياُء األار عل  هذه الالس األوىل 

واجبة يف كل زاان و يف كل يدة فمجالُس أهل البيت و أاا بلحاظ الوجدان و العقباللحاظ الةقهي 

سَّاه عليهم و و بلحاظ العلقة العقاددفة اع أدمتنا صلوات اهللا كان الكَّم بلحاظ الوجدان إذا  اكان 

أليس الروافات الشرفةة تقول و ليس اُ ذكٍر فنجو بِه اإلنسان  جمالسهم واجبة و ذكرهم واجا  أمجعني 

الروافة يف الكايف الشرفف عُ صادق العرتة عليه السَّم و اُ جلس جملساً  : ( اُ جلس جملسًا و هذه

و اُ ذكر أعدادنا أي اُ لعُ أيف الدنيا و هو خاٍل اُ ذكرنا أي اُ ذكر فضلهم اُ ذكر حدفثهم 

) لعنة اهللا عليهم أو اُ ذكر اطاعُ أعدادهم فإن هذا اللس سيكون وباًال عليه يف فوم القيااة أعدادهم 

الُس اخللية اُ ذكر علٍي و آل علٍي بالةضل و الكرااة و اُ ذكر أعداء علي و آل علٍي باللعُ و ال

اة كام فقول أدمتنا القيا  تكون وباًال عل  اإلنسان يف فومالالس اليتالطعُ العذاب و السعري هي هذه 

تلك الالس فأحيوا أارنا مث ااذا أاا أين ُأِحاُّ  ( و الروافة استمرة وسَّاه عليهم أمجعني صلوات اهللا و 

 ) نا مل ميت قلبُه فوم متوت فيه القلوبفإن اُ جلس جملساً ُحييا فيِه أار فقول صادق العرتة عليه السَّم ؟ 

تَّحظون آخر ُحييا فيها أاُر أهل البيت و هذا تأكيد  آخر عل  إقااة الالس و عل  أن هذه الالس 

مل ميت قلبُه  و صلوات اهللا عليهميا فيه أارنا هذه الالس ُحييا فيها أارهم الروافة فإن اُ جلس جملسًا حيُ 

مل ميت قلبُه فوم (وصلنا يف الكَّم إىل قولِه عليه السَّم : القلوب تقرفبًا إىل هذه الةقرة  فوم متوت فيهِ 

يف فوم القيااة اُ ب و إمنا متوت القلو هو فوم القيااة و اليوم الذي متوت فيه القلوب  ) متوت فيه القلوب

اُ القلا و إمنا ال مبعىن انسَّخ اعىن احلياة املوت هنا ال مبعىن توقف النبض يف القلا شدة األهوال 

و إال إذا أردنا هذا يف اعًىن اُ املعاين اوت القلوب هنا اُ شدة األهوال هنا اُ الذهول اوت القلوب 

وِر علٍي خلوُه اُ نو هو ظلمتُه ةة األخرى اوت القلوب يف هذه الروافة اع الروافات الشرفأن ندقق النظر 
خياطُا أبا يف الكايف الشرفف عُ باقر العرتة الروافة  و سَّاه عليهم أمجعنيو آل علٍي صلوات اهللا و 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                 جمالس ُحسيننا املظلوم صلوات اهللا عليه حياة القلوب               

- 9 - 
 

اُ خاصة أصحابنا و اُ خاصة خالٍد الكابلي رمحة اهللا عليه اُ خاصة أصحاِب إااانا السجاد 

فقول لُه فا أبا خالد : و اهللا لنور اإلاام يف قلوب (ا أفضُل الصَّة و السَّم أصحاب إااانا الباقِر عليهم

النور الذي تتنور بِه القلوب نور والفة علٍي و آل  ) املؤانني أضوُئ اُ هذه الشمس املضيئة يف النهار

ختلو اُ  هي القلوب اليتو القلوب امليتة سَّاه عليهما صلوات اهللا و نور والفة احلجة ابُ احلسُ علي 

املقدسة اوت القلوب بذا املعىن أنا ال أرفد أن القلوب اليت تتجرد اُ اعىن هذه النورفة  و هذا املعىن

أن الذي جيري يف فوم القيااة إمنا هو صورة   و أطيل العكوف عند هذا املطلا إمنا أشري إىل هذه القضية

أاُر أهل البيت و الالس هنا ُحييا فيها  الذي جيلُس يف جمالسٍ للذي جيري يف العامل الدنيوي اكررة 

كما هناك اصادفق كثرية يف ليلة البارحة  إحياُء أار أهل البيت ليس فقُ يف هذه الالس فو إال اصداق 

سَّاه يِه أاُر أهل البيت صلوات اهللا و فصلُت الكَّم فيها الذي جيلُس يف جملٍس ُحييا فقلُت قبل قليل 

تقول عُ صادق العرتة عُ أليس الروافات الشرفةة الدنيوي اة يف قلبِه يف العامل بعُث احلينتعليهم أمجعني 

يف روافة أخرى إن هذه و إن هذه القلوب لتصدأ  ( باقر العرتة و عُ غريةا اُ األدمة عليهم السَّم

ُ  لرتفو جَّء القلوب حدفثنا إن هذه القلوب إن هذه القلوب لتصدأ كما فصدأ السيف  و القلوب لرتفُ

لرتفُ كما فرفُ السيف و جَّدها إن هذه القلوب كما فرفُ السيف و الرفُ األوساخ و الصدأ احلواجا 

صلوات عُ سيد األوصياء  ) حدفثنا حيي القلوبحدفثنا حياة القلوب ؟ حبدفث أهل البيت بأِي شيٍء 

فنتهي الوجه األول اُ  اعىن .........إىل هنا سَّاه عليه و الروافات يف هذا املعىن كثرية و يفاهللا و 

 الكاسيت

و تناولت جوانَا اُ هذه الروافات ما سلف اُ الدروٌ و اضاضرات و الالس فياعىن كثرية و ...

فالذي جيري يف فوم القيااة إمنا  و ذكرتا و فصلت الكَّم فيها ال أعيد اا ار اُ كٍَّم سابقجماايع كثرية 

و لذلك هذه النظرفة اليت فذها إليها أهل املعرفة العرفاء نيوي هو صورة اكررة للذي جيري يف العامل الد

 و ُحياسا بنةس عملهِ أن اإلنسان يف فوم القيااة فذهبون إىل هذه النظرفة اُ علمادنا اُحلكماء اإلهليون 
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و و التعزفرات املوجودة يف فقهنا اجلعةري الشرفف هذي احلدود اثًَّ احلدود اإلنسان يف العامل الدنيوي 

لتعزفرات حينما فرتكا اإلنسان الةاحشة حينما فزين اإلنسان فُقام عليه احلد حبسا التةصيَّت ا

فُقام عليه احلد هذا احلد الذي فُقاُم عل  هذا الزاين املوجودة يف اضا�ا إن كان اُ جلٍد أو كان اُ رجم 

 يف كل احلدود و إال األحيان الجهة  لتأدفبِه يف بعض عل  هذا املرتكا للةاحشة فيِه عدة جهات 

جهة  لتأدفبِه و جهة  و و جهة  لتأدفبِه احلدود فيها عدة جهات احلدود اليت تأيت مبوتِه أفُ التأدفا فيها 

حبسا الروافات نتاُج إىل وقٍت و إذا أردنا أن نةصل الكَّم ليس هذه اجلهات جمموعة يف كل احلدود 

هذه احلدود فيها جهة لتأدفا الةاعل  الروافات الشرفةة حبسا اا ورد يف و ِلذا بشكٍل إمجايل أقولطوفل 

و فيها جهة ألخذ حق الناٌ و التمع  و يف األرضفيها جهة ألخذ حق اهللا و فيها جهة لتكثري ذنبِه و 

عل  أي حال اآلن ليس الكَّم للوقوف يف وجه املةاسد  و يف التمعفيها جهة لردع ارتكاب الةواحش 

حينما هذه التعزفرات الشرعية لكُ هذه احلدود و احلكم و الغافات يف احلدود و التعزفرات عُ العلل 

الةاحش الزاين فزين بذا الةعل و ال فوجد هناك تشابه اع نةس احلد ن ننظر إىل نةس العمل أنرفد 

آخر ملقاصد أاا بشيٍء و إمنا كانت العقوبة اجللد شيء و الزنا شيء آخر فُقام عليه احلد باجللد املعروف 

ال فوجد هنا و إن كان هناك ال فوجد هناك اقصد  للتأدفا أل�م سيخلدون يف العذاب يف فوم القيااة 

رمبا يف وقٍت يف كل هذا املطلا ذكرها العرفاء و احلكماء أنا لسُت بصدد تةصيل الكَّم علل أخرى 

 دروسنا يف العقادد الشيعية إذا وصل يفآخر أفصل الكَّم يف هذه القضية يف دروسنا يف املوسم الدراسي 

يف نظرفات العرفاء إن وفقت لذلك أاا هذه النظرفة تستند الكَّم إىل املعاد و إىل احلساب أفصل الكَّم 

اآلفات القرآنية و إن كانت هذه النظرفة و هذه املعاين ليست اُ بُنات أفكار نةس العرفاء إىل هذا املعىن 

مل الكَّم يف هذه النظرفة يف هذه العقيدة هكذا أن الناٌ يف فوم القيااة لكُ جمصرحية يف هذا املعىن 

و هذا العذاب ليس لردع  قد سقُ و هذا العذاب ليس للتأدفا ألن التكليفخيلدون يف العذاب 

إذاً ألي جهٍة املةاسد ألن املةاسد انتهت و هذا العذاب ليس للتكةري ألن اإلنسان هو واقع  يف العذاب 
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إمنا فُعذسُب اإلنسان بنةس عملِه  ؟ أفُ رمحة الباري سبحانه و تعاىل ؟ هٍة هنا سيكون العذابألي ج؟ 

الكَّم هنا ليس كَّم عُ رمحة الباري و سعة رمحة الباري اإلنسان فُعذسُب بنةس عملِه بنةس العمل 

و اسألة عُ اسألة رمحة  و هذه ُسنة  إهلية و إال الكَّم هنا ليسالذي ارتكبُه فُعذسُب بنةس ذلك العمل 

بنةس العمل و اآلفات اخلرية اُ سورة الزلزلة و إذا زُلزِلت األرُض اُ  نعدم رمحة و إمنا العذاب فكو 

 و ألي شيٍء ؟ فصدرون اُ قبورهم خيرجون اُ قبورهم  و } َأْشَتاتًا النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذٍ {سورة الَزلَزلة 

 النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذٍ { و أشتاتًا مجاعات اتةرقني ألي شيٍء هؤالء ؟} َأْشَتاتًا النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذٍ  {

هذه الَّم الم التعليل و  } َأْعَماَلُهمْ  لِّيُـَرْوا{ و ألي شيٍء هذه الَّم الم التعليل يف العربيةو  } َأْشَتاتًا

ذفت النون ألن هذه الَّم الم حُ ْوا لِّيـُرَ لذلك الةعل هنا اُ األفعال اخلمسة انصوب هنا حبذف النون 

 َأْشَتاتًا النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذٍ { التعليل إذا دخلت عل  الةعل املضارع تنصبُه و الم التعليل تشري إىل العلة 

ًرا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمن{ }هؤالء سينظرون إىل أعماهلم  َأْعَماَلُهمْ  لِّيُـَرْوا  يـَْعَملْ  َمنوَ {, } يـََرهُ  َخيـْ

 لِّيـَُرْوا{اثقال ذرسٍة اُ شٍر فراه و اثقال ذرسٍة اُ خٍري فراه هناك فرى الناٌ أعماهلم  } يـََرهُ  َشّرا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ 

 َأْعَماَلُهمْ  الّلهُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ {اآلفة السابعُة و الستون بعد املئة اُ سورة البقرة الشرفةة  } َأْعَماَلُهمْ 

 يف أن اللقاء يفاآلفة صرحية يف أ�م فنظرون إىل أعماهلم   }النَّارِ  ِمنَ  ِبَخارِِجينَ  ُهم َوَما َعَلْيِهمْ  تٍ َحَسَرا

 ِمنَ  ِبَخارِِجينَ  ُهم َوَما َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماَلُهمْ  الّلهُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ {إمنا فكون بنةس العمل فوم القيااة 

 َما ِإالَّ  ِلْإلِنَسانِ  لَّْيسَ  َوَأن{اآلفة األربعون اُ سورة النجم املباركة  و الثَّثون واآلفة التاسعة   }النَّارِ 

أن اإلنسان ال جيين و ال ُحيصل و ال فعود عليه و إليه يف فوم القيااة إال الذي سع  نةُس السعي } َسَعى

و و هذا السعي بنةسِه سوف فُرى  } يـَُرى ْوفَ سَ  َسْعَيهُ  َوَأنَّ {و  }َسَعى َما ِإالَّ  ِلْإلِنَسانِ  لَّْيسَ  َوَأن{

نةُس األعمال هي اليت َسُيعذسُب با اإلنسان و لذلك هذا املعىن فتناسا اع الروافات اليت بينت علة 

اخللود يف جهنم و فسألون اإلاام الصادق فا ابُ رسول اهللا اإلنسان يف هذه الدنيا فعيش سبعني سنة 

بُه سبعنيسبعني سنة ملاذا ُخيلِّدُه الباري يف  فرتكا اُ األعمال اُ الذنوب سنة  العذاب ِلماذا ال فُعذِّ
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أهل  دَ ملاذا ال فكون العذاب مبقدار عمرِه هذا اخللود ألي شيٍء ااذا قال صادق العرتة ؟ قال إمنا خلَ 

روافات  و رسول اهللابُ  ف ذلك فاأهل النريان يف النريان بنياتم و كي دَ اجلنان يف اجلنان بنياتم و إمنا خلَ 

لو ُخلِّدوا يف الدنيا َلما تركوا املعصية تبني هذا املعىن قال إن أهل املعصية الذفُ ااتوا عل  املعصية أخرى 

لبقوا عل  خلودهم يف املعصية و إن أهل الطاعة و الذفُ ااتوا عل  الطاعة لو ُخلِّدوا يف الدنيا نةوسهم 

لذلك كان التخليد اُ هذه َخلُلِّدوا عل  الطاعة نيا ملاتوا عل  الطاعة لو ُخلِّدوا يف الدمتيل إىل الطاعة 

حقيقة العمل و حقيقة العمل أفُ تتقوم ؟ يف النظر اإلهلي و النية جوهُر العمل إمنا ُخلِّدوا بنياتم اجلهة 

يف نية الشخص يف يف النظر الدنيوي تتقوم بذه احلركات أاا يف النظر اإلهلي حقيقة العمل تتقوم يف النية 

َد و خلَ يف اجلنان بنياتم َد أهُل اجلنان و لذلك خلَ يف النية احلسنة أو يف النية السيئة اآليت بذا العمل  نية

اع املعىن الذي أشارت إليه اآلفة السابعة أهُل النريان يف النريان بنياتم و هذا املعىن فتسُق بشكٍل واضح 

و الثَّثون و أو اآلفة التاسعة فات الثَّث األخرية اُ سورة الَزلزَلة أو اآلبعد املئة اُ البقرة و الستون 

اُ سورة  اآلفة التاسعة و األربعون و هذه آفة  أخرى أتلوها عل  اسااعك اُ سورة النجم اآلفة األربعون 

التاسعة و اآلفة  هذي هيو  }َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َوَال  َحاِضًرا َعِمُلوا َما {َوَوَجُدوا : الكهف املباركة

الدنيا سيجدونُه الذي قااوا بِه يف احلياة } َحاِضًرا َعِمُلوا َما {َوَوَجُدوااُ سورة الكهف املباركة األربعون 

لكُ املقام ليس اقاااً و إن كانت هذه اآلفات حباجة إىل شرح }  َحاِضًرا َعِمُلوا َما {َوَوَجُدوابنةسِه 

}  َحاِضًرا َعِمُلوا َما {َوَوَجُدواسرفع أار عل  اآلفات الشرفةة و لذلك بشكٍل لعسهاب و التطوفل 

الباري ال  }َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َوَال { الذي عملوه يف احلياة الدنيوفة وجدوه حاضرًا حضور لنةس العمل 

اُ املئة و لذلك اآلفة العاشرة بعد و فُعاقُا بنةس عملِه فظلم أحدًا إمنا اإلنسان ُحياسُا بنةس عملِه 

 مِّنْ  ألَنُفِسُكم تـَُقدُِّمواْ  َوَما { : سورة البقرة ونةس هذا النص ورد يف اآلفة العشرفُ اُ سورة املزال املباركة

و يف اآلفة اُ سورة البقرة هذا النص ورد يف آفتني يف اآلفة العاشرة بعد املئة  } الّلهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ 

جتدوُه هذا الضمري فعود  } الّلهِ  ِعندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  مِّنْ  ألَنُفِسُكم تـَُقدُِّمواْ  اَومَ  {العشرفُ اُ سورة املزال 
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فهذه القلوب اليت متوت يف الضمري هنا يف اآلفة فعود عل  نةس اخلري الذي نُقدِّاُه ألنةسنا  و عل  اخلري

أار علٍي و آل علٍي صلوات اهللا فوم القيااة صادق العرتة هكذا قال : ( الذي جيلُس يف جملٍس ُحييا فيِه 

هذا املوت للقلوب يف العامل األخروي يف ) مل ميت قلبُه فوم متوت فيِه القلوب سَّاه عليهم أمجعني و 

رفعة و املخيةة هذا اواقف فوم القيااة 
ُ
يف ساعات احلساب يف تلكم املنازل املذهلة يف تلكم املواقف امل

 اُ ذكر أهل البيت صلوات اهللا و إمنا ميوت القلا إذا خَّلدنيوفة يف احلياة ااملوت إمنا هو اوت القلا 

هو هذا القلا سَّاه عليه اُ ذكر إاام زااننا صلوات اهللا و سَّاه عليهم أمجعني حينما خيلو القلا و 

نَ  َمْيًتا َكانَ  َمن َأوَ {امليت و اآلفة الثانية و العشرون بعد املئة اُ سورة األنعام املباركة   َلهُ  َوَجَعْلَنا اهُ فََأْحيَـيـْ

َها ِبَخارِجٍ  لَْيسَ  الظُُّلَماتِ  ِفي مَّثـَُلهُ  َكَمن النَّاسِ  ِفي ِبهِ  َيْمِشي نُورًا دونك الكايف الشرفف يف اجلزء   } مِّنـْ

 اُ كتا الطادةة املعتربة هذه اآلفة اا اعناها ؟ األول شيخنا الكليين و يف غري الكايف 

 س عارفاً بإاام زاانِه : لي َمْيًتا َكانَ  َمن َأوَ -

َناهُ  َمْيًتا َكانَ  َمن َأوَ  -  : فعلمناه فبصرناه  فََأْحيَـيـْ

  : أي إااااً  نُورًا َلهُ  َوَجَعْلَنا -

عُ أهل البيت فبتعُد عُ إاام زاانِه هذا الذي فبتعُد :  الظُُّلَماتِ  ِفي مَّثـَُلهُ  َكَمن النَّاسِ  ِفي بِهِ  َيْمِشي -

اُ مل فعرف إاام زاانِه اات ايتٍة جاهلية ) و يف دعاء عصر (ني الكةر و اإلميان و لذلك كان امليزان ب

يف نظر أهل الةُ عند العرفاء و عند أرباب األدعية الغيبة الشرفةة هذا الدعاء الذي فُعدُّ اُ أهم األدعية 

م و اللهم عّرفين هذا الدعاء الذي أولُه ( اللهم عّرفين نةسك و إىل ان فصل الكَّو األوراد و األذكار 

ال ُمتتين ايتًة جاهلية ) امليتة اجلاهلية و  مس هُ ُحجتك فإنك إن مل تُعّرفين حجتك ضللُت عُ دفين اللس 

و اعرفة احلجة كما شرحتها لكم فيما سلف ال مبعرفة األسم و الضَّلة عُ الدفُ يف عدم اعرفة اُحلجة 

سَّاه عليهم ينها لنا أهل البيت صلوات اهللا و اليت بملنازل إمنا مبعرفة املقااات و إمنا مبعرفة املراتا و ا
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و الروافات عُ أهل بيت أمجعني و اليت عبـسَر عنها سيد األوصياء صلوات اهللا عليه باملعرفة النورانية 

تتحدث عُ انازل أهل البيت  ابسوطة  يف هذا البابالعصمة ابسوطة  يف هذا الباب و كتا عرفادنا 

اُ سورة األنةال و لذلك اآلفة الرابعة و العشرون واقاااتم اضمودة ه عليهم أمجعني صلوات اهللا وسَّا

 اتةسري الربهان لسيدنراجع  } ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َوِللرَُّسولِ  لِّلهِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا{

للُمحدِّث احلوفزي رمحة اهللا عليه و غري هذه التةاسري ني و تةسري نور الثقلهاشم البحراين رمحة اهللا عليه 

 } ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َوِللرَُّسولِ  ِلّلهِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا{عُ أهل بيت العصمة املروفة 

هي اعىن لٍي و آل علي ألن والفة عهكذا ورد يف أحادفث املعصواني إذا دعاكم لوالفة علٍي و آل علٍي 

و سةينة ( السَّم عليك فا عني احلياة عل  إاام زااننا يف زفارتِه و نةس املعىن الذي ُنسلُِّم فيه ’ احلياة 

و حياة القلوب و عُ حياة القلوب فحياة القلوب ُحسيننا ) و الذي فرفد أن فبحَث عُ احلياة النجاة 

سجاُدنا حياة القلوب اهُدفنا صلوات اهللا وسَّاه عليهم أمجعني  حياة القلوبعليُّنا حياة القلوب زهرادُنا 

يف هذا املوت هو صورة  اكررة ملوت قلا اإلنسان يف هذا العامل يف فوم القيااة هذا الذي ميوت قلبُه و 

يوي و هو صورة  حلياة قلبِه يف العامل الدنو الذي تنبعُث احلياة يف قلبِه يف فوم القيااة إمنا العامل الدنيوي 

يهم أمجعني و رمبا طال بكم القعود وقت اللس لصلوات اهللا وسَّاه عيف دادرة أهل البيت حياة القلوب 

فكاد أن فنتهي أُعرِّج يف آخر كَّاي عل  ذكِر جانٍا اُ جوانا اصادا الطةوف اصادا أيب عبد 

أآلم احلسني و أآلم العادلة و و أآلم الغاضرفات كثرية و اصادبُه كثرية صلوات اهللا وسَّاه عليه اهللا 

ُُ اُ اإلشارة إليه هذا اليوم فوم احلسينية   كثرية ال نتمكُ أن نيُ با علمًا لكننا نشري إىل الذي نتمك

و هذا فوُم إاام زااننا و هذا اليوم كما يف األحادفث الشرفةة تُعرَض أعمالنا عل  رسول اهللا و اجلمعة 

هذا فوم اجلمعة سَّاه عليه و عل  إاام زااننا صلوات اهللا ُض فيه األعمال هذا اليوم تُعرَ عل  أاري املؤانني 

ارس هذا اليوم و انتهت ساعاتِه و عيوننا عل  الدرب فوم الدعاء هذا اليوم الذي فُنَتظَُر فيِه اإلاام لكُ 

  ثارات الحسين )( يا لِ :  و مل فأتِنا صوت  فنادي بني الركُ و املقام انتظرة و مل فأتِنا خرب  اُ احلجاز 
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هكذا ُنسلُِّم عليه يف الزفارة ( السَّم عليك فا صاحا املصيبة الراتبة ) املصيبة و اصيبة احلسني راتبة 

و هل تنتهي أآلُم احلسني و هل تنتهي اصيبة احلسني الراتبة هي املصيبة الثابتة هي املصيبة اليت ال تنتهي 

هذه نا هذه الليلة و هذا اليوم أرفد أن أتوسل بسيديت العقيلة و أو هل تنتهي فجادُع احلسني عليه السَّم 

احلادثة رمبا يف الالس املاضية يف أفام شهادة العقيلة يف أفام والدتا صلوات اهللا وسَّاه عليها ذكرتا 

عليها أفضُل الصَّة و السَّم بالتةصيل أنا بشكٍل إمجايل أشري إليها و أُعرِّج عل  جانا اُ اصادبها 

خرية هذه احلادثة نُِقلت فنقل هذه احلادثة يف السنوات األسرتاليا أحد العلماء األجَّء ممُ سافر إىل أ

و عُ رجٍل اوجودة اذكورة يف بعض الكتا اليت أُلِةت أخرياً عل  املنابر و أفضاً ذُِكرت يف بعض الكتا 

ض و مبرض السرطان أعاذنا اهللا و عراقي ممُ فقطُ يف أسرتاليا عندُه بنت واحدة و هذه البنت أصيبت مبر 

و أدخلها إىل املستشة  و األطباء فئسوا اُ عَّجها إفاكم اُ األاراض اخلبيثة أصيبت مبرض السرطان 

يف الالس اا كان حيضر افتقدتُه هذا الرجل سألُت عنه أخربوين  : هذا السيد الذي فنقل احلادثة فقول

اا عندُه إال هذه البنت الواحدة هوًى شدفدًا قلبُه اتعلق با و هذا الرجل كان فهوى أبنتُه هذه بقصته 

فنتظر اللحظات اليت تةارق فيها هذه البنت  ؟ أخربوين أنُه يف املستشة  ُاَّزم ألبنتِه لكُ بأي حال

خطر يف بايل و أحببت أن أزورُه ُزرتُه إىل املستشة  َلمسا رآين تغري حالُه و أبدى عُ حزنِه و بك  الدنيا 

ِلما ال تكتا رقعة لإلاام احلجة و هذي جمربة و اعروفة و اذكورة يف الروافات   تلكم اللحظة قلُت لهُ يف

ِلما ال تكتا رقعة رسالة إىل اإلاام احلجة عليه السَّم و تذكر يف رسالتك حاجتك و اإلاام صلوات اهللا 

كتا رسالة و لة هذا الرجل كتا رسالة  كيةية كتابة الرسا  علسمتهُ هو الناظر يف شئون اخلَّدق سَّاه عليه و 

فعًَّ بنتُه شةت بعد أن ُكِتبت الرسالة بنتُه شةت و شةت بشكٍل تعجاس هلذا الشةاء و هلذه احلالة مجيُع 

و الكَّم ليس تغريت أحواهلا بشكٍل عجيا شةت بشكٍل غرفا األطباء الذفُ كانوا يف ذلك املستشة  

الذي ذكرُه هذا الرجل يف الرسالة هذا الرجل كتا رسالة إىل اإلاام  أنا أرفد أن أشري إىل الكَّم و هنا

احلجة لكُ كتبها اُ ذوقِه كتبها اُ نةس أحاسيسِه الذي فبدو اُ حلُ كَّاِه هذا الرجل اُ أبناء 
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قُه  رمبا هذا املعىن ال فتذو فتذوقُه أهُل القرى الُقرى اُ أبناء العشادر ألن هذا املعىن فتذوقُه أهُل العشادر 

أقسم عل  اإلاام احلجة بقسم و هذا  ؟ ااذا كتا يف رسالتِه لإلاام احلجةكثرياً املتحضرون و أهُل املدن 

ااذا كان جوابُه أن جاء الشةاء اإلاام صلوات اهللا وسَّاه عليه القسم حينما ُكِتا يف هذه الرسالة 

صلوات اهللا غاٍل عل  صاحا األار هذا القسم قسم  و سرفعًا ألن هذا القسم قسم عزفز عل  بقية اهللا 

أفها الزفنيب و أفها الشيعُي الغيور أفها احلسيُين املةجوع  ؟ ااذا أقسم عل  اإلاام احلجةسَّاه عليه و 

بأي شيٍء أقسم ؟ أقسم عل  اإلاام هكذا : فا  ؟ عل  إاام زاانهِ ااذا أقسم هذا الشيعي الغرفا احلزفُ 

تك زفنا أقسم عليك بثياب مبَّبس عمتك زفنا إال اا شةيت أبُ رسول اهللا أقسم عليك بثياب عم

و لذلك أقَسم ثياب النساء عزفزة عل  العريب الغيور هذا الَقَسم عزفز عل  الغيور عزفز عل  العريب  وأبنيت 

أقرفا  إاام زااننا سيدي  و عل  أيب الغرية عل  أيب الوفاء عل  السبا املتصل بني األرض و السماء

و فا اُ أحسُ جوارنا و أسأنا جواره فا اُ أحسُ صحبتنا و أسأنا ُصحبته م بعيد  فأُنادفك أفأُناجيك 

بأحزان بداوع عمتِه زفنا هذه الليلة أرفد أن أتوسل إىل اإلاام احلجة بعمتِه زفنا بأآلم عمتِه زفنا 

متك احلوراء إن مل تكُ سيدي فا بقية اهللا أُقِسم عليك بععمتِه زفنا أن فنظر إلينا بنظر لطةِه و كرااته 

قد رضيت عنا فاعةوا عنا فا ابُ رسول اهللا فطاملا فعةو السيد عُ عبدِه و هو عنُه غري راٍض و إن مل تعةو 

سَّاه و و العقيلة صلوات اهللا ولياء فا ابُ رسول فإىل أفُ نعطي وجوهنا فا وجه اهللا الذي إليه فتوجه األ

هذه  و خرج إىل املعركة دري اىت ؟ بعد أن ودع احلسني العادلة ُا الساعات اليت ارت عليها أتععليها أص

اليت فأيت فيها خُرب أيب عبد اهللا ساعات أنتظار ساعات تنتظر فيها اللحظة كانت أصعُا الساعات 

اُ هي و أم كلثوم بباب اخليمة و لذلك كانت واقةة كما يف كتا املقاتل  سَّاه عليههللا و صلوات ا

أالف اؤلةة اُ الكَّب و اخلنازفر و الذداب أالف اُ بعيد إىل هذه اجلموع ن خلف باب اخليمة فنظرا

 و خرج بنةسِه وحيدًا فرفداإىل هذه احليوانات الضارفة خرج عزفز فاطمة و خرج رحيانة رسول اهللا اؤلةة 

ة خرجت أم كلثوم جبانبها بعد فرتة زاانية بعد أن طال األنتظار عل  العقيلالعقيلة واقةة بباب اخليمة 
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رافة احلسني ُأخية ال أرى البُ أاي اُ أثر الرافة غري ارفوعة زفنا تقول ألم كلثوم تنظر اُ باب اخليمة 

و هذا ابُ علٍي احلسني رافتُه أفُ ذهبت احلسني إذا غاص يف وسُ اجلموع رافتُه خةاقة رافُة علٍي هذه 

كلثوم تقول رمبا حال بيننا و بينُه الرجال   زفنا ختاطا أم كلثوم الرافة أختةت أمخةاقة و الرافة اختةت 

سني سقُ عل  األرض و إال احلإن ابُ أاي ال حتجبُه الرجال زفنا تقول هلا ُأخية هذي أالف اؤلةة 

و زفنا و أم  يف هذي اللحظات يف هذي اللحظات ال حتجا احلسني رافة احلسني أنا اا أراها الرجال 

إىل أفُ تعطي وجهها زفنا أنت ذا خبيول األعداء أقرتبت اُ املخيم و إو بذا الذهول بذه احلرية كلثوم 

 ..هذه املصيبة لطاملا مسعتها زفنا يف اثل هذه احلالة إىل أفُ تعطي وجهها تعلم 

 تـل أوجبـ  التـا علـزفن     دي   ـمة تعَ ـُ اخليـاات ـطلع

 تـدن م ــدود املخيــوحل     دا   ــول العِ ـت خيـاُ هجم

 ااـُ اخليـمة تَعـدي        زفنـا علـ  التـل أوجبـتطلعـت 

 رتـة ظهـك الطيبـو روحـف       د  ـمة عـبو الشيـت فـصاح

 انولت رى اسكينة ـرع تـواس     ض   ــي انتهــانك حـإن ج

 تـرعبـة شــه احلميــبي     ل   ــُ النةـا ابــُ مسعهـمل

 سيدي فا بقية اهللا ااذا فعل جدك احلسني :

 ملـُ مسعهــا ابـُ النةــل        بيــه احلميــة شـرعبـت

 اتسافلت  هــروح جسمـوج       ع  ــه وقـ  وجـام و علـق
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توجهت إىل التل الزفنيب و ؟ َلمسا أقرتبت اخليول اُ خيام املظلوم عليه السَّم زفنا أفُ أعطت وجهها 

كانوا حينما فذهبون إىل زفارة دنا ُعشاق احلسني  اعلمآثار التل الزفنيب إىل سنني كانت اوجودة يف كربَّء 

فقةون هناك و فزورون زفنا يف ذلك املكان سيد الشهداء فذهبون إىل هذا املكان إىل اكان التل الزفنيب 

إىل التل الزفنيب خرجت اهرولة راكضة إىل التل الزفنيب  ؟ أعطت وجهها فُو إىل ألكُ اآلن ُميت آثارُه 

إىل  كو أار  رناإن كنت ايتًا فأانور عيين فا حسني  و أبُ أاي فا حسني : ذه الكلماتورفعت صوتا ب

احلسني ااذا صنع حينما مسع هذه هذه اخليل قد هجمت علينا و أبو الغرية اهللا و إن كنت حيًا فأدركنا 

لدااء فقوم و فقع عل  وجهِه الشرفف و اقام ثَّث ارات  أنهُ ؟ كما يف بعض كتا املقاتل الكلمات 

تشخا اُ بدنِه املقدٌ اع نداء زفنا و توسل بني فدي اإلاام احلجة ختام اللس و توجه بقلبك إىل  

كعبة العشاق إىل أيب عبد اهللا إىل شةيعنا يف الدنيا و االخرة إىل اَّذنا و رجادنا يف كل شدة اُ هذا 

 كانت لنا فا ُحسني فا ُحسني فا أرحم الصرخة اليت مس هُ و اللّ املكان و توجه بقلبك و اعي ثَّث ارات 

 ُحسني ..

 ــــــــــــــــــــ

 : اَّحظة
 ) األفضل اراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض األخطاء املطبعية .1(
 ) و قد تكون بعض املقاطع غري ُاسجسلة اُ الوجه األول و الثاين للكاسيت فـَُريج  اراعاة ذلك .2(

 ) َرج( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الف

 

 


