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ٌ  عل  ااددتا  ُالَّس يهم و لسيديت كيمية آل علٍي صلوات اهللا عا  ن    ُواراا الشيف  ا  ن  

مسد ,  مسٍد و آل حمال و نعزي صاحا اللس ا  شاليَِّف عليها سيديت املعصواة اصحوبًة بالصَّة عل  حمال

ليه و نزف  جملسنا ثانيًة سَّاه عاهلامشيني صلوات اهللا و  يَ طفوف قمَ اذا املكان بامسه الكيمي ليث ال

مسد , و حقيقة العزاء للموىل لنور عيوننا و إاام زاان مسٍد و آل حمال نا احلجة اب  احلس  بالصَّة عل  حمال

ِه األقدٌ و لكثية أنصارِه الغيارى و أوليادِه صلوات اهللا و  سَّاه عليهما لذكيِه الشيف  و لتعجيل فُي

مسد.. األوفياء املصلصني عبقوا اللس طيباً  مسٍد و آل حمال  و أرجيا ثالثًة بصوٍت رفيع بالصَّة عل  حمال

 ـياءفـازا
يم  أعوذ باهللا السميع العليم ا  الشيطان الُي

 بسم اهللا اليحم  اليحيم

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

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

 اح ,مَ الرِ  اتِ اسَ كَ ع بِ رَّ جَ اح , السالم على المُ جرَ الِ  مِ دَ على الُمغَسِل بِ  مُ الَ مظلوم : السَ (يا ُحسين يا 

على من دفنُه أهل  مُ الَ , السَ  ىَ رَ في الوَ  ى المنحورِ عل مُ الَ اح , السَ ستبَ ام المُ ضَ المُ  لىَ عَ  مُ الَ السَ 

على الشيب  مُ الَ عين , السَ على المحامي بال مُ  مُ الَ على المقطوع الوتين , السَ َالُم ى , السَ رَ القُ 

 قروعِ المَ  على الثغرِ  مُ الَ ليب , السَ السَ  دنِ على البَ  مُ الَ على الخد التريب , السَ  مُ الَ الخضيب , السَ 

 ..رحمة اهللا و بركاتُه ) بالقضيب و
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 .................................           امـم دون اخليـق العليهـقضوا ح

 اذه ليلة أنصار الوفاء رضوان اهللا تعاىل عليهم :

 وات احسني تنضامـوا خـخل والقضوا حـق العليهـم دون اخليـام           

  خلـوا خـوات احسني تنضامقضوا حـق العليهـم دون اخليـام           وال

 ل اهوى النجم ا  خيّ ـاوو اثـت      م اهلام   ـض انهـوا تفافـا طاحَلمَ 

 .................................         طي  ـتف يب ـار فا قلـ  األنصـعل

 تـاوو اثـل اهوى النجم ا  خيّ       .................................   

 فا قلـيب  تفـطي           .................................علـ  األنصـار 

 اب رنةــه للنشــذا بيــو ا            ــنتثادة ــح بفـذا الياـا

 روذّ ــدي اــذاك باهلنو ذا ـوا       ل صدرَه رضيضنه   ــذا اخليـو ا

***** 

 ٌِ كيدَ واال  دعسسني اال ـل اا بـو اخلي         ة  ـدفع االلمــودوا لـوم  إذا نـقَ 

 ٌِ كيدَ قَـوم  إذا نـودوا لــدفع االلمـة           و اخليـل اا بـني االدعسس واال 

 األنفس  ابــون عل  ذاـفتسابق      وب عل  الدروع و اقبلو   ـلبسوا القل

 اة واوبــ  للحيـا  و لكـوا      دهال   ـني و بعـقال اجلبِـ ياا طَلـفزالاي

 ـني و بعـدهال         واـا  و لكـ  للحيــاة واوبفزالايـياا طَلـِقال اجلب
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 ــاا املتنيالـ يفـوبَ     ا    ـيوع واب  شبيبهـا   الـو اَّهل
َ
 ذروبال ــمي امل

 
َ
 ــذروبال و اَّهلـا   الـيوع واب  شبيبهـا        وبَـيفـيالاا املتنــمي امل

 اال ـت نسيـا  فأنـط َنسَ ـإن مل فن  اال     ـني حبيـاال أنت إىل احلسـأحبي

 وا املضيوبـك اللوى ذاـ  ألتـكي      يفيفاً ــواء اــًَّ ذاك اللـفا حاا

و أفكاراا و عل  اختَّف اذاابها  مِ إذا أردنا ان نلقي نظيًة عل  تأرفخ البشيفة و عل  تأرفخ األالاَ  -

ضح الذي تذكيهال أدفا�ا اناك شيء  واضح    تأرفخ كل األالَام و   تأرفخ كل الطواد  اذا الشيءال الوا

ودال نوٍع ا  العَّدق و ا  األواصِي فيما بني  أخبار التأرفخ و كلمات األالدباء و اا فنظمهال الشعياء او ُو

جند حوادث و قصَص انها اا او عل    تأرفِخ كل األالَام بعض الناٌ خيتل ال ع  سادي أنواع العَّدق 

ي  و انها اا او واقعي   لاجلعسبيل األساطري و عل  سبيل  و رآه الناٌ بأعينهم حدَث   العامل اخلاُر

عَّدق و اودة ا  نوٍع خاٍص قد حتدث فيما بني األرحام قد تكون اناك عَّقة مميزة اناك , و عاشوه 

تِه ا  عااة الناٌ ا  خاصتهم ا  امللوكِ فيما بني زوٍج  جند ا  األالاياء ا  الشعياء أو ا  غريام  و زُو

اناك عَّقات مميزة و عَّقات خاصة فيما اآلداب العاملية  كل صنوف      التأرفخ حوادث واضحة و

تِه أو فيما بنيَ  بنيَ  أو فيما صدفٍق و صدفقِه  أو فيما بنيَ أٍخ و أخيه  أو فيما بنيَ ولٍد و أبيه  زوٍج و زُو

تكون قات املميزة و اذه العَّحاكٍم و رعيتِه  أو فيما بنيَ قادٍد و ُندِه  أو فيما بنيَ تلميٍذ و أستاذِه  بنيَ 

 اليت فستشعياا تَّايذهال اشصصة   تأرفخ األام , قد فكون اناك أستاذ فيِه ا  اخلصادص و املميزات 

و األستاذ ختتل ال و بسبا اذه املميزات تتولد عَّقة خاصة فيما بني التَّايذ فتحسسها تَّايذهال بسببها 

آلخيف  , قد تكون اناك خصادص   قادٍد ا  اآلخيف  اع سادي األساتذة اع  سادي عَّقات التَّايذ 

حتت رافة ذلك القادد جتعل انهم عالشاقًا و االضحني اذه اخلصادص جتعل ا  اجلند الذف  فسريون القادة 

و األصناف األخيى اناك مميزات قد تظهي   أستاٍذ   سبيل قاددام اذا , و اكذا   سادي الطبقات 
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   ,   عاملٍِ اعني و اكذا   ولٍد اعني,   طبيا اعني , عني   وزفي ا,   حاكٍم اعني , اعني 

ٍة اعينة  ة التضحية زُو ِحا فزداد حالبسًا للمحبوب و فزداد تعلقًا إىل دُر
ال
مميزات خصادص جتعل الطيف امل

هال و الشوااد عل  اذا املفهوم الذي ذكيت  سبيل ذلك احملبوب و الفناء املادي و رمبا حىت الفناء املعنوي 

و املصادفق عل  اذا املعىن كثرية  ُدًا   تأرفخ بين البشي و   تأرفخ خمتل  األام و الطواد  , اذه 

صلوات و   تأرفخ شيعة أال بيت العصمة و واضحة   تأرفخ الشعوب القضية واضحة   تأرفخ األالام 

ودة لكننا إذا أردنا سَّاه عليهم أمجعني اذه املصادفق اهللا و  ق   ٌر اذا النوع ا  العَّدِ دأن نَ اُو

و   تعلقهم   حمبتهم و   اودتم سَّاه عليهم أمجعني اهللا و  أشياع أال البيت املصلصني صلوات

قلت , ا  أنواع العَّدق األخيى  اذه العَّدق ال تتوفي   أي نوعٍ  جند اناك خصوصيات  بأال البيت 

حا إىل الًة انها قد تصل رمبا   العَّدق اليت ضيبت أاث
ال
قد تصل لتضحية   سبيل احملبوب احلالة بامل

بتمام اعانيه   سبيل احملبوب لك  اع ذلك اذه التضحية لو أردنا أن نقافسها احلالة إىل اسألة اإلفثار 

الذف  بني خاصة الشيعة فيما بني العَّدق اليت تكون جند اناك فوارق دقيقة بدقٍة و ا  مجيع اجلهات 

سَّاه عليهم أمجعني فيما بينهم و بني أدمتهم إذا اا صلوات اهللا و لذف  َعيِفوا أال البيت اَعيِفوا األدمة 

, اناك مميزات ختتل  و قيست اع عَّدق اآلخيف  عل  خمتل  اياتبها و عل  خمتل  أُناسها و انادها 

ايسدهال م السَّم اذه املميزات و اذه اخلصادص ختتل    عَّقة أشياع أال البيت املصلصني باألدمة عليه

صلوات اهللا إىل نفس الكمال و إىل نفس اجلمال الظاايي   أال بيت العصمة إىل نفس أال البيت 

أو اذا التلميذ بأستاذِه العَّقة ا  أف  تنشأ ؟ حينما فتعلق اذا اجلندي بقاددِه  -وسَّاه عليهم أمجعني 

ها  ة بزُو و احلا اوطنهال القلا و احلا حقيقتهال ايل , ا  احلا العَّقة تنشأال ا  احملبة أو اذه الزُو

حا للجمال الظااي أو 
ال
ايل   نفس اإلنسان باجتاه احملبوب و اذا امليل إمنا فكون بعد استشعار امل

ود  ِحا فستشعيال شيئًا للجمال الباط  املُو
ال
ا  اجلمال ا  مجاٍل ظااي أو ا    ذلك احملبوب اذا امل

حسي و او اذا اجلمال الذي نستشعيهال حبواسنا اجلمال امليدي الذي  مجاٍل باط  و اجلمال انهال اا او
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العطور الذي نتحسسهال حباسة الشم و اكذا  ا  و اجلمال املشموم ا  اليوادح ونستشعيهال حباسة البصي 

  نظي أال املعيفة و   نظي أال , اناك مجال  حسي و قطعاً اجلمال احلسي ال احلسي مسادي أنواع اجل

لذلك ألن اجلمال احلسي مجال  زادل , ألن اجلمال احلسي مجال  اندثي أدون اياتا اجلمال  اوالعقل 

و إال حقيقة اَجلمال اجلمال العنوي إىل اذا املعىن احلسي  اجلمالال  ا  اذه اجلهة أدون اياتا اجلمال 

: ( مجال شيف  سَّاه عليه   كَّاِه حني فقول   �ج البَّغة الفشري أاري املؤانني صلوات اهللا و 

ال   عقوهلم ) مجاهلم   العقول  إىل اصداق ا  اصادفق اجلمال املعنوي   اجلانا املعنوي إشارة الُي

ال   عقوهلم ) , عقلال اإلنسان اصداق ا  اصادفق اجلمال اإلهلي  الظااي   اذا املصلوق ( مجال الُي

 أاري املؤانني عليه أفضل الصَّة و السَّم :سَّاه عليه   دفوان   شعيِه صلوات اهللا و أو اا فقولهال 

 ليس اجلمـالال بـأثـواٍب تالزفنـنا             إن اجلماَل مجـالال العلـم واألدبِ 

مجال , مجال العلم اصداق , مجال العقل اصداق , ا  اصادفق اجلمال املعنوي اذا اصداق  آخي 

احلسي ن  نستشعيهال نتحسسهال ا   , اناك مجال  حسي و اذا اجلمالدب اصداق عل  أي حال األ

 , إمنا تتحسسهال القلوب, إمنا تتحسسهال العقول اذا اجلمال املعنوي طيفق احلواٌ , و اناك مجال  اعنوي 

ِحا إمنا مييل , فهناك مجال  حسي و اناك مجال  اعنوي إمنا تتحسسهال الفطية 
ال
إىل حمبوبِه بعد أن و امل

و اذه القضية قضية  فطيفة مال احلسي أو ا  اجلمال املعنوي فتحسَس شيئًا ا  اجلمال سواء ا  اجل

حا باجتاه احملبوب  و احلالاّ  , العَّقة انشئها احلالاّ اودعة   باط  اإلنسان 
ال
  حقيقِه ايل , ايل  ا  امل

ِحا 
ال
لشيٍء ا  اجلمال   احملبوب سواء كان و اذا امليل إمنا فنشأال   أصل ُذرِه فنشأ ا  حتسس امل

َحّبة اليت تستندال إىل اجلمال احلسي و لذلك اذا ا
جلمال ا  اجلمال احلسي و قطعًا أردئ أنواع احملّبة  امل

و حينما فسألون اإلاام الصادق عليه السَّم ع  اؤالء الذف  فتعشقون النساء   اليوافات الشيففة 

لوب  خلت ا  حا اهللا اذه ق ( تنشغل قلوبم بعشق النساء فقول صادق العرتة األطهي عليه السَّم :
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حتسست اجلمال احلسي  املعنوي , قلوب خلت ا  حا اهللا , ا  حتسس اجلمال)فابتَّاا حبا غريِه 

أو ا  احملبة غري ا  احملبة املشيوعة   شيفعتنا سواء كانت اذه احملبة أردئ أنواع احملبة فتعلقت بِه 

الكَّم انا   أصل املمنوع و إىل اا او اجلادز إىل اا او املشيوعة الكَّم انا ال ا  ُهة تصني  احملبة 

, أردئ أنواع و   اياتا اجلمال و   أصل حكم احلكمة اإلهلية   اياتا اعيفة احملبة حكم العقل 

 
َ
و إال إىل اجلمال احلسي و ذلك ألن أدون اياتا اجلمال او اجلمال احلسي  حبة احملبة اليت تستندال امل

قطعًا إذا أُتمع اجلمالال احلسي اع اجلمال املعنوي حينئٍذ فتحقق  , ملعنوياو اجلمال افاجلمال األشيف 

مجال  حسي اع مجال اعنوي لك  الكمال   ذلك احملبوب و اذا او الذي حتقق   أال البيت 

و او اجلمال اإلهلي مجال الباري سبحانه و تعاىل ال   اذه املعاين املطلوب األصلي او اجلمال املعنوي 

اذا شيء  ال فالقاٌ باجلمال اإلهلي املعنوي اذا اجلمال احملسوٌ إمنا نتحسسهال و ندركهال بذه ة احملسوس

لسعتِه ال نتمك  ا  اإلحاطِة  ياحلواٌ لضيق اذا اجلمال و اذه احلواٌ ضيقة أاا اجلمالال اإلهلي احلقيق

و لذلك عندنا روافة , اه عل  متام حقيقتِه عل  متام اعنبِه و لذلك ال نستشعيال اعىن اجلمال املعنوي 

سَّاه عليه   اذا اخلصوص أشريال إليها بشكٍل سيفع حينما كان ة ع  اإلاام الصادق صلوات اهللا و ايوف

و إمنا  فتحدث اإلاام ع  أن رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم اا كلسَم الناٌ عل  قدر عقلِه قط 

و اذه املعاين و اذه املطالا اليت بينها صل  اهللا عليه و  فعين اذه املعارفكلسَم الناٌ عل  قدر عقوهلم 

آله و كذلك األدمة إمنا عل  قدر عقول الناٌ املياد عل  قدر عقول الناٌ أي أن   عقول الناٌ اناك 

لك    أصل اخللقة اناك قدرة اناك رمبا ا  أول والة قد ال تقبل قدرة ميك  أن تتحمل اذه املعارف 

بين البشي عل  حتمل و عل  اإلحاطة بذه املعارف اقصود اإلاام او اذا أن رسول  إاكانية   عقول

مث فقول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم اا كلسَم الناٌ قط عل  قدر عقلِه و إمنا كلسَمهالم عل  قدر عقوهلم 

لو أبيز لناٌ مجال  سَّاه عليه و إن رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و ان اإلاام املعصومصلوات اهللا و 

لوقعوا   ذاول لصالِعقوا , و لذلك السادل َلَماتوا َلَما حتملوا مجال اذا الصوت صوتِه َلَما حتملوا ذلك 
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أمل فك  رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله فقيأال القيآن   صَّتِه قال : نعم فقيأال فسألهال فا اب  رسول اهللا 

تِه اا فتحملهال الناٌ و لذلك اذه القضية حينما نيفد أن نبحث القيآن   صَّتِه و فالربزال ا  مجال صو 

  زا  سَّاه عليه حينما كان ُليس دارِه حياة اإلاام السجاد صلوات اهللا و   ع  اصداق أوضح هلا 

ه أبيز شيئًا أكثي ا  الذي أبيز سَّاه عليه الط  اإلاام السجاد صلوات اهللا و التقية الشدفدة بعد واقعة 

فذكيون أن اإلاام إذا بدأ فقيأال ه ا  املعصواني ا  مجال صوتِه   قياءة القيآن و ِلذا املؤرخون الذف  سبقو 

أنهال حينما فتلو القيآن و إال و فتوق  فبق  اذاوًال بل   بعض األخبار ااا  أحد ميي   الزقاق القيآن 

ألن الناٌ و ام مييون ك اليوم سوق املدفنة فتعطل   ذلفقيأ القيآن بصوٍت ايتفع   صباح بعض األفام 

اذا سَّاه عليه صلوات اهللا و فالذالهم اذا الصوت املنبعث ا  دار اإلاام السجاد عل  بيت اإلاام 

جيعلهم   حرية ال فتمكنون ا  املسري فقفون اناك فستأنسون جبمال اذا الصوت الصوت فالذالهم 

  مجيع إىل أن شئونات املعصوم واضحة  إشارةسَّاه عليه االيادهال انا و الشيف  , اإلاامال صلوات اهللا 

ِثل أكمل نشآت اجلمال اإلهلي  ُهاتا   ُهاتا احلسية   ُهاتا املعنوفة   ظاايِه   باطنِه املعصوم ميال

الذي و   الالس املاضية و   ليايل شهي راضان عىن أنا أشيتال إليِه   الدروٌ  املاضية و لذلك اذا امل

  أشيتال إىل املعاين املذكورة سَّاه عليه والدة اإلاام احلس  صلوات اهللا و   ليلة  اذا العام ايس علينا  

دعاء السحي الشيف  ( اللهم إين أسألك ا  مجالك بأمجلِه و كل مجالك مجيل اللهم إين أسألك 

مجلال اجلمال أستاذهال أ كما فقولكما فقول إاام األالاسة رضوان اهللا تعاىل عليه  جبمالك كلِه ) أمجل اجلمال  

سَّاه عليه ألننا انا نالقِسمال عل  الباري بصفاتِه ال احلجة اب  احلس  صلوات اهللا و أالال البيت أمجلال اجلم

الباري اليت اي  ذات الظااية و الصفات الظااية اللهم إين أسألك ا  مجالك بأمجلِه الصفة الذاتية  

الظااية   خلقِه اللهم إين أسألَك ا  مجالك بأمجلِه ت عني ذاتِه ليس فيها مجيل و أمجل اذه الصفا

ع إىل الصفات الذاتية  د فيِه مجيل و أمجل اللهم إين أسأاجلمال الذي فُي لك ا  كمالك بأكملِه ال فُو

إين أسألَك ا  َُّلك بأُلِه و   مس هال اللّ انالك مجيل و أمجل كاال انالك كاال و أكمل و كل كمالك  
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, الصفات الذاتية اليت اي اذا ليس   الصفات الذاتية ك ُليل و انالك أُل انالكل َُّلك ُليل 

د فيها اذه املياتا شككة درستها   اذه املياتا تشري إىل حقيقة اشككة  , عني ذاتِه ال تُو
ال
احلقيقة امل

لك بأمجلِه و  إين أسألك ا  مجا مس هال اياتبها خمتلفة اللّ نااا واحد احلقيقة املشككة احلقيقة اليت اعاملنطق 

مال علي  و آل علي أمجل اجللك  اناك اياتا كل مجالك مجيل اذي حقيقة اشككة حقيقة واحدة 

لك  الكَّم ُي الكَّم و وصلنا إىل ليس احلدفثال   اذا املطلا  , سَّاه عليهم أمجعنيصلوات اهللا و 

ِحا و احملبوب أعود إىل أصل حدفثي اذا املعىن 
ال
انشئها ا  احلا و احلا ا  أن العَّدق فيما بني امل

امليل و امليل إمنا فنشأال   نفس اإلنسان ا  حتسس اجلمال احلسي أو املعنوي الظااي أو الباط    

تيى ال فتمك  اإلنسان  حتسس اجلمال اسألة فطيفة عند اإلنسان لك  فاأاا حتسس اجلمال احملبوب 

ع األاي إىل سَّاة الفطية ال فتمك  اإلنسا  متييز اجلمال األفضل اجلمال األكمل  فطيةال ان نعم إذا ُر

و متييز اذا املقدار ا  اجلمال اجلميل ا  غريِه استشعار اجلمال اسألة فطيفة اإلنسان تتمك  ا  متييز 

نسبِة اسألة نسبية ا  إنساٍن إىل آخي ختتل  حىت   اجلمال احلسي رمبا اذه الصورة احلسية الكذادية بال

اذا النشوء و حىت   اجلمال املعنوي اذه املسألة اسألة نسبية بكٍي ليست جبميلة بِة لِ لزفٍد مجيلة و بالنس

إمنا نشأ بعد عيش اإلنسان   بيئة اعينة بعد خضوع اإلنسان   ٍُو تيبوٍي النسيب لتقدفي اياتا اجلمال 

يانه إذا بقيت الفطية سليمة و إال كلال اولود فولد عل  الفطية و إمنا أبواه ميالجسانه أو فهودانه أو فالنصاعني 

بالنتيجة كل املصلوقات كل املصلوقات الفطية تتحسس اجلمال و تتحسس املياتا األفضل ا  اجلمال 

نفسال  , نسبة ا  اجلمال احلسيحىت املصلوقات الكافية رمبا فكون فيها اإلهلية فيها نسبة ا  اجلمال 

ود او شيء  ا  اجلمال اسألة أنهال كافي أو أنهال  اؤا  اذا اَّحظة إىل أفق آخي ا  آفاق اجلمال و  الُو

وده ف إال ن  ال نتمك  أن نص  خملوق ود قبيح   أصل خلقتِه و   أصل ُو ود ُو نقول بأن اذا الُو

سبغ ا  اهللا 
ال
ود انا الفيض امل ود عليه أاا إذا نقصد املعىن العااي و نقصد ا  الُو فعين إىل الساذج للُو

ود قبيح و نقصدا اَلمسا نقول اذ شصصيتهِ  ود شصصية اذا اإلنسان ا   ُو اذه اجلهة بكلمة اُو
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ود ال ميك  أن , شصصية اذا املصلوق نعم اذا جيوز  ود   أصل الُو أاا إذا كان الكَّم   أصل الُو

عل  أي حال , فصدر ا  الفيض اإلهلي شيء فيه قبيح أاا اياتا اجلمال و اياتا القالبح اسألة نسبية 

ن احلدفث كان لك  ألاذا املطلا املوسع  اثل لسفية اوسعة أنا لست بصدد الدخول  اذه اسألة ف

ع  العَّقة و ع  احلا و أن احلا ايل و اذا امليل إمنا فنشأ ا  استشعار احملا استشعار احملا لشيء 

نسان استشعار اإلنسان للجمال اسألة فطيفة   أصل فطية اإل, حيدث اذا امليل ا  اجلمال   حمبوبِه 

إدراك اياتا اجلمال اسألة نسبية ختتل  و أذواق الناٌ ختتل  ايادي ا  األذواق , األذواق اليت تتعلق 

ك و ا  اختَّف املشارب و اختَّف املسال علق باجلانا املعنويتباجلانا احلسي أو األذواق اليت ت

حينما ُاءت اا ُاءت لتلغي اذه املنااج املعنوفة للناٌ فاإلدراك هلذا اجلمال نسيب , الشيعة احلنيفة 

داا املعاين ا  نفس اإلنسان    اإلنسان ألُل صَّح اإلنسان الشيعة احلنيفة اذه املعاين الباري أُو

َلمسا ُاءت اا ُاءت َلمسا ُاءت الشيادع السماوفة بشكٍل عام و شيعة نبينا صل  اهللا عليه و آله وسلم 

املودعة   باط  اإلنسان إمنا الشيعة ُاءت لتحدفد  الفطيفة أو لتلغي اذه املعاينلتلغي اذه العواط  

 : أايف 

 األفضل األاي األول حتدد لنا اجلهة اجلميلة  -

و األاي الثاين تأاينا حببها و ا  انا رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم اا طلا أُياً عل  اليسالة  -

اا ا اجلهة اجلميلة و النيب صل  اهللا عليه و آله و سلم انا حدد لنإال املودة , املودة لعلٍي و آل علي 

حدد اذه اجلهة إال بعد أن أسها   الكَّم سواء   بيان اعاين اآلفات أو   ذكي الفضادل و املناقا 

ودة   عامل الشهادة  أحادفث  إذا أردنا أن نياُعَ لسيد األوصياء و ألال بيتِه الغيبية أو الشهودفة املُو

  نفس ثنا ع  مجال علٍي و آل علٍي و ع  كماهلم اهللا عليه و آله و سلم جند أن النيب حدس النيب صل  

َ حقادقها آفات الكتاب  العوامل األوىل و    ثنا ع  اقاااتم الغيبيةو حني حدس حني فسيس اعانيها و بنيس
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  عامل الشهود   احملمودة  حني حدثنا ع  عامل الدنيا و اا لعلي و آلِه صلوات اهللا عليهم ا  املقااات

ثنا ع    كلمات نبينا األعظم صل  اهللا عليه و آله و سلم حدس اذا املعىن جندهال واضحًا عامل الشهادة 

ا األكمل و أن اجلهة األمجل أوًال مث شصسص لنا أن اجلمال اجلمال ع  مجاهلم  اي اذه اجلهة مث أُو

اإلنسان للجمال  زلت هلذا القصد و هلذه الغافة و إال إدراكال و الشيادع إمنا نعلينا أن نا اذا اجلانا 

اسألة فطيفة الباري فطَي اذه املصلوقات عل  امليل إىل الشيء اجلميل لك  البيئة و الرتبية و األسية و 

املعلم و األستاذ و املنهج الرتبوي لهال املدخلية الكبرية   تذوق اإلنسان هلذا اجلمال أو لذاك اجلمال 

او اجلميل و بسبا الرتبية فتحسس اذا اإلنسان أن الشيء الفَّين الرتبية و بسبا البيئة  بسبا

أن اجلمال فيه لك  أصل القضية   لشصٍص ثاٍن فتحسس شيئًا آخياملصالفة لرتبية اذا الشصص األول 

خالق اذا نسان اإلنسان فالدرك بأن اذا الكون البد لهال ا  كما او   اسألة التوحيد   أصل فطية اإلِ 

األثي البد لهال ا  اؤثي أاا التفصيل و التبيني الشيادع تأيت تفصلهال تبينهال إدراك اجلمال اسألة فطيفة   باط  

؟ اجلهة األمجل ا  اي ؟ احلا مل  ؟ أيال اجلمال أفضل لك  التفصيل   اذا اجلمال فطية اإلنسان 

شياء اجلميلة حينما فقول رسول اهللا صل  اهللا األشياء اجلميلة حمبوبة لك  فا تيى احلا مل    اذه األ

ه اَحلَس  ) أو غري اذه املعاين اليت أشار  : ( عليه و آله أالِحاُّ ا  دنياكم ثَّث املاء و اخلضياء و الُو

ه اَحلَس  أ, إليها   أحادفث أخيى  اعاٍن أخيى كحبِه للصَّة أو غري ذلك ا   واملاء و اخلضياء و الُو

اذه املصادفق اليت فذكياا و فشري إىل حمبتها اذه  , رت إليها األحادفث النبوفة الشيففةاملعاين اليت أشا

ود فيها أاا اجلمال املطلق أاا اجلمال األكمل بيـسَنهال لنا أن اذا ااملاحملبة انا حبسا نسبة اجلمال  جلمال ُو

ن هلذا اجلمال أاا اذه تكو سَّاه عليهم أمجعني و لذلك احملبة املطلقة   أال البيت صلوات اهللا و 

اليوافات اليت حدثتنا ع  اصادفق فظهي فيها شيء  ا  مجال عامل الطبيعة أو ا  مجال عامل اخللقة عل  

ود اختَّف اعانيها اذه احملبة الظااية اذه احملبة احملدودة حبدود اجلمال    اذه األشياء أاا اجلمال املُو

و اا ( سَّاه عليهم أمجعني و لذلك فتضح املعىن اهللا و به مجالال أال البيت صلوات الذي جيا أن ن
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اذا األُي الذي سالِئل   آفة اودة القيبة اذا األُي الذي فيضهال نبينا صل  ) ٍُي فهو لكم أسألتكم ا  

اهللا عليه و آله و سلم عل  اذه األالاسة بل عل  كل بين البشي اذا األُي املفيوض اا سألتكم ا  أٍُي 

اعاين اجلمال اي اذه أن تالشِصَص و لذلك حكمة الشيادع  يةبالنفع عل  نفس اإلنسانفهو لكم فعودال 

ه الناٌ إىل حمبة اذا اجلمال األكمل  بها و إن كانت اذه القضية مث أن تُو فطيفة و لذلك اذه احملبة أُو

  رية الناٌ اسملسرية الناٌ صمام األاان   أل�ا صمام األاان رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم 

صلوات اهللا و حمبة اطلقة ا  دون حدود اع أال البيت حمبة اجلمال املطلق طيفق الناٌ اي اذه احملبة 

احلالاس ألي شيء ؟ احلالا للوالدف  فكون حمدوداً و لذلك اليوافات الشيففة حتدد سَّاه عليهم أمجعني و 

ة فكون  للصدفق فكون حمدوداً و لهال حمدوداً , احلالا   ُهات , احلالا للولد فكون حمدوداً , احلالا للزُو

حالا  و حىت   األحكام الشيعية   اجلهات اليت تتعلق با األحكام أااشصصة   اليوافات ُهات اال 

البعض فتصور أن اذه  , سَّاه عليهم أمجعني ال حدود لهال و ال فشتبه عليكأال البيت صلوات اهللا و 

اٌّ غاٍل و االبِغض  قاٍل و اناك ا  او   ُادة الوسطأنهال الناٌ  ت : (اليوافات اليت قال  ) عل  ثَّث حمِال

انا اذه اليوافات ال تشري إىل حتدفد دادية احلا اذه اليوافات تشري إىل حتدفد داديِة العقيدة   اياتا 

اٌّ غاٍل أال البيت فارق بني حتدفد احلا و بني حتدفد دادية العقيدة  ا نا ليس الغلو   نفس احلال احمِال

ود   االهج الدعوات أليس اذا الغلو   االعتقاد أاا الغلو   احملبة شيء  ممدوح    دعاء العّربات املُو

انقول ع  اإلاام احلجة عليه السَّم دعاء العبَـَيات كما او املعيوف املعىن فذكيهال السيد اب  طاووٌ 

ود   اهج الدعوات و   غريِه حينما خياطا  الباري و إين و إين   حالاِّ أوليادك و فناُي الداعي اُو

او الغلو اا او  , ن الغلو   نفس احلا و الزفادة   احلاأوليادك اغايل انا إشارة إىل أ اغايل   حالاِّ 

قيمتِه فتقول قيمتهال  تغايل    سعي الشيء شيء قيمتهال دفنار أنت  ؟ الغلو أصلهال   لغة العيب الزفادة

اذه اغاالة باعتبار أن القيمة حبدود دفنار أاا ن  اىت أدركنا قيمة أال البيت  , عشية دنانري اذه اغاالة

, الغلو   العقيدة البد ن ال ااذا نعيفال ا  فضل أال البيت حىت حينما نبهم فالقال أن اذا احلا غلو 
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ود  , و بني الغلو   العقيدةبني الغلو   احلا أن نفيق    احلا أصًَّ أاا الغلو الغلو   العقيدة اُو

ود حىت لو غالينا فيه اذا ال فالقال لهال حا واقعي أصًَّ اذا احلا ال  ود ألن اذا احلا املُو غري اُو

فحينئٍذ ن  اىت أدركنا انازل أال البيت و ندرك انازل أال البيت  التناسا اع انازل أال البيت ألننا ف

ا الذي فكون بقدر انازهلم او ن  اىت عيفنا مث اىت زدنا   حبهم عل  احلاىت أحببناام بقدر انازهلم 

ود عندنا أقل ا  انازهلم  الياد ا  الغال انازهلم او احلا املُو
لو الغلو   قيمة الشيء أكثي ا  قيمتِه نعم امل

اذي اليوافات اليت تتحدث ع  اذا التقسيم تتحدث ع  , اذا الذي فؤله األدمة اذا غلو   العقيدة 

يِج األدمة ا  دادية املصلوقية إىل دادية اخلالقية ا  دادية  تقسيم   ُانا العقيدة   اجلانا الذي خيال

سَّاه األدمة ألن األدمة صلوات اهللا و  اذا الغلو , نعم اذا إخياج ع  قدرالعبودفة إىل دادية األلواية 

ه عليهم أمجعني سَّاو  كماهلم   غافة افتقارام هللا صلوات اهللا, عليهم أمجعني كماهلم   عبودفتهم هللا 

أاا الغلو   احملبة أصًَّ حىت لو قلنا ن  نغايل   احلا اذا الكَّم فيه شيء ا  املساحمة و التجوز ألننا 

اىت عيفنا فضل أال البيت حقيقًة حىت نكون قد أحببناام بقدِر فضلهم مث بعد ذلك جتاوزنا اذا املقدار 

 و ن  اىت أدركنا حقادقهم ا

 ليس يدري بكنه ذاتك مـا هو         يـا ابــن عم النـبي إال اهللا

 ممكـٌن واجٌب قديٌم  حـديٌث         عنـك تُنفى األنداُد واألشبـاهُ 

 ..............................ليس يدري بكنه ذاتك مـا هو         

اااتم و بعد ذلك زدنا و صينا ن  اىت أدركنا حقادق اقاااتم حىت حينئٍذ فكون اذا احلا بقدر اق

أصًَّ ن ال دادمًا   اقام التقصري اع أال البيت اذا الغلو املذكور   اليوافات الغلو   , اتفضلني 

إىل روافات احملبة جند املعاين الكثرية اجلانا العقاددي ليس الغلو   ُانا احملبة و إال إذا أردنا أن ننظي 

بل ُعلواا ايزانًا للتقييم بني الناٌ سَّاه عليهم أمجعني عليها وات اهللا و اليت فؤكدال األدمة صل الواضحة
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   أفضل ا  غريِه و اذا املعىن واضح  امليزان فيما بني الناٌ أكثي الناٌ حالبسًا هلم او اذا الذي فكون 

و إال اليوافات الشيففة و لستال بصدد إثبات اذا املطلا ألن احلدفث ال فدور   اذه القضية 

ود   كتا اخلاصة و رمبا تتعجا لك ف لو كان املقام  األحادفث أصًَّ   كتا املصالفني أكثي مما اُو

ودة و املصادفق اليت تدلل عل  كَّاي اذا لك ا  املصادر  اقام إسهاب لذكيتال  و و املصادر اُو

ليت فنقلو�ا ا  مبئات و ائات و ائات ا  األحادفث ااملكتبات اشحونة مبؤلفات املصالفني اليت تالشح  

  تأكيد اذا املعىن و   تشدفد اذا املعىن و طيقهم ع  النيب األعظم صل  اهللا عليه و آله و سلم 

سَّاه عليهم أمجعني و لذلك الشيعة احلنفية بة أال بيت العصمة صلوات اهللا و توثيقِه   توثيق حم

ِحا حينما فتعلق مبحبوب و   اسرية اإلأكدت عل  اذا املعىن ألن اذه احملبة صمام األاان 
ال
نسان و امل

و سيتأثي بذلك احملبوب أليس رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم ااذا فتعلق قلبهال بِه فإنهال فنقطعال إليه 

ودِه و بكل  ) احلالا فالعمي و فالَصم( فقول ؟ فقول :  االيادهال فالعمي و فالصم أن اإلنسان فنقطع بكل ُو

ِحا عمياء (  املؤانني صلوات اهللا و سَّاه عليه ااذا فقول ؟ فقول : حواسِه إىل حمبوبِه , أاري
ال
عنيال امل

حا عمياء, ع  اعادا احملبوب 
ال
, ا  انا  )   قبح اساوفهع  اعادا احملبوب و أذنهال صماء ع عنيال امل

 الشاعي أخذ املعىن :

 عني اليضا ع  كـل عيا كليلة          وعني السصط تالبـدي  املسـاوفا

حا عمياء ع  اعادا احملبوب و أذنهال صماء ع  قبح ( لمة سيد األوصياء أالخذ اذا املعىن ا  ك
ال
عنيال امل

قلها العيفاء   كتبهم , و اذه احلقيقة واضحة اذه احلقيقة واضحة اذه قصة اعيوفة فن ) اساوفه

اء أاثال اذه القصص ها   لغة الياز أنا أشري إليها بظااي القصة االيادام حينما فورد العيففستشهدون في

و احلكافات   كتبهم فذكيون اذه القصص بلسان الياز و اإلشارة لك  أنا أورد القصة عل  ظااياا 

ها قالت اىت نشأ اذا  ًَّ ففي فوم ا  األفام تنظي إىل عني زُو ت ُر القصة تتحدث ع  اايأة تزُو
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ود , اىت اذا العيا  و إال او , انذ أن قّل احلالاُّ   قلبِك : قال  ؟ العيا   عينك ا  البدافة اُو

نشأ اذا العيا   عينك قال انذ أن قّل احلالاُّ   قلبِك  حينما قّل احلا   قلبِك نشأ اذا العيا ألن 

ه إليه بتمام إحساسِه  اُّ شيئًا فتُو ِحا حينما حيال
ال
و لذلك أاري املؤانني   كتاب سالليم اب  قيس ااذا امل

ل و صاحبِه فعين األول و العجا ا  ا : فقول ( فقول؟ ذه األالاسة مما أالشِيَب   قلوبا ا  حالاِّ اذا الُي

لني تعلقت بما  ) الثاين , العجا ا  اذه األالاسة , ألن اذه األالاسة حينما أالشيِبت قلوبا حبا اذف  الُي

ث الفطية حينئٍذ انيفت ع  املسار الصحيح ألن الذي حياال شيئًا و فتصور حبسا إدراكِه حبسا تلو 

ود   فطية اإلنسان أاا الفطية تتلوث و إدراك اجلمال نسيب رمبا فيى قبل قليل قلت  إدراك اجلمال اُو

شيئًا ا  اجلمال   اذا الشصص و عل  اذا األساٌ قد فكون اذا اجلمال مجال مموه قد اذا اإلنسان 

ُاءت لِتالشصَِّص اجلهة اجلميلة ادع لذلك قبل قليل قلت الشي فكون اذا اجلمال مجال خالدَِع فيِه اإلنسان 

ثل مَ ليكون اذا احلا مبثابة صمام أاان و لذلك اذا الَ األكمل و لِتأاي الناٌ حبا اذه اجلهة اجلميلة 

ود     كتا األاثال املعيوف عندنا اذا املثل قدمي ن  دادمًا نذكيهال عل  ألسنتنا حينما , اذا املثل اُو

, اذا املَثل فشري إىل اذه احلقيقة , واضح اذا املعىن و  عني أاِه غزال ) ن القيد  القدمية فقولون : ( أ

الطيفق صادفهال إعيايب , إعيايب إىل  قصة انقولة ع  األصمعي أن األصمعي   أحد األفام كان ميشي  

؟ و   فيأى األصمعي   الطيفق سأل األصمعي قال لقد فقدتال صبياً اا رأفتهال املدفنة و كان قد افتقد ولده 

قال ِصفهال يل لعلي رأفتهال رأفت أطفال   الطيفق فبحث ع  ولدِه  كان اذا اإلعيايب   غافة ا  اللهفة

الغافة األوىل او  : قال كأنهال دالنينري كالدالنينري , دالنينري تصغري لكلمة دفنار التصغري   لغة العيب لهال غافتان

والد فبحث ع  ولدِه , كلمة انا اقام حتبيا املقام  الغافة الثانية التحقري قطعاً  , التحبيا و التحسني

إشارة إىل التجميل   بعض األحيان قد فكون التصغري حالسني   تصغرياا ا  َحَس  إشارة إىل التحبيا 

ل فسأل األصمعي ع  ولدِه مث فصفهال   عل  أي حاٍل ,أفضاً فأيت مبعىن التحقري   أدبيات العيب  اذا الُي

الدفنار وص   مل  كان   غافة الوسااة عند العيب مل  كان   غافة اجلمال فصفون  كأنهال كالدالنينري و
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ههال بالدفنار   : ري فعين اذا مجال اضاع  بعد ساعة اذا اإلعيايب ُاء بولدِه رآه األصمعي قالدالنينُو

ُالعل  اذا كأنهال ُالعل فعين اخلنفساء نوع ا  أنواع قال , او اذا الذي قلت كالدنينري قال نعم قال اذا 

ودة   اذه القصة ُالعل قال نعم او دالنينري عندي  أو اليت قبلها أو   أاثال اذه اذه املعاين املُو

ودة   نفوٌ مجيعنا   نفوٌ مجيع أبناء البشي ألن أبناء البشي القصص  اذه املعاين اعاين اُو

 بعض األحيان بسبا فتحسسون املعاين اجلمالية لك  التحسس للمعاين اجلمالية حتسس نسيب و  

الرتبية السيئة بسبا البيئة اليت تلوث فطية اإلنسان تالبعد أصًَّ   بعض األحيان اإلنسان فيى أن العيا 

خدِه خالال فعين أن الناٌ توى    أليس اذا الشاعي فقول الناٌ توى ا مجال   املصلوق   حمبوبِه 

الناٌ توى ا     , اجلميلة أن فكون   خداا خالفعشقون النساء و فعتربون اذه ا  مميزات امليأة 

فيى اذا السواد الذي او عيا   نظي خدِه خالال و او كان فعشق سوداء فكي  يب و حبييب كلهال خالال 

حا اآلخيف  سبباً ملضاعفة احلالا 
ال
ودة   كل بين البشي   بعض األحيان العني عني امل و اذه احلالة اُو

حا تقلا العيا إىل مجال و إىل حالس   ال تيى العيوب بل   بعض
ال
فأصل إدراك األحيان عنيال امل

و حتدفد اجلهة األمجل او اذا الذي ُاءت بِه الشيفعة او اذا اجلمال فطيي أاا حتدفد اجلهة اجلميلة 

مجل , اجلهةال األالذي ُاء بِه الدف  و لذلك نبينا صل  اهللا عليه و آله و سلم شصسَص لنا اجلهة األمجل 

ا حبهم ي  و آل علٍي صلوات اهللا و عل و لذلك ن  كلما تعمقنا   اعيفة سَّاه عليهم أمجعني و أُو

و   اعيفة فضادلهم كلما أزددنا حالبًا هلم و ا  انا أالال البيت حيثون أال البيت و   اعيفة اقاااتم 

م بشكٍل أكيد عل  عل  اداواة ذكي أال البيت ا  انا أالال البيت حيثون الشيعة و حييضو�الشيعة 

سَّاه عليهم أمجعني هلذا القصد ألننا إذا داوانا عل  ادل علٍي و آل علٍي صلوات اهللا و اداواة ذكي فض

ذكي الفضادل استشعينا اعاٍن ُدفدة ا  اجلمال و كلما استشعينا اعاٍن ُدفدة ا  اجلمال كلما أزداد 

م أمجعني و كلما فتعمقال اإلنسان   اعيفة أال سَّاه عليهوبنا باجتاه أدمتنا صلوات اهللا و احلا   قل

البيت كلما فزداد حبًا خبَّف الكثري ا  الناٌ , اآلن رمبا كثري ا  العلماء ا  األشصاص املقدسني ا   
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كثٍري ا  الناٌ الذف  ا  بعيد فنظي إليهم الناٌ بعني التقدفس و بعني اجلَّل لك  إذا اقرتبوا انهم و 

اذا التقدفس و اذا اجلمال و اذا التبجيل و التوقري كله فنتفي نعم   أولياء اهللا عاشوا عل  اقيبة انهم 

ودة  اآلن   حياتنا أنا اا أرفد أن أشري إىل اصادفق املصلصني   اناك ااالت قدسيةو اذه املصادفق اُو

تنتفي و تكون إلنسان ا  بعيد حينما تقرتب انه و تعيش عل  اقيبة و ختتربهال اذه اهلالة تتبدد  قد

بنا إليهم رت أاا أال البيت كلما أزدننا تعمقاً   اعيفتهم كلما أق, أنتم رأفتمواا اصادفق كثرية   حياتكم 

داوم ذكيام الشيف  صلوات اهللا أكثي كلما تعلقنا بم أكثي و لذلك الذي فالداوم حدفثهم الذي فال 

 عد اودة..د حا هلم و فزداد اودة  بفزداد حالباً بعسَّاه عليهم أمجعني و 

 يب هلم قد ُـاز حدهال     لكنهم   حسنهم قد ُازوا احلدَ اا حال  فواهللاِ 

إلاام زااننا للزاياء عليها السَّم ِحلالسٍني و آل الذي نملهال بني ُواننا اذا احلالا الذي نملهال   قلوبنا 

عقول ا  اإلحاطة حالسني اذا احلا مل فنشأ ا  عند نفوسنا اذا نشأ ا  سعة مجاهلم الذي ال تتمك  ال

 ..بِه 

 يب هلم قد ُـاز حدهال     لكنهم   حسنهم قد ُازوا احلدَ فواهللا اا حال 

  احلياة الدنيوفة و   احلياة األخيوفة و اذا و لذلك اذا احلالا او الذي سيكون سبيل جناٍة لإلنسان 

 اذا النوع ا  املصلصنياملعىن ن  جندهال واضحًا   أصحاب سيد الشهداء   أصحاب أال البيت 

احلا و اذا النوع ا  العَّقة و اذا النوع ا  االنقطاع إىل أال البيت جندهال واضحًا   أولياء أال 

قلت  , لك    أصحاب سيد الشهداء اناك خصوصية كما قلت قبل قليلالبيت عل  طول التأرفخ 

ودة   كل الطواد  و األالام لك  عَّدق أول ياء أال البيت بأال البيت هلا عَّدق احملبة بني الناٌ اُو

أفضًا   عَّقات أولياء أال البيت ألصحاب احلسني عليهم صلوات اهللا هلم خصوصية أفضاً خصوصية 

  نسادهم سَّاه عليه طاعهم لسيد الشهداء صلوات اهللا و   حمبتهم و   عَّقتهم و   عشقهم و انق
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اهلم   شيوخهم   كبارام و حوادث فوم الطفوف انها لك  أشري إىل  اً أنت تعلمها و حتفظ كثري    ُر

بشكٍل سيفع أشري إىل بعٍض ا  اذه  , بعٍض انها الوقت جييي سيفعًا فكاد أن فنتهي وقت اللس

 .. املواق  

وه أصحاب سيد الشهداء إمنا أذكي اذه سعيد اب  عبد اهللا احلنفي رضوان اهللا تعاىل عليه  - ا  ُو

الجيبة أنهال ا  كانت لهال األمساء للتربك با ا  األ
جيبة بني أولياء أال البيت ا  األشياء امل

ال
شياء املعيوفة امل

ودة و حاُة  ودة أمسادهم   املقاتل اُو فالداا  عل  ذكي و قياءة أمساء أصحاب سيد الشهداء و اُو

ود عندنا زفارتان صدرتا ا  الناحية املقدسة   رة تالقيأ  ذالِكيت فيهما أمساء أصحاب سيد الشهداء زفااُو

ودة   كتا املزارات ّيم فوم العاشي ا  حم ا و   شعبان اُو بية   شهي ُر , و زفارة تالقيأ   الزفارة الُي

يدي رمحة اهللا  داانة عل  ذكي أمساء أصحاب سيد الشهداء و لذلك السيد الُرب
ال
جيبة او امل

ال
ا  األشياء امل

 ا  سجد أعظم   زاوفةسجد أن فكتبوا أمسادهم اآلن املعليه ا  مجلة األاور اليت أاي الذف  بنوا اذا ا

الشيففة صلوات اهللا عليهم أمساء أنصار سيد الشهداء عليه أفضلال اسجد أعظم تقيأ أمسادهم  افازو 

ودات النورانية املقدسة , عل  أي حاٍل ذكيي هلذه األمساء ا  باب التوسل الصَّة و السَّم  بذه الُو

وه أصحاب أيب عبد اهللا َلمسا حان وقت الزوال و القصة اعيوفة و تقدم  سعيد اب  عبد اهللا احلنفي ا  ُو

سيد الشهداء للصَّة ا  الذي وق  ؟ سيد الشهداء وق  فصلي فصلون صَّة مجاعة لك  صَّة 

أاااه ؟  وق  سيد الشهداء فصلي ا  الذي وق َ اخلوف املعيوفة حبسا تفصيلها   الكتا الفقهية 

يد الشهداء زاري اب  القني كان فتحيك ا  انا و ا  انا و سعيد اب  عبد اهللا احلنفي أثنان وقفا أاام س

او الذي ثبت أاام سيد الشهداء و لذلك كانت السهام و النبال تقع   صدر سعيد اب  عبد اهللا 

د   الصدر رمبا قاحلنفي او سهم  واحد رمبا لو أصاب اإلنسان ال فتمالك اإلنسان أن فق  عل  قدايه 

لِه اإلنسان و فتمك  ا  السري و فتمك  ا  الوقوف رمبا فالصاب   فدِه أاا إذا كان  فالصاب   ُر

سعيد اب  عبد اهللا احلنفي بقَي , فالصاب   صدرِه و   نيِه ال فتمك  اإلنسان ا  القيام و ا  الوقوف 
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ول فصلي مث فأيت أنت تعيف أحكااها اجلماعة فنقسمون إىل قسمني القسم األقطعًا صَّة اخلوف 

ود   الشيفعة فعين  اناك جمموعتني  , ايتني سيد الشهداءالقسم الثاين و اكذا حبسا التفصيل املُو

تأيت خل  سيد الشهداء فسيد الشهداء واق  و سعيد اب  عبد اهللا احلنفي أاااه و السهام تأيت كاملطي 

بقَي واق  أاام أيب عبد اهللا ال اقدار شعية و كتا املقاتل كتا التأرفخ تذكي أن سعيد اا حتيك أصًَّ و 

ا  السهام , األخبار عل  أقل سهام و نبال عل  أقل و السهام تقع سهم بعد سهم   صدرِه و نيه 

وقعت   ثَّثة عشي سهم عل  أقل األخبار ا  السهام فقط عل  أقل األخبار فقط الِنبال تكون أصغي 

آخي كلمة سَّاه عليه صلوات اهللا و ن أمت أبو عبد اهللا صَّتهال و بقي فقاوم سعيد إىل أبدنِه الشيف  

قضية تالعدُّ   حساب أتدري ااذا قال ؟ لنفيض أن اإلنسان متالك نفسه و بقي و إن كانت اذه القضية 

اؤالء ميلكون قدرة فادقه اذه القدرة الفادقة وقوداا العشقال احلسيين اذي املستحيل بالنسبة لعااة الناٌ 

و إال اإلنسان بقدرتِه العادفة ا  دون اذا الوقود العجيا ا  دون لفادقة وقوداا العشقال احلسيين القدرة ا

أل�م فقاتلون ا   احلي و الكي و الفيّ اذه املقاواة اع ذلك ال فتمك  أن فالقاوم اذا األكسري السحيي 

اليت قتل فيها أبو عبد اهللا   ا  عند الفجي و ثَّثة أفام ا  دون ااء و عاشوراءعند الفجي دخلوا املعيكة 

لو مل فك  اناك وقود ال طعام ال ااء عل  أي حال كانت   حيارة القيض احلار و   تلكم الصحياء 

ال الذف  واُهوا ُبال احلدفد  , سعيد اب  عبد اهللا احلنفي سحيي و أكسري عجيا اا متكنوا اؤالء الُي

رض لك  أي حيكة اذا الذي   اثل اذه احلالة بعد أن أمت سقط عل  األبعد أن أمت أبو عبد اهللا 

هه إىل اإلاام احلسني فنشغل بنفسِه ااذا فعل سعيد  فا اب  رسول اهللا ال وفيت ؟ جميد أن سقط أدار ُو

أبلغ ُدي رسول اهللا عين السَّم اذه الكلمة اذا قال : نعم لقد وفيت و أنت أاااي   اجلنة  ؟

بِه غري احلسني عليه السَّم اا   قلبِه غري احلسني و إال السؤال فكش  ع  أن سعيد ليس   قل

ة و احلساسة فلتفت إىل اذا املعىن اذا اإلنسان بذه احلالة و بذه الصورة   اثل اذه اللحظات  احلُي
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فكش  أن قلبهال ليس فيِه سوى حسني عليه السَّم او اذي اعاين العشق احلسيين اذي اعاين العشق 

 ..سَّاه عليهم أمجعني جنداا اتجلية   أصحاب أال البيت هللا و صلوات األال البيت 

َعمي اب  ُنادة األنصاري اذا غَّم صغري عميهال عشي سنوات أبوه قالِتَل   اصداق آخي أشري إليه  -

املعيكة , أبوه قالِتَل   املعيكة قيفا الظهي أاهال اي أايته قالت ولدي قالم و انصي اب  الزاياء فعًَّ خيج ا  

السي  كان طوفل بالقياٌ إىل طولِه إىل طول قااتِه أصحاب و  ألبستهال الَّاة و اعطتهال السي  يمةاخل

فلمسا و دون اليااح و السيوف و السهام اليت تصل إليه احلسني عليه السَّم كانوا حيولون دون احلسني 

عه إىل  وا  املعيكة أرادرأوا اذا الغَّم خارج ا  اخليمة و بيدِه سي  و فعلمون أن والدهال قد قالِتل  أن فُي

فا اب  رسول خاف أن أصحاب احلسني مينعوه ففي ا  بني أفدفهم حىت وصل إىل أيب عبد اهللا او  اخليمة

أرفد اخليوج إىل املعيكة أرفد الرباز فعين أرفد املوت   سبيلك و إال الذي خييج   ذلك اهللا أرفدال الرباز 

ع حيًا إىل خيمتِه فعين أرفد املوت   سبيلك قال : لعّل أاك ال تقبل بذلك , قال : اي اليت  اليوم فُي

وا إىل القتال ففتصيون بأنسابم أصحابال  بعثتين إليك فا اب  رسول اهللا , َلمسا خيج عادة العيب إذا خُي

ل أبوه ا  األنصار  وا ففتصيون بأنسابم و اذا الُي غَّم  اذا الغَّمو أبوه ا  الشهداء احلسني َلمسا خُي

ل  حينما خيج , خيج بأي شيٍء العظيم صغري و واقعًا غَّم اي اذه التسمية تسمية غري , اذا الُي

أرجتز ؟ اا افتصي بأبيه أبوه شهيد , شهيد بني فدي احلسني نال أعظم املياتا و أبوه ا  األنصار ا  

أفتصي بأي شيٍء ي َلمسا خيج  عبد اهللا اا افتصأبوه ا  األنصار و شهيد بني فدي أيب , أنصار رسول اهللا

 ؟ 

فهل تعلمون لُه ,  علٌي و فاطمٌة والداهُ , البشير النذير   سور فؤاد, األمير   أميري حسيٌن و نعم( 

مثل شمس الضحى , لُه غرٌة مثُل بدٍر   , لُه طلعةٌ تعلمون لُه من نظير  فهل , اهللا ال و , من نظير 

 منير )
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ها راوا بيأسِه إىل اخليام  قالِتل عمي اب  ُنادة األنصاري و ٌال ولداا زُو أاهال كانت تنظي   اخليمة رأت رأ

هت إىل املعيكة :  ٌال ولداا اذه امليأة ااذا فعلت ؟ أخذت عمودًا ا  اخليمة و تُو ( إني عجوٌز قالِتل رأ

 و ضيبت في النساء ضعيفة , خاويٌة باليٌة نحيفة , أضربكم بضربٍة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة )

عها إىل اخليمة , اذا النوع ا  العَّقة  لني بعد ذلك أبو عبد اهللا أُر اذا , اذا النوع ا  احلا , ُر

و لذلك أولياء أال البيت اذه أبدًا اذا املعىن ال جتد لهال اثيًَّ   كل أنواع العَّقة النوع ا  العاطفة 

اتم العَّقة و اذه املودة اي اليت تكون سببًا ليفعة اقاااتم اي اليت أنا كان    تكون سببًا لعلو دُر

و وقت اللس أوشك بايل أن أحتدث ع  أصحاب اإلاام احلجة عليه السَّم لك  الوقت اا فكفي 

 عل  االنتهاء فقط أذكي اذه اليوافة و أختم اللس باملصيبة و أسألكم الدعاء ..

  الليايل املاضية ع  الفضيل ثنا عنه الفضيل اب  فسار الذي حتد , اذه اليوافة ع  الفضيل اب  فسار -

اذه اب  فسار رضوان اهللا تعاىل عليه ع  صادق العرتة اذه اليوافة تتحدث ع  أصحاب اإلاام احلجة 

فيفدام صاحاال األاي أصحابًا و أنصار فيما بيننا و بني الذي نيى البون الشاسع اليوافة إمنا أتلواا لِ 

ث ع  اإلاام احلجة فيقول : فقول لهال كنز  بالطالقان اا او بذاٍا و اليوافة اكذا تقول : ( اإلاام فتحد

فأتون أربعة و عشيف  ا  خاللسص أصحابِه فأتون ا  كنزال الطالقان اعيوف أصحابهال الذف  , ال فضة 

اليت نشي انذال طوفت , رافة رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم مث فقول و لهال رافة  مل تال  , الطالقان

فنشياا صاحاال األاي الكَّم ليس انا الكَّم   ا أاريال املؤانني   حيوبِه و اا نالشيت بعد ذلك طواا

ال  قلوبم َكزالبَِي احلدفد ال  ال  قلوبم , و لهال ُر وصفِه ِخلاللسص أصحاب اإلاام احلجة فقول : و لهال ُر

اا قصدوا بيافاتم بلدًة إال خيّبواا  فشوبا شك    ذات اهللا أشدال ا  احلجي لو محلوا عل  اجلبال ألزالواا 

كأن عل  خيوهلم العقبان , كأن عل  خيوهلم العقبان حيفون بإاااهم و فقونهال بأنفسهم   احليوب و 

ألصحاب اإلاام احلجة اكذا فقول سَّاه عليه م ), فستمي   وصفِه صلوات اهللا و فكفونهال اا فيفد فيه

ال  ال فنااون الليل , ال فنااون ( : ال  ال فنااون الليل  , الليل النتظار أوااي اإلاام احلجة ُر هلم دوي  ُر
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ال  ال حاب احلسني ص  صَّتم كدوي النحل , نفس الوص  املنقول ع  أ   ليلة عاشوراء , ُر

 قيااافبيتون عل  أطيافهم  , هلم دوي    صَّتم كدوي النحل فبيتون عل  أطيافهم قادمنيفنااون الليل 

صابيح كأ�م املعل  خيوهلم رابان  بالليل ليوث  بالنهار ام أطوع لهال ا  اَألَاة لسيداا كأ�م  فالصبحون و

قلوبم القنادفل و ام اشقفون ا  خشية اهللا فدعون بالشهادة و فتمنون أن فالقتلوا   سبيل اهللا شعارام 

ملوىل إرساال بم فنصي اهللا اسرية شهي ميشون إىل ا إذا ساروا فسري اليعا أاااهم ) فا لثارات احلسني(

سَّاه عليه جتد تشابًا كبريًا كان بودي أصحاِب إاام زااننا صلوات اهللا و , اذه أوصافال )إااانا احلّق 

أن أحتدث ع  اذا اجلانا التشابه املذكور   اذه اليوافة أو   غرياا ا  اليوافات الشيففة اليت حتدثت 

عل  أي حاٍل ال أرفد أن أطيل عليكم سَّاه عليه هللا و أصحاب اإلاام احلجة صلوات اع  أوصاف 

أنصار أيب عبد املقام و اذه الليلة كما قلت   أول كَّاي اذه الليلة اوسواة بأسم أنصار الوفاء بأسم 

سَّاه عليه أشري إىل ُانا ا  قصتهم صلوات اهللا عليهم و أختم حدفثي و أسألكم اهللا صلوات اهللا و 

 الدعاء ..

حّيم أبو عبد اهللا جيمع األصحاب القصة افصلة أنا أختار انها اذا املقطع فقط أبو ليلة الع -
ال
اشي ا  امل

عبد اهللا جيمع األصحاب و بعد أن فعيض عليهم أن فرتكوه فإن القوم ال فيفدون إال او ال فيفدون إال 

ال أرفد أن أطيل احلسني عليه السَّم و الكَّم اعيوف ُواب األنصار و ُواب اهلامشيني اعيوف عندك 

أصحايب أرفعوا رؤوسكم إىل السماء  : املقام عليك بعد أن رأى انهم اذا العزم و اذا الثبات قال هلم

أصحاب , رفعوا رؤوسهم إىل السماء ااذا نظيوا ؟ نظيوا ُنا�م انازهلم   اجلنان نظيوا قصورام اجلنانية 

فا اب  رسول اهللا االينا أن نغري عل  اؤالء اللعناء   وا السيوف احلسني فيون اذه املنازل العالية هلم سلّ 

أبو عبد اهللا أستمي   الكََّم قَاَل هلم ن  نالقَتل   فوم غد أنا أالقتل أنتم تالقتلون مثال تالسىب , اذه الساعة 

اذه الليلة ليأخذاا إىل اضارب بين أسد بنو أسد اضاربيهم   , أصحايب ا  كان   رحلِه اايأة نسادي

 نسادهال و ال تالسىبأبو عبد اهللا  , يفبة ا  كيبَّء قيفبة ا  الواقعة ألين ال أرفد أن تالسىب نسادكمكانت ق
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األصحاب أكثيام طلقوا النساء بعضهم عندام نساء انهم علي اب  , أصحابِه  فيفد أن تالسىب نساء

ه إىل خيمت تهال كانت   اخليمة  هِ اظااي األسدي , علي اب  اظااي األسدي َلمسا مسََِع كَّم اإلاام تُو زُو

تهال استقبلتهال بالتبسم قال دعيين ا  التبسم اآلن ليس  : َلمسا وصل علي اب  اظااي إىل باب اخليمة زُو

إنهال : قال  , اا اخلرب أمسه مههمة و داداة و أمسع غيفا فاطمة خيطا فيكم :قالت , الزاان زاان تبسم

 : مث قال , بأن نسادهال َستالسىب : و سيالقتل   فوم غد و قالو قال لنا بأننا َسنالقتل مجيعًا خطَا فينا 

قالت : فا اب  اظااي و أنت ااذا تيفد أصحايب ا  كان   رحلِه اايأة فليأخذاا إىل اضارب بين أسد 

أن تصنع ؟ قال : أرفد أن أأخذِك إىل اضارب عمواتك حينئٍذ اذه امليأة نطحت رأسها بعمود اخليمة 

فا اب  اظااي تيفد أن فالسلا , نصفتين فا اب  اظااي تيفد أن تالسىب زفنا و أنا آانة قالت : واهللا اا ا

هك بني فدي رسول اهللا وأنا فسود , اآلزار ا  زفنا و أنا أسترت بآزاري  فا اب  اظااي تيفد أن فبيض ُو

هي بني فدي فاطمة ال و ن ال نؤاس , ُو ع فا اب  اظااي اا أنصفتين و اهللا أنتم تواسون الُي ي النساء ُر

أب  اظااي و او فبكي احلسني عليه السَّم رآه اا اخلرب فا علي اب  اظااي ؟ قال : فا اب  رسول اهللا 

ُزفتم : أال املقاتل فنقلون أن احلسني بك  حينما مسع اذا الكَّم و قال  ,األسدفة أبت إال اؤاساتكم 

 ..عنا خريا , اذا اوق  , اوق  ا  اواق  أنصار أيب عبد اهللا

املوق  اآلخي اىت ؟ أنقلهال لك و أسألك الدعاء , املوق  اآلخي   فوم عاشوراء حينما بقي أبو عبد  -

ه إىل اذه اجلثث املنثورة عل  راال الغاضيفات وق    وسط اهللا وحيداً َلمسا أراد أن خييج  إىل املعيكة تُو

باليفي , االسلم , أخي عباٌ , ولدي علي , لك  اجلثث تلفت مييناً ِمشاًال مثال رفع صوتهال : زالاري , حبيا , 

إن  : أبو عبد اهللا َلمسا قال اذه الكلمات أرباب املقاتل فقولون , اا ا  ُواب , أنادفكم فما تستجيبون

 , ُثث الشهداء بدأت تنتفض عل  األرض و الدااء تشصا ا  مجيع ُوانبها سيدي فا بقية اهللا

 اء :أبيات اشهورة أقيأاا و أسألكم الدع
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 ورةـه املنصـيي رافتـي الغــاظهوره          اىت تصل  ــافا علـض الغـأرفد أستنه

 لك انشوفهـه و فعـك تسلــاىت سيف         الكوفة   ــبل علچاىت تصلي الغيي و تـ

 هدورةـوم اــية داـآل أا ك عدّ ـإل     وفة    ــ  كيات ااصـ  احلسـك فا ابـإل

 ك عنيــي  تغمض لچإلك واهللا الفصي      بدف       ـم دف ِ چم ـدورة َعلِ ــك اهـإل

 اغدورة وم ــم لليــواهـش داـلي     ني    ـي حسـني غيـد وسبعـ  واحـبالط

 ........................................       م  ــتت احل  و الـو صــدورة فباغــ

 ا اب  رسول اهللا :حاشا عالَّك ف, حاشا عالَّك سيدي اذا قول الشاعي 

 بالسم ـتل غري السقوچلك خلصوا ـواااغــدورة فبــو صـاحل  و ال تتــم         

 ورهــافـرتبان كـاري و ذاري الـع دم       ـوه بالـدك غسلـني ُـم احسـُس

 .......................................       ام ــأف ثةم ثَّـت و رتاب ــوره الـكاف

 بقية اهللا :سيدي فا 

 تشد احزام ت اشلون اغضي و الـو انكافـوره الــرتاب  و تـم ثَّثة أفــام        

 كافـوره الــرتاب   و تـم ثَّثة أفــام        و انـت اشلون اغضي و ال تشد احزام

 تنســ  اخمـدرات اللغـيبـ  للشــام        فـوق اهلــّزل وليــزفد اـاسورة

***** 

 م الليــل فلتالجـلــِه        فا اــيشد النــاٌ بــذات الفقاردُــا  ظــَّ



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                              اجلمال احلسيين و عشق أنصار الوفاء                 

- 24 - 
 

 ( أسألكم الدعاء مجيعاً )

 ـــــــــــــــــــ

 :مالحظة 

ود بعض االخطاء املطبعية .  )1(  االفضل اياُعة الكاسيت الحتمال ُو
ه االول و الثاين للكاسيت فـَريالُ  اياعاة )2(  ذلك . و قد تكون بعض املقاطع غري االسجسلة ا  الُو

 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )


 

 


