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آل علٍي صلوات اهللا عليهم و  و ملن نتنعم يف جوارها الكرمي سيديت كرميةَ عل  ااددتا الشريفة ُجالٌَّس ...

عليها سيديت املعصواة نعزيها و نرع  آيات عزادنا إ  ععتابا العالية الشريفة اصحوبًة بالصالة عل  ُحممٍَّد 

امشيني هذا املكان سيدي ليث الطفوف قمر اهل اللس ان بامسه ُشرِّفَ  و آل ُحممَّد , و نعزي صاحبَ 

و حقيقة العزاء للمو  سالاه عليه و نزين جملسنا ثانيًة بالصالة عل  ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , صلوات اهللا و 

جيل عرجِه األقدس و علذكرِه الشريف و لتلنور عيوننا إلاام زااننا احلجة ابن احلسن صلوات اهللا عليهما 

 لكثرة عنصارِه ا
ُ
رجيًا ثالثًة بصوٍت رعي  بالصالة قوا اللس طيبًا و ع عبِّ خلصنيلغيارى و عوليادِه األوعياء امل

 عل  ُحممٍَّد و آل ُحممَّد ..

 ـراءيـازه
 ععوذ باهللا السمي  العليم ان الشيطان الرجيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

 العنُهم َجِميعا .. مَّ ْت و تَابَعْت َعلى قَتِله الّلهُ الِعَصابَة الَتي َجاَهدِت الُحَسين َو َشايَعْت و بَايَع

 اح ,مَ الرِ  تِ ااسَ كَ بِ  عِ رَّ جَ على المُ  مُ الَ اح , السَ جرَ الِ  مِ دَ على الُمغَسِل بِ  مُ الَ مظلوم : السَ (يا ُحسين يا 

 ُه أهلُ نَ فَـ على من دَ  مُ الَ , السَ  ىَ رَ في الوَ  على المنحورِ  مُ الَ اح , السَ ستبَ ام المُ ضَ المُ  لىَ عَ  مُ الَ السَ 

 يبِ على الشَ  مُ الَ عين , السَ ال مُ حامي بِ على المُ  مُ الَ تين , السَ على المقطوع الوَ َالُم ى , السَ رَ القُ 

 قروعِ المَ  على الثغرِ  مُ الَ ليب , السَ السَ  دنِ البَ  علىَ  مُ الَ ريب , السَ التَّ  دِ على الخَ  مُ الَ ضيب , السَ الخَ 

  ..ضيب و رحمة اهللا و بركاتُه )بالقَ 
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 ـني عدنانقومي يا زينـب عمتـه و نـادي بِ 

 بنفسـي أشوفـن زفتــه ما بين هـالشبـان

ل هذه الليلة كانوا يرتمنون عبيات هذه عبيات قدمية املواكب احلسينية يف األربعينات يف الثالثينات يف اث

 ..مبثل هذه األبيات 

 ـني عدنانقومي يا زينـب عمتـه و نـادي بِ 

 بنفسـي أشوفـن زفتــه ما بين هـالشبـان

 ونه وكلهم يزفونهـده يحنـرونُه وليـالزم يحض

 عريس شنهـي نومـته مـا تناسـب النـومة

 عريس شنهـي نومـته مـا تناسـب النـومة

 مامتـِه و نلّبسـه هـدومهقـومـّن نلـف ع

 : بني نساء بين هاشم يذكرها الشاعر يبني اعانيها يف هذه األبياتهذي حماورة بني اهلامشيات 

 عريس شنهـي نومـته مـا تناسـب النـومة

 قـومـّن نلـف عمامتـِه و نلّبسـه هـدومه

 نحني اجفوفه والحنة مديوفةا وننصب لُه الحوفة و

 حوفة نصبنهاـال ن وـچق كلهن وـن طبـقام

 ـن و الـحوفة نصبنهاچطبـق كلهن وقامـن 
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 ه علقهنـن و لشمعتـلة و رباب يهلهلـو رم

 صـارن عليـه لمـة الن سـابح بــدمــه

 ردن لفـن يمه  صارن عليه لمة الن سـابح بدمه

 وحةـفرد ن ن ـن  كلهـه يتصارخـدران علي

 دران عليـه يتصارخـن  كلهـن  فرد نـوحة

 ـه يتصارخـن  كلهـن  فرد نـوحةدران علي

 روحهــاج  نـن و يغسلـن يتهاملـو عيونه

 دت عناـابع  ليش  د يالمحنةـن يندبنه دقعـقام

 عريس شنهـي نومـته مـا تناسـب النـومة

 قـومـّن نلـف عمامتـِه و نلّبسـه هـدومه

 هــدمــابح بـة الن سـه لمـارن عليـص

***** 

 المصطفـى ـالء        مـا َلقـي ِعنـدِك آلُ كربـالء ال زلـِت كـرباً وب

 المصطفـى كربـالء ال زلـِت كـرباً وبـالء        مـا َلقـي ِعنـدِك آلُ 

 كـم علـى تُـربِك  لمَّا صـُرِّعوا         مـن دٍم سـاَل و من دمـٍع جرى
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 لـو عاينتهــم         وهـم مـا بـين قتـٍل وسـبـا يـا رسـول  اهللاِ 

 ينـاك منهـم منظــراً         للحشــا شجـواً و للعـين قذالـرأت ع

 ...................................كربـالء ال زلـِت كـرباً وبـالء        

سالاه عليه كان بودي عن يكون صلوات اهللا و هذه ليلة شباب بين هاشم هذه ليلة شباب آل احلسن  -

القاسم ابن احلسن صلوات اهللا ظلوم عن بطل التشي  عن شهيد الطفوف املحديثي يف هذه الليلة 

طلبوا و بإحلاح عن عجيب عل  سؤاٍل خبصوص لم سالاه عليهما لكن جمموعة ان إخويت ان طََلبة العِ و 

بشكل تعريٍف اوجٍز و ُجممٍل لزيارة عاشوراء املباركة زيارة عاشوارء الشريفة ِلذا عجعل كالاي يف هذه الليلة 

يف بعض اواسم شهر ُحمّرٍم وصفر شرحُت هذه الزيارة الشريفة عقرًة عقرة رمبا ععوُد إ  اضية يف السنني امل, 

السؤال عن املوجودة يف هذه الزيارة ارًة عخرى يف وقٍت آخر لكن السؤال ليس عن املعاين شرحها 

ورد يف اللعن الذي  ألن البعض ُيضِعُفها ألن البعض ُيشكُك يفالتعريف بذه الزيارة عن عمهية هذه الزيارة 

ذه الزيارة الكرمية و إال لو  و بعرٍض اوجز عتعرض هلهذه الزيارة الشريفة , عنا يف هذه الليلة بشكٍل إمجايل 

عجعُل كالاي يف عدة كان املقاُم يسمح باإلسهاب و اإلطناب لكنت قد عصلت قويل بشكٍل عكثر 

 اسادل :

اوجودة يف كل كتب املزارات صلية زيارة عاشوراء الشريفة يف اصادر زيارة عاشوراء األالمسألُة األولى  -

, كتب املزارات ان املصابيح عو ان املفاتيح اقصودي ان املصابيح باالصطالح املعروف بني العلماء 

ها بلفظة األدعية ان كتب الزيارات يبتدئ امسمنا عندنا جمااي  ان كتب ليس إشارة إ  كتاب واحد و إ

ون  هناك جمموعة كبرية ان كتب األدعية و عنها مبصابيح األدعية و الزيارات كذلك املفاتيح املصباح يُعربِّ

عالعلماء يف ذكرهم ألمساء هذه الكتب يذكرو�ا باإلمجال يبتدئ عنوا�ا بكلمة افاتيح عو افتاح الزيارات 

فها   الكتب اليت علّ اصابيح و افاتيح و إال ليس اقصودي هنا إشارة إ  كتابني و إمنا إ  جمااييقولون 
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اليت و كتب األدعية و األوراد علمادنا يف هذا الباب , كتب املصابيح و كتب املفاتيح و كتب الزيارات 

سالاه عليهم صلوات اهللا و ذكرت الزيارات الشريفة كلها تذكر زيارة عاشوراء املروية عن األدمة املعصواني 

كتب اليت ذكرت هذه الزيارة الشريفة إمنا عريد ان عشري إ  عنا هنا لسُت يف اقام إيراِد عمساء العمجعني 

م الكتب الشيعية اليت نقلت لنا دَ قْ ع, اا هي عقدم الكتب اليت نقلت لنا هذه الزيارة ؟ اصادرها األصلية 

( كااُل الكتاُب األول  , عتباراً ع هذه الزيارة الشريفة وردت هذه الزيارة يف كتابني ان عكثر كتب الطادفة

زيارات ) عورد هذه الزيارة , الكتاب الثاين ( اصباح املتهجد و سالح املتعبد ) عيضًا ان الكتب ال

عاا الكتاُب األول عهو لشيخنا عيب القاسم جعفر ابن قولويه رضوان اهللا تعا  الشيعية املعروعة بني علمادنا 

عيِه ايزة عصحابنا انُذ زاان تأليفِه  عليه الكتاب املعروف بكاال الزيارة عو بكاال الزيارات و هذا الكتاب

نعم هناك ان كان لُه رعي ان علمادنا بنفس هذا  د عن ُجيِمعوا عل  توثيق رجالِه ,يكاو إ  يوانا هذا 

املضمون بعد ذلك يف آخر عيام حياتِه ععرَض عن هذا الرعي و إال إذا عردنا عن نراج  بشكٍل عام عقوال 

عل  توثيق رجال هذا يكاد عن ُجيِمعوا ان عهل احلديث جند ع�م  الفقه لهعلمادنا عقوال عصحابنا ان ع

ععتباراً يف نظر علمادنا بل رمبا ععتبارُه الكتاب و عل  توثيق رواياتِه و لذلك هو ان عكثر الكتب احلديثية 

عكثر ان  رمبا ععتبارُه يكونان اجلهة التوثيقية ان جهة دراية السند ان هذه اجلهة ان اجلهة  الرجالية 

كتاب  لكن هذا الكتاب  بني علمادنا ألن هذا األار ليس اعروعًا عن الكايف ان هذه املالحضة الكايف 

 , ان مجلة اعروف بني علمادنا ع�م يكاد عن ُجيِمعوا عل  قبول رجالِه عصًال ان مجلةكاال الزيارة 

ان مجلة األسس ب كاال الزيارات ورد يف كتا رواة األحاديث هو عن عسم الراوي األسس اليت عليها يوثق

عل  عساسها منيز بني الرواي الثقة و بني غريِه عليس عندنا هناك جمموعة ان األسس جمموعة ان القواعد 

ع�م يوثقون عل  تفسري علي ابن إبراهيم ان مجلة القواعد الرجالية ة الذين وقعوا يف عسانيد اثًال الروا

الذين ذُِكروا يف كتاب كاال الزيارات علمادنا يوثقو�م عل  هذا  , كذلك الرجالعساس التوثيق اجلمعي 

عل  عساس عن عمسادهم وردت يف هذا الكتاب و دونك كتب الرجال عراجعها ليس البحث اآلن األساس 
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الشريفة  عاملصدُر األول هلذه الزيارة يف تفصيل كالم الرجاليني يف هذه القضية حبث يف هذه املسألة عو 

الزيارات لشيخنا عيب القاسم جعفر ابن قولويه رضوان اهللا تعا  عليه ان عجلة علماء الطادفة كتاُب كاال 

ُقدِّست نفسُه و يف إيران بعد وعاة السفري الراب  الَسَمري َاَراج  الشيعة يف العراق و عبُن قولويه هو عول 

يخ الُكليين و هذا عشتباٌه واضح أن عول َارِج  ان اراج  الطادفة هو الشب, رمبا هناك ان يقول الزاكية 

, الشيخ الُكليين رضوان اهللا تعا  عليه تويف قبل وعاة الَسَمري رمحة اهللا عليه ان االشتباهات الواضحة 

اآلن إذا عردنا عن نُراج  كتب الرتاجم و كتب السَري الشيخ ُحممَّد ابن يعقوب الكليين صاحب كتاب 

ي ابن ُحممَّد الَسَمري رضوان اهللا تعا  عليه السفري الراب  تويف يف و عل 328الكايف الشريف تويف يف سنة 

هجري عالكليين رمحة اهللا عليه كانت وعاتُه قبل وعاة الَسَمري بسنة رمحة اهللا عليهما ععالً  329شعبان 

س يف  عول اراج  الطادفة إمنا عشري إ  هذه املسألة لفاددتا العلمية و حلدوث األلتباعل  حنو التدقيق 

كتب الرتاجم خبصوصها ععًال ِععًال إذا عردنا نُراعي املسادل الدقية عول اراج  الطادفة بعد وعاة الَسَمري 

لكن هذا رضوان اهللا تعا  عليه هو ابن عيب عقيل الُعماين رمحة اهللا عليه ععًال هو هذا عول اراج  الطادفة 

البلدان اللذان يكثر عيهما الشيعة يف ذلك إيران  الشيخ اا كان يسكُن يف العراق و الكان يسكن يف بالد

الاا  العلمية الشيعية عبُن عيب عقيل العماين ععالً و عكثر الاا  العلمية كانت يف هذين البلدين  الوقت

و بعدُه جاء ابن قولويه اؤلف كتاب كاال الزيارات ِععًال حبسب التدقيق التأرخيي عول اراج  الطادفة 

بعد وعاتِه كانت ارجعية الطادفة و رجوع الطادفة يف اسألة الشريعة و  329تويف يف سنة قلت الَسَمري 

الفقه و األحكام إ  عبن عيب عقيل العماين رمحة اهللا عليه و كان ابن قولويه يف زاانِه كان اعاصرًا لُه و 

و اذكور تجاز يف احلديث لذلك إذا عردنا عن نراج  كتب التأريخ جند عن عبن قولويه رمحة اهللا عليه قد اس

ععًال عول ارج  ان اراج  التشي  يف كتب الرتاجم ان عبن عيب عقيل العماين هذا األار يف كتب الرجال 
يف بالد العراق يف بالد عارس بعد الغيبة الكربى هو شيخنا عبن قولويه رمحة اهللا عليه صاحب هذا 

رات جتد هذا دت عن تُراجعها يف كتاب كاال الزياالكتاب املعروف الذي عورد عيه هذه الزيارة و إذا عر 
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ال كما يدَّعي بعُض الناس الذين ال علم هلم عن هذا اللعن يف املصادر يُقرع ائة ارة اوجود اللعن الذي 

األصلية ليس اوجودًا هذا اللعن ائة ارة اوجود يف كتاب كاال الزيارات و هذا التسليم ائة ارة اوجود 

 للهجرة رضوان اهللا تعا  367لزيارات و صاحب كاال الزيارات تويف يف سنة كاال اعيضًا يف كتاب  

ا  إاام زااننا صلوات اهللا املنازل اجلليلة العالية بني علمادنا لُه قصة اعروعة و هو ان عصحاب  عليه

ساتيذ ( عبُن قولويه رمحة اهللا عليه كان يقطُن يف بغداد و هو ان عبشكٍل سري  عشري إليها سالاه عليه و 

مبرٍض ُعضال هذا املرض انعُه  عَُأصيَب مبرض  كان يقطن عبن قولويه يف بغدادشيخنا املفيد رمحة اهللا عليه  

, عهلُه ئن إ  عن سيموت مبقَي طرحياً يف عراشِه و كاد عن ميوت , يعين هو نفسُه عطن القيام بأي ععل ع

يف تلكم األيام يف عيام عشتداد ميوت يف عيااِه هذه  عقربادُه الذين يتعلقون به كان األطمئنان يف نفوسهم عنه

كانت قد عرجعت احلجر يف عيام عشتداد حريتِه يف تلكم األيام السلطة آنذاك السلطة العباسية  ارضِه 

سلبوا الستادر و عخذوا احلجر األسود , القرااطة َلمَّا هجموا عل  اكة حينما سلبُه القرااطة األسود 

ادة ان الزاان  , الكعبة و ان مجلة األشياء اليت عخذوها عخذوا احلجر األسود د ُخزانةسلبوا اخلزين املوجو 

و بقي احلجر األسود ليس اوجوداً يف و ادة ان الزاان عخذوه إ  بالد اليمن نصبوه يف اسجد الكوعة 

بني  بعد حروبٍ عل  اختالف عقوال املؤرخني اكة ادة مخسة و ثالثني سنة اا يقرب ان عربعني سنة 

و ان عخذِه ان القرااطة يف تلكم السنة العباسيون متكنوا ان إرجاع احلجر األسود القرااطة و العباسيني 

عن تعيد احلجر ارض ابن قولويه رمحة اهللا عليه يف تلكم السنة قررت احلكواة العباسية اليت عشتد عيها 

و يف اوسم احلجيج عيه يف الكعبة الشريفة إ  الركن الذي يوض  إ  اوضعِه يف الكعبة األسود إ  اكانِه 

, عالف اؤلفة ان احلجيج عكثر ان كل عام ذهبوا إ  اكة ليشهدوا هذا املنظر لذلك يف تلكم السنة 

إن صلوات اهللا وسالاه عليهم عمجعني يف األحاديث املنقولة عن املعصواني حنُن يف عحاديثنا الشيعية 

و عيستقر إال املعصوم عليه السالم ال يتمكن عحد عن يُعيدُه إ  اكانِه احلجر األسود إذا رُِعَ  ان اكانِه 

َلمَّا هداوا و لذلك حىت يف زان اجلاهلية عإن احلجر يبق  بأضطراب و حركة إال إذا ععادُه غري املعصوم 
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اء و هداوها ان قواعدها و ععادوا البنو ُهدِّات ُخرِّبت الكعبة بعد عن صار الفيضان يف اكة الكعبة 

هذه القضية املعروعة يف اجلاهلية مل يتوجهوا إ  هذه القضية لكن ععالً الذي وض  احلجر رسول اهللا صل  

, هؤالء َلمَّا عخذوا احلجر اآلن إذا عراد العباسيون عن اهللا عليه و آله و لذلك عستقر احلجر يف اوضعِه 

ن املعصواني عليهم ععضل الصالة قولة عاملنحبسب األحاديث الشيعية  حبسب عقيدتنايعيدوه إ  اوضعِه 

كان يعلم هذه السنة العباسيون ابن قولويه بالنتيجة يعيش يف ذلك الزاان  احلجر يضطرب السالم و 

إذا البد عن يضعُه اُحلجة عن احلجر سيضطرب  عيضًا يعلمهو سيأتون باحلجر األسود يضعونه يف اكانه 

لريى الذي عن يتمكن عن يساعر إ  اكة عقيدة كان يتمىن  و لذلك كان عل البد عن يضعُه إاام الزاان 

لشدة العلة اليت اوعد السفر اا متكن لشدة املرض يف اوضعِه عنتظر إ  عن حان يض  احلجر بيدِه 

ان ثقاتِه و ععطاه عستأجر رجًال شابًا ان عصحابِه لذلك عستأجر رجًال ان ثقاتِه ان عصحابِه عصابتُه 

ن يذهب يقف هذا ليس يذهب إ  احلجيج شغلُه ع شغلُه هوو طلب انه لسفر ععطاه اؤونة اعاوال 

عإذا رعى هذا الرجل يتبعُه و قريبًا ان الركن اليماين لريى الرجل الذي يأيت عيض  احلجر يف هذا املوض  

اكة و  , ععًال هذا الرجل يساعر الذي استنابُه ابن قولويه هلذا األار يصل إ يسألُه عن حال ابن قولويه 

ععًال َلمَّا جاءوا باحلجر و يف الوقت الذي قرر العباسيون عن يعيدوا احلجر إ  اوضعِه يف عيام احلجيج 

شاب عوصاعُه نقل اخلرب عخرج ان بني الصفوف لذلك كما تنقل الرواية كما يوضعوه يف املكان عضطرب 

خرج ان بني الصفوف شاب لسالم إاام زااننا عليه ااملذكورة خرج شاب شبيهة بأوصاف اإلاام احلجة 

إ  عن وصل إ  اكان احلجر األسود وض  يدُه عل  ن تعلم عان دون و الناس عنفرجت لُه مساطني 

ان احلجر األسود , هذا الرجل و زالت احلركة و زال األضطراب احلجر األسود عستقر احلجر األسود 

قال هلم عنا عريد عن عشاهد عملية وض  َسَدنة البيت كان قد ععط  عاواًال للسَدنَة لالذي بعثُه ابن قولويه  

هؤالء هيئوا لُه اكانًا قريبًا ان عق  و لذلك عريد انكم عن تيئوا يل اكانًا قريبًا و ععطاهم عاوال احلجر 

 الذي , ععًال كان واقف و رعى بعينِه هذا الشابالركن اليماين قريبًا ان املوض  الذي يوض  عيه احلجر 
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تقدَّم هذا الشاب وض  احلجر وض  يدُه عل  احلجر عستقر ال يدرون ااذا يصنعون حالة ذهول الناس يف 

و خرج كثرة األزدحام  هذا الرجل الذي عستنابُه الذي بعثُه احلجر يف اوضعِه و بعد ذلك شق الصفوف 

هذا بني ذلك الشاب كثرة األزدحام حالت عيما بينُه و بقَي الهوعاً يركض خلفه  عبن قولويه رمحة اهللا عليه 

و هذا الرجل الذي بعثُه ابن قولويه الشاب خرج ان املسجد خرج ميشي بتؤدة عل  سكينٍة عل  وقار 

قط  و كان ميشي عسرع يف املشي هذا الشاب إ  عن قط  اساعة ان الطريق خرج هلفانًا يركض خلفُه 

قولويه السالم و قل لُه ستشف  ان  قال عبلغ ابنَتريث و علتفت إليه بعد ذلك تريث اساعة ان اجلادة 

بعد عشرين سنة عنت ستموت تفارق هذه الدنيا ذكر لُه الكالم الذي كان يريدُه عبُن قولويه و هذه العلة 

يشف  ابن قولويه ان  رج  إ  عبن قولويه و ععًال عيام قالدلغاب عن بصرِه , ععًال بعد ذلك هذا الرجل 

إ  عليه السالم إ  ادة عشرين سنة يام ان اليوم الذي قال بِه اإلاام األارضِه و يبدع عبن قولويه حيسب 

نفسه  ك اليوم ودع عهله ودع عقرباده هيئالعشرون سنة يف األيام القريبة ان ذلاليوم الذي َتكُمل عيه 

يف  هذه الدنيا يقولون عنت يف صحةيهيئ نفسه للرحيل عن للموت و هؤالء يرون انه يهيئ نفسه للموت 

قال ال ذهب ان سنني طويلة عنت يف صحة جيدة ليس هناك ان ارض العلة املرض عية عنت يف وضٍ  عا

يُتوىف ابن قولويه رضوان اهللا َتكُمل عيه عشرون سنة خُرب اإلاام ععًال يف اليوم الذي هذا عاُر اإلاام و هذا 

ت هذه احلادثة در تفصيل إمنا عو عن عبن قولويه بال ) , عل  عي حاٍل ليس الكالم اآلن احلديثتعا  عليه 

ِِ با , املصدر األول ألجل الفاددة  ان اصادر زيارة عاشوراء الشريفة كما ألجل املنفعة و ألجل اإلتعا

, رمحة اهللا عليه الذي عرَّعتُه بذا التعريف املوجز قلُت قبل قليل كتاب كاال الزيارات لشيخنا ابن قولويه 

ان عجلة الطوسي رمحة اهللا عليه سالُح املتعبد لشيخنا شيخ الطادفة  املصدر الثاين اصباح املتهجد و

ان كرباء هذا املذهب الشريف و كتاب اصباح املتهجد و سالح علمادنا ان زعماء هذه الطادفة و 

و الزيارات بعض علمادنا ينقل هذه القصة خبصوص هذا الكتاب الشريف املتعبد ان عوثق كتب األدعية 

رمحة اهللا عليه َلمَّا عّلف هذا الكتاب علَّف كتاب اصباح املتهجد و سالح الطوسي ( يقول عن الشيخ 
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الشيخ الطوسي اؤلفاتُه كثرية خبالف سادر كتبِه املتعبد َلمَّا علَّف هذا الكتاب اا عخرجُه إ  الناس 

صّنف هذا الكتاؤلفاتُه اصنفاتُه اليت صنَّفها اليت حبَـَرها عخرجها للناس 
ُ
اب اصباح املتهجد اا عاا هذا امل

يف عن هذا بعد ذلك سألوه عنُه اا العلة إ  عن عخرجُه ادة زاانية ادة ان الزان عخرجُه للناس و بقَي 

الشيخ الطوسي يُبني العلة يف ذلك تصنيفًا عمتمتُه كتابًة و تأليفًا مل ُخترِجُه إ  الناس الكتاب عنت عمتمتُه 

عن قمت عمليًا و ععلياً  اا كنت قد عملُت بكل اا عيه إ  مجعتهُ  وَلمَّا كتبُت هذا الكتاب يقول عنا 

و لذلك هذا الكتاب يف زاان الشيخ الطوسي  ) بكل اا جاء يف هذا الكتاب بعد ذلك نشرتُه بني الناس

رادج بني الشيعة هذا الكتاب كان هو الرادج إ  زاان العالاة احللي رمحة اهللا اثل اا اآلن كتاب املفاتيح 

العّالاة  اة و لذلك إ  زان العالَّ يف حماعلهم و جمالسهم يف اساجدهم يف بيوتم شيعة عهل البيت  بني

الذين درسوا كتاب اإلخوان يف احلوزة العلمية هناك تلخيص هذا الكتاب رمبا ألجل هذا األار ّخلَصُه 

هذا الكتاب كتاب الباب  طََلَبُة العلمالباب احلادي عشر عول كتاب ان الكتب الكالاية الذي يدرسُه 

احللي ّخلص كتاب اصباح املتهجد للشيخ الطوسي هو هذا الباب احلادي عشر العالّاة احلادي عشر 

ن هذا الكتاب اوجز و ألعجعله يف عشرة عبواب و عضاف إليِه باباً يف العقادد مسّاه بالباب احلادي عشر 

و إال هذا الكتاب باٌب ان عبواب بة يدرسونُه و جاا  للمطالب العقاددية طُب  عل  ِحدا و بدع الطَلَ 

لشاهد عن كتاب ا اقصودي ان هذاتلخيص اصباح املتهجد للعّالاة احللي رضوان اهللا تعا  عليه 

, يف زاان العّالاة  بني الشيعة ان زاان تأليفِه إ  زاان العالّاة كان هو الكتاب الرادج اصباح املتهجد  

لذلك و لتصنيف كتب األدعية  عليه هو الذي تفرّغ ملسألة مج  األدعية كان السيد ابن طاووس رمحة اهللا

احللي رمحة اهللا يف ذلك الزاان السيد ابن طاووس ان عساتيذ العّالاة راجت كتب السيد ابن طاووس 

عليهما السيد ابن طاووس اقصودي السيد علي ابن اوس  ابن جعفر رضّي الدين الدواددي احلسين ابن 

 األدعية كتبّالاة يف زاانه عّلف جمموعة ان  هذا السيد كان ان عساتيذ العي رمحة اهللا عليه طاووس احلل

ان عمهها  املصادر املهمة  و الزيارات املهمة و ال زالت بأيدينا حلد اآلن املصادر املهمة لألدعية و األوراد



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                زيارة عاشوراء الشريفة ضمان إهلي بالفوز و الفالح يف الدنيا و اآلخرة     

- 11 - 
 

 زااننا إ  هذا إ ذلك كان الشيخ الكفعمي و هكذا كتب السيد ابن طاووس رمحة اهللا عليه بعد 

اان قاعلة ا ااان بيت شيعيعماان اسجد ااان حسينية التوعيق العظيم الذي نالُه الشيخ عباس القمي 

عصبح هذا الكتاب قريناً إال و اعهم كتاب افاتيح اجلنان ة تذهب إ  الزيارة لعتذهب إ  احلج ااان قا

هذا يكشف عن إخالص هذا املؤلف يف مجعِه  للقرآن الكرمي و هذي ان عالدم التوعيق يف عمل اإلنسان

حدِّث الُقمي زيارة عاشوراء اليت عوردها يف هذا الكتاب نقلها , هلذا الكتاب الشريف عل  عي حاٍل 
ُ
و امل

و كأنُه كتاب علََّفُه جاهل اؤلف عن اصباح املتهجد بعض األشخاص هكذا يتحدثون عن افاتيح اجلنان 

مي عصًال التسمية املعروعة عنه ن َاَراج  الطادفة يف زاانِه الشيخ عباس القاهذا الكتاب ان عجلة علمادنا 

حّدثني بني
ُ
و لذلك إاام األُاَّة رضوان اهللا تعا  عليه ان مجلة   علمادنا بني عصحاب الرتاجم خامتُة امل

اام يف الكتاب الذي مجُِعت عيِه خطابات اإل ) صحيفة ينور(كلماتِه و هذه الكلمة اوجودة يف كتابِه 

اب افاتيح اجلنان هؤالء ُيشككون خطاباتِه عدة ارات ُيكرر هذا املعىن إن هؤالء الذين ُيشككون يف كت

هذي النصوص و هذي األدعية و و هذه النصوص هي هذه اليت تعكُس عقيدتنا اإلسالاية اإلسالم يف 

و هذه النصوص الشريفة يف هذه العبادات و هذه املناسك و هذه املراسم هي هذه شعادرنا و شعاراتنا 

شيعة عهل بيت العصمة صلوات اهللا األدعية و املناجيات و الزيارات ُمتثل اجلانب الفكري و العقاددي ل

سالاه عليهم عمجعني البعض ُيضعِّف هذا الكتاب إاا ان جهلِه و إاا ان سوء قصٍد عنده ان ُخبث و 

ان عجلة علماء الطادفة لو كان الال يس  لتحَدثُت  نفسِه ان ُخبث عطرتِه و إال هذا الكتاب كتبُه عاملِ 

عن انزلة الشيخ عباس القمي رضوان اهللا تعا  عليه و اا قالُه علمادنا يف حقِه و اا ظهرت لُه ان 

الكرااات و اا لُه ان املنازل اجلليلة الواضحة بني علماء الطادفة رضوان اهللا تعا  عليه عل  عي حاٍل 

لشيخ الطادفة  )اصباح املتهجد(و املصدر الثاين ارة عاشوراء كتاب (كاال الزيارات) صدر األصلي لزيامل
حدِّث القمي الذين نقلوا الزيارة نقلوها إاا ان كاال الزيارة و إاا ان 

ُ
حدِّث الُقمي و غري امل

ُ
الطوسي امل

ا و بني املوجود هعيما بيناصباح املتهجد اآلن املوجودة يف افاتيح اجلنان انقولة نصاً إذا عردت عن ُتطابق 
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يف اصباح املتهجد نصًا و هو الشيخ الُقمي نفسُه صرَّح يف كتاب املفاتيح بأنُه نقل هذه الزيارة عن 

الطوسي رمحة اهللا عليه , هذه نظرة إمجالية عل  املصارد األصلية و إال كما  ةاصباح املتهجد لشيخ الطادف

يح و املزارات بشكٍل عام زيارة عاشوراء اوجودة يف هذه قلُت يف عول كالاي كتب املصابيح و املفات

يف  و دونك املصادر األصلية عراجعها يف املصادر األصلية  اوجودالكتب و هذا اللعن ائة و السالم ائة 

كاال الزيارات اذكور اللعن ائة و السالم ائة و يف اصباح املتهجد اذكور السالم ائة و اللعن ائة 

يف هذه إاا عن جهٍل ُاطبق و عن عدِم علٍم كما قلُت قبل قليل يف هذه املعاين  هؤالء الذين يشككون 

هذه املسألة يثريون اثل هذه الكلمات يف عوساط الناس عن سوء قصٍد عن اقاصد سيئة األاور و إاا 

 قلُت عجعُل كالاي يف اسادل .., األو  خبصوص املصادر األصلية لزيارة عاشوراء 

ملسألة الثانية يف ذكر السند األصلي هلذه الزيارة اقصودي يف ذكر السند األصلي االمسألة الثانية  -

ء الرواة الذين رووا هذه الزيارة عمسادهم ااألدمة الذين ذكروها و إال ليس البحُث رجاليًا حىت عورد عمس

كاال   يف ياذكورة يف اضا�ا و قبل قليل عنا قلت عصًال ان مجلة القواعد الرجالية ورود عسم رجل راو 

اروية عن باقر العرتة زيارة عاشوراء هذه الزيارة انقولة عن دليل عل  وثاقتِه عل  عي حاٍل الرواية الزيارة 

كذلك إااانا الصادق سالاه عليه إااانا الباقر علََّمها للشيعة و  ا عيب جعفٍر الباقر صلوات اهللا و إااان

عن السند األصلي اليت تتحدث عن جنم  الروايات ا عردنا علََّمها للشيعة يعين إذسالاه عليه صلوات اهللا و 

عن املصدر األصلي الذي صدرت انُه هذه الزيارة الشريفة جند عن هذه الزيارة إااانا الباقر عليه السالم 

عن صادق العرتة إااانا الصادق عليه السالم علََّمها ألشياعِه عهي انقولٌة عن باقر العرتة علََّمها ألشياعِه 

ان املتقداني ان املعاصرين عصًال هذه الزيارة يف نظر الكثري ان علمادنا  , سالاه عليهماات اهللا و صلو 

ان العلماء  ن يف زااننا الشيخ بجت املعروفالشيخ حممد تقي بجت ان اراج  الطادفة املعاصرين اآل

انقولة و إمنا هذه الزيارة مة الذين يذهبوا إ  عن هذه الزيارة ان األحاديث القدسية ليست انقولة عن األد

رعي الشيخ بجت هذا ينقلُه يف جمالسِه و اذكور عيضًا ذكرُه سيد علي املوحد عن اهللا سبحانه و تعا  



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                زيارة عاشوراء الشريفة ضمان إهلي بالفوز و الفالح يف الدنيا و اآلخرة     

- 13 - 
 

هناك مجلة ان علمادنا عيضًا يذهبون إ  هذا الرعي  )زيارة عاشوراء و آثارها العجيبة(األبطحي يف كتابِه 

عصًال ان كالم اهللا سبحانه و تعا  و هذا الكالم مل حاديث القدسية إ  عن زيارة عاشوراء عصًال ان األ

عن نراج  الروايات املنقولة عن األدمة هي ُتصرِّح بذا املعىن عذكر لك و إمنا إذا عردنا يأيت اعتباطًا انهم 

لكنين بشكل سري  الوقت اا يكفي و إال هذا املطلب كما ذكرُت يف عول كالاي حباجة إ  تفصيل 

و الرواية اوجودة يف اصباح الرواية املنقولة عن صادق العرتة عليه السالم  , جز الكالم بقدر اا عمتكنعو 

املتهجد بعد دعاء علقمة يعين إذا راجعت اصباح املتهجد جتد يف زيارة عاشوراء يف عوهلا روايات عن باقر 

هناك رواية ابسوطة افصلة عن ُمث نص الزيارة مث بعد ذلك جتد دعاء علقمة بعد دعاء علقمة العرتة 

الرواية عن  , سالاه عليه يذكرها شيخنا عبو جعفٍر الطوسي رمحة اهللا عليهصلوات اهللا و صادق العرتة 

و هو يوصي صفوان ينقل هذه إااانا الصادق (صادق العرتة افصلة عنا عق  عذكر اورد الشاهد انها 

رتة اإلاام يوصي صفوان عنُه يواضب عل  هذه ان خاصة عصحابِه ينقل الرواية عن صادق العالرواية 

الزيارة و عنُه يواضب عل  قراءة هذا الدعاء , الدعاء الذي بعد الزيارة الشريفة , املواضبة ااذا يرتتب 

عليها ؟ اإلاام يقول عنا عضمُن للذي يزور احلسني بذه الزيارة و زيارة عاشوراء يُزار عبو عبد اهللا ان قريب 

 عن زيارتُه اقبولة للذي يزور احلسني بذه الزيارة عن زيارتُه اقبولة ان دون قيٍد و شرط  و ان بعيد عضمنُ 

عين عضمُن لُه يضمن لُه عل  اهللا اإلاام الصادق عن زيارتُه , اإلاام صادق العرتة هو الضااُن لنا ذلك 

عين السالم عل  عيب عبد ان دون حجاب يو عن سالاُه واصل  ,  و عن سعيُه اشكور ثانياً  , اقبولة عوالً 

هذه , خااسًا ال ُخيّيبُه اهللا  يقضي حاجتُه بلغت اا بلغت رابعاً  ن اهللاليه السالم ثالثًا , رابعًا و عاهللا ع

يقول ؟ عاا يكفينا ضمان الصادق عليه السالم لكن نستمر األاور يضمنها صادق العرتة لشيعتِه مث ااذا 

و عوق الكفاية لكن الرواية تستمر صادق العرتة هو يقول , فاية ا  الرواية لكن ضمان الصادق عيه الك

 ي ابن احلسني و هذا الضمان يضمنهُ و هذا الضمان يضمنُه جّدي عليقول و هذا الضمان يضمنُه عيب 

و هذا الضمان يضمنُه علي ابن عيب طالب و جّدَي احلسني و هذا الضمان يضمنُه احلسن عليه السالم 
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رسول اهللا صل  اهللا عليه و آله و هذا الضمان يضمنُه جربديل عليه السالم و هذا هذا الضمان يضمنُه 

الضمان يضمنُه اهللا و إن اهللا قد آ  عل  نفسِه عن اا يزور احلسني زادر بذه الزيارة إال و قض  حاجته 

الكالم  يس  لتفصيل الرواية افصلة و الال ال ) إال و قُِبلت زيارته إال و جاء يف يوم القيااة قرير العني

لكن هذا الضمان يكفي ألمهية هذه الزيارة ضمان ان صادق العرتة ان باقر العرتة يف كل هذه اجلهات 

ان سجاد آل ُحممَّد ان ُحسيننا املظلوم ان احلسن التىب صلوات اهللا عليه ان إااانا عاري املؤانني ان 

, , عُي ضماٍن عوثق ان هذا الضمان ذا الضمان رسول اهللا ان جربديل ان الباري عُي ضماٍن عشد ان ه

و ان هنا يتجل  لك عمهية هذه الزيارة و ضمان ملن قرع زيارة عاشوراء عُي ضماٍن ععظم ان هذا الضمان 

ان جهة ثانية تفهم اقصود كالم علمئنا الذين عشرُت إ  بعضهم ان عن هذه الزيارة إمنا هي ان 

آ  عل  نفسِه عن ان زار احلسني بذه الزيارة كان كذا و  ألن الباري سبحانه و تعا  األحاديث القدسية 

لذلك مجلة ان علمادنا يذهبون إ  هذا الرعي ان عن هذه الزيارة عصًال ان كما بينُت قبل قليل كذا  

كتب اليت و دونك الشيخ بجت دونك الهذه الزيارة انقولة عن اهللا سبحانه و تعا  األحاديث القدسية 

ثُت عشرت إليها راجعها جتد هذا القول صرحيًا واضحًا بّينا هذي املسألة الثانية , املسألة األو  اليت حتدَّ 

عنها املصادر األصلية هلذه الزيارة , املسألة الثانية السند املباشر ان عي إااٍم صدرت هذه الزيارة الشريفة 

يّـَنُه لنا و ضمنُه لنا إااانا الصادق و عدمتنا املعصواون الذي بو عشرُت ضمنًا إ  هذا الضمان املهم 

 سالاه عليهم عمجعني ..صلوات اهللا و 

خبصوص قراءة اللعن ائة و خبصوص قراءة السالم ائة هناك عقواٌل ثالثة , و باحلقيقة  المسألُة الثالثة -

 :هذه األقوال اّرُدها إ  الروايات الشريفة 

إذا وصلنا إ  اللعن (اللهم العن الزيارة هذه املعروعة الشادعة بيننا عن الزيارة تُقرع عالطريقة األو  لقراءة هذه 

هذا النص بتمااِه نقرعُه ائة  ) اللهم العنهم مجيعاً   ول ظاٍمل ظلم حقَّ ُحممٍَّد و آل ُحممَّد إ  آخر الدعاءع
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عبد اهللا إ  آخر املقط  السالم عل  السالم عليك يا عبا (ارة هذا بالنسبة للعن و بالنسبة للسالم عيضًا 

يعين هذا اقط  عيضًا يُقرع ائة ارة  ) ان التسليماحلسني و عل  علي ابن احلسني إ  آخر هذا املقط  

هذي الطريقة الشادعة املعروعة و الواضحة و اقط  السالم بتمااِه يُقرع ائة ارة اللعن بتمااِه يُقرع ائة ارة 

كاال الزيارة مث تقول ائة ارة  اللهم العن , مث تقول ائة ارة املذكور يف كتاب   ان نص الزيارة ألنُه النص

مث تقول اللهم العن السالم عل  عيب عبد اهللا , يف كاال الزيارة النص بذا الوضوح و يف اصباح املتهجد 

ة و بعد السالم عتقول ذلك ائة ار إ  آخر اللعن بعد عن يُتم اللعن يقول تقول الرواية يف اصباح املتهجد 

و ان النصوص املوجودة يف بعد إمتام السالم عتقول ذلك ائة ارة هذا النص الواضح ان الرواية عيضًا 

بتمام  نبتمام اللعقرع بذه الصيغة الطريقة األو  تُ املصادر األصلية يف كاال الزيارة و يف اصباح املتهجد 

 ..السالم 

استنبطها بعض العلماء ان خالل النصوص الواردة خبصوص هذه هناك طريقة ثانية هذه الطريقة الثانية 

ن تقرع اللعن ان عولِه إ  عن تصل اللهم العنهم ف عيها لكن عنا عشري إليها و هو عالزيارة و وق  اخلال

ُتكررها ائة ارة ععًال يف الروايات بذا الوضوح اا اوجود  ) اللهم العنهم مجيعا ( مجيعا عق  هذه العبارة

لكن العماء استنتجوا هذه القضية ان بعض األقوال ان بعض الروايات استنتاج استظهارات ملعىن هذا ا

و لذكر اختالف يس  لتفصيل الكالم  ااو املقام و احتماالت و عل  عساسها ذكروا هذا القول هكذا 

انية عن تقرع اللعن عالطريقة الث , القضية و إمنا كما قلت بشكٍل إمجايل عشري إ  املسألة يف هذهاألقوال 

عق  اللهم العنهم مجيعا تقرعها تقرعُها ائة ارة , (اللهم العنهم مجيعا) ان عولِه حىت تصل إ  قول الزيارة 

السالُم (السالم عيضًا تبدع ان قول الزيارة السالُم عليك يا عبا عبد اهللا  إ  عن تصل إ  املقط  األخري 

هذا املقط  الذي  )عل  عوالد احلسني و عل  عصحاب احلسنيعل  احلسني و عل  علي ابن احلسني و 

الطريقة الثانية و إال الطريقة األو  و هي الشادعة  هذي عل  عليكم هو هذا ُيكرر ائة ارةقرعتُه قبل قليل 

 .هذي الطريقة الثانية عشرُت إليها .و هي األعضل و األكمل قراءة اللعن بتمااِه قراءة السالم بتمااِه 
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و التق  الشوارد سيد يف بعض كتب عصحابنا هناك كتاب َجمَمُ  الفوادد رعيت رواية طريقة ثالثة هناك 

ذكر إ  املصدر إ  السند الوقت اا يس  للتفصيل عشار عزيز اهللا الكاشاين يف هذا الكتاب ينقل رواية 

حدِّث الشيخ ُحسني عهذه الرواية حبسب املصدر و السند 
ُ
بن عصفور البحراين الذي عشار إليه عن امل

شيخ حسني ابن عصفور البحراين , رمحة اهللا عليه ان علمادنا املعروعني شيخ حسني ابن عصفور البحراين 

عن الذي يريد عن يقرع زيارة عاشوراء هذه الرواية سالاه عليه عن اإلاام اهلادي صلوات اهللا و  نقل بسندهِ 

   هنا ينتهي الوجه األول ان الكاسيتعإذا قرع اللعن ان عولِه إ  قول الزيارة .....إ

صلوات تسعًا و تسعني ارة كما تقول الرواية عن هادي العرتة  )......احلسني و عل  عصحاب احلسني

يل عيِه شيء ملن ال ميلك هسم ائة ارة و هذا عيِه شيء ان التعكأنك قدر قرعت السالاهللا وسالاه عليه 

التسهيالت وردت يف  و اثل هذه املعاين و اثل هذه سالم ائة الوقت للمدوااة عل  اللعن ائة و عل  ال

هذه تقريبًا الطرادق يف كثٍري ان املناسك و يف كثٍري ان ارامسنا الشيعية الشريفة  ردتكثٍري ان العبادات و 

همة اليت تُقرع 
ُ
رجح با الزيارة الشريفة لكن الطريقة األو  هي الطريقة األعضل و هي الطريقة األالثالثة امل

 ..قرع با الزيارة سألة الثالثة يف الطرادق اليت تُ هذي امل, رضوان اهللا تعا  عليهم و اليت عليها علمادنا 

هو اسألة ختوم هذه الزيارة و عصل هذه و هناك اسألة كان بودي عن عشري إليها لكن الوقت اا يكفي  -

عسبوعني , ختم زيارة عاشوراء ملدة عربعني ختم زيارة عاشوراء ملدة اخلتوم هناك ختوم اعروعة بني الشيعة 

ختم زيارة عاشوراء ملدة ستة عشهر , ختم زيارة عاشوراء ملدة , يوم , ختم زيارة عاشوراء ملدة ثالثة عشهر 

لكن الوقت اا يكفي سنة , ملدة سبعة عيام ختوم اعروعة و جمربة كان بودي عن عحتدث عن هذه املسألة 

 ز هذه املسألة إ  اسألة عخرى ..عشري إ  اسألة عخرى عجتاو 
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عشري إ  بعض النماذج ان علمادنا الذين واضبوا عل  قراءة اليت عحتدث خبصوصها  خيرةالمسألة األ -

عشري إ  بعٍض ان هذه النماذج املعروعة ,  هذه الزيارة إ  هاتم بل إ  آخر حلظة ان حلظات حياتم 

 : ان هذه النماذج املعروعة

شيخ ارتض  األنصاري رمحة اهللا عليه صاحب كتاب املكاسب صاحب كتاب الرسادل شيخنا ال -

يف حوزتنا العلمية شيخ ارتض  األنصاري رمحة اهللا عليه إذا تتذكرون قبل عرتة الكتب املعروعة الدراسية 

حياتِه إذا الدراسات اليت ُكتبت عنه دراسات افصلة عن وجيزة ُعِقد اؤمتر يف ذكراه رضوان اهللا تعا  عليه 

الدراسات اليت ُكِتبت تذكر هذه املسألة بوضوح و ان عدة اصادر عنُه كان يواضب عل  ها ععردت عن تقر 

 ..قراءة زيارة عاشوراء يواياً و بلعٍن ائة و بسالٍم ائة يف كل يوم إ  عن تويف رضوان اهللا تعا  عليه 

الذي كان يف سااراء عيضاً ان د حسن الشريازي املريزا الشريازي الكبري صاحب ثورة التمباكو سيد ُحممَّ  -

املريزا ُحممَّد تقي األاور املعروعة و املذكورة يف حياته عنُه كان يواضب يوايًا عل  قراءة هذه الزيارة الشريفة 

املريزا ُحممَّد تقي الشريازي صاحب ثورة العشرين صاحب الفتوة املعروعة يف ثورة العشرين يف العراق 

عمسُه السيد ُحممَّد حسن املريزا الثاين الشيخ األول لكن املريزا األول ان تالايذ املريزا الشريازي الشريازي 

ينقل هذه القصة عن الشيخ عبد ُحممَّد تقي , السيد عبد احلسني دستغيب يف كتابِه القصص العجيبة 

كان ان تالاذة احلوزة يف زان شيخ عبد الكرمي احلادري  قم  ةالكرمي احلادري اؤسس احلوزة العلمية يف ادين

شيخ عبد الكرمي احلادري عستاذ اإلاام رمحة اهللا عليه ينقل يقول كنا يف بيت املريزا الشريازي يف سااراء 

السيد ُحممَّد الفشاركي ان علماء الطادفة األجالء املعروعني عيضًا ان عصحاب الكرااات و الوجهاء ان 

ُكنَّا يف بيت عستاذنا يف بيت السيد ُحممَّد الفشاركي يف جملس الدرس و علمادنا سيد ُحممَّد الفشاركي يقول  

دخل علينا املريزا ُحممَّد تقي الشريازي الشيخ ُحممَّد تقي الشريازي دخل علينا القصة عيها تفصيل بشكل 

و  وباء الطاعونبقد عصيبت ادينة سااراء بالطاعون عكانت تلكم األيام , سري  لئال يطول بكم اللس 
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 : قالوا , تقولون بعداليت : الناس ميوتون ععداد كثرية جداً اريزا ُحممَّد تقي الشريازي َلمَّا دخل عليهم قال

اآلن لو ُعصدِّر ُحكم لو عحكم حبكم هذا احلكم جيري عليكم تعملون بِه باعتبار نعم نقول بعدالتك 

كم قال عإين عحكم عليكم و عل  كل نعم نعمل بِه إذا عصدرت احل : قالوا, اُجلّالس عكثرهم عقهاء 

بسالاها ائة ارة يوايًا عن يقرءوها بتمااها بلعنها  ا زيارة عاشوراء يواياً الشيعة يف ادينة سااراء عن يقرءو 

هذا حكم عحكم سالاه عليهما صلوات اهللا و ملدة عشرة عيام و يهدوها للسيدة نرجس عم اإلاام احلجة 

َراج  كلهم يف سااراء بِه ععًال ُنِشر احلكم بني الشي
َ
ملدة عشرة عيام واضبوا عل  عة و العلماء الفقهاء امل

قراءة زيارة عاشوراء عصًال انذ عن بدع الشيعة يقرءون مل ميت واحد ان الشيعة خبالف املخالفني للشيعة  

ء قالوا اا رمحة اهللا عليه حبيث هؤالاملِئات انهم ميوتون كما ينقل الشيخ عبد الكرمي احلادري كان املئات 

ن األار هكذا عأخربوهم بأ عجاءوا يسألون الطاعون رُِع  عنهم ؟ الشيعة توقف املوت عيهم السر يف هذا 

لكن اإلنسان حينما تكون القضية بني املوت و احلياة يقبل بكل هؤالء ال يعتقدون بزيارة عاشوراء , 

كما يقول الشيخ عبد عون حىت عن املخالفني  شيء هؤالء عيضاً واضبوا عل  قراءة زيارة عاشوراء رُِع  الطا

للسيد الشهيد دستغيب افصلة يف كتاب القصص العجيبة رمحة اهللا عليه القصة اذكورة الكرمي احلادري 
الذين واضبوا ذكرت الشيخ عل  عي حاٍل قلت ان مجلة علمادنا رمحة اهللا عليه ميكنك عن تراجعها 

و عيضًا نفس ذكرت املريزا ُحممَّد تقي الشريازي سن الشريازي ذكرت املريزا ُحممَّد حارتض  األنصاري 

 ..إ  آخر عيام حياتِه عل  هذه الزيارة الشريفة الشيخ عبد الكرمي احلادري كان ان املواضبني 

و عصالً السيد ُحممَّد كاظم اليزدي كان اواضبًا عل  هذه الزيارة صاحب العروة الوثق  رمحة اهللا عليه  -

يل كان هكذا يزور سيد ُحممَّد كاظم اليزدي رمحة اهللا عليه كان يصعد عل  سطح دارِه يف يزورها بتفص

و بعد عن يقرع زيارة عاري املؤانني ُيصلي ركعيت زيارة عاري املؤانني البداية يقرع زيارة عاري املؤانني عليه السالم 

ي ركعتني مث يقرع زيارة عاشوراء مبئة و بعد هذه يصلو بعدها يزور سيد الشهداء بزيارة خمتصرة هو يُنشئها 
لعن و مبئة سالم و بعدها يصلي ركعتني و بعد ذلك يقرع دعاء علقمة هذا التفصيل حىت يف افاتيح 
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ُعرَّب 
اجلنان اوجود يف حاشية زيارة عاشوراء اوجودة حاشية توضح هذا التفصيل إذا عردت يف املفاتيح امل

ُعرَّب يف حاشية زيارة عاشوراء جتد هذا الكالم اوجود  اضاف يف يف املفاتيح ال يف املفاتيح الفارسي 
امل

 د كاظم اليزدي رمحة اهللا عليه ..احلاشية عل  الكتاب بعد ذلك خبصوص زيارة السيد ُحممَّ 

حىت يف األيام األخرية اليت قّضاها يف املستشف   عليه إ  آخر عيام حياتِه رضوان اهللا تعا إاام األُاَّة  -

إ  آخر عيام حياتِه كان اواضباً عل  قراءة زيارة عاشوراء و  ينقلون هذه القضيةالقريبون ان اإلاام  عادلتهُ 

حىت يف عيااِه اليت كان يف عرنسا األيام اليت كانت عوقاتُه ازدمحة , ازدمحة بلقاءات مبئة لعن و مبئة سالم 

ععضاء اكتبِه و ععضاء دعرتِه ذلك الوقت يف إيران حىت يف و شدة األزاة الوعود ازدمحة بكثرة املشاكل 

يقولون ان الساعة الثاانة إ  العاشرة اإلاام يُغلق الغرعة عليه و ينشغل بقراءة زيارة عاشوراء بتمام ارامسها 

اآلن يأتون , و هذه املعاين واضحة بني اراجعنا و بني علماء الطادفة بتمام شرادطها بتمام اناسكها 
ُيشككون يف زيارة عاشوراء و ُيشككون يف عدعية عهل يزون اليمني ان الشمال ُسّذج و ُجّهال ال مي

, سالاه عليهم عمجعني وردت عن املعصواني صلوات اهللا و البيت و ُيشككون يف هذه النصوص اليت 

حتضرين حادثة نفس ابن الشيخ األايين اآلن اوجود شيخ ُحممَّد اهلادي األايين هو نفسُه ينقل هذه 

صاحب اؤلفات صاحب  شيخ ُحممَّد هادي األايينوجود اآلن يف طهران ان العلماء املعروعني ااحلادثة 

حاال هو ينقل هذه احلادثة الشيخ األايين شيخ عبد احلسني األايين صاحب كتاب الغدير اصنفات 

اا مل يبلغُه عند عهل البيت هذا الشيخ الذي بلغ ان املنزلة لواء التشي  يف زاانِه رضوان اهللا تعا  عليه 

هن كان يف زاانِه عحد العلماء ينقل عن الشيخ األايين رمحة اهللا عليه بعد وعاتِه يقول بعد وعاة الشيخ 

عاري و كأن القيااة قاات و الناس صفوف و حوض الكوثر يف هذا اجلانب األايين بأيام يف املنام عرى 

و عاري املؤانني يسقي شيعتُه ان حوض ف املؤانني عليه السالم واقف عل  حوض الكوثر و الشيعة صفو 

و يسقي عشياعُه إ  عن وصل الكوثر الناس تأيت األاري عليه السالم بيدِه القَدح ميأل القَدح ان احلوض 

, الشيخ األايين َلمَّا وصل الدور إليه يقول هذا الرادي يقول عاري املؤانني وض  الدور إ  الشيخ األايين 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
                                                زيارة عاشوراء الشريفة ضمان إهلي بالفوز و الفالح يف الدنيا و اآلخرة     

- 20 - 
 

حوض ان عنا اا عسقيك بالَقَدح عسقيك بيدي و عغرتف بيديِه عاري املؤانني الَقَدح عل  جانب قال 

و يف الدعاع عن يف حفظ هذا املذهب لُه عيادي طويلة الشيخ األايين  الكوثر و سق  الشيخ األايين ,

 الذي عاناه و عن اجلهاد املريرلو كان املقام يس  لتفصيل الكالم عن انزلة الشيخ األايين هذا املذهب 

عكثر ان نصف كتب الغدير حلد اآلن مل يف تأليف كتب الغدير و ال تعتقد عن كتاب الغدير خرَج بتمااِه 

هذا املوجود عحد عشر جلد عكثر ان عحد عشر جلد حلد اآلن مل ُيطب  اوجود عند ولدِه يف ُيطب  

األصلي الغدير  ابتهذا عقل ان نصف كطهران و إال كتاب الغدير للشيخ األايين عكرب ان هذا املوجود 

, يقول بعد عرب  لُه ان املنازل العالية اجلليلة بني علمادنا ولدُه يقول عل  عي حاٍل عالشيخ األايين 

عسألتُه يا و هيبة بشكٍل ال يـَُتصور يف املنام لكن رعيتُه يف حلة و يف عُبة سنوات ان وعاتِه رعيت والدي 

بسبب لتها بسبب كتاب الغدير بسبب املؤلفات األخرى هذه املنزلة بأي شيٍء حّصلتها ؟ حصّ والدي 

اليت املكتبة الضخمة العاارة حّصلت هذه املنزلة بسبب اكتبة عاري املؤانني جهادك و دعاعك عن التشي  

قال يل  ؟ نلت هذه املنزلةبناها يف النجف األشرف بسبب هذي بأي عمٍل ان األعمال اليت قمت با 

إ  آخر حلظة ان حلظات حياتِه كان يعين زيارة عاشوراء ألن الشيخ األايين قول هو ولدُه يبزيارة احلسني 

إ  آخر حلظة ان حلظات حياتِه , عخر قصة عشري بلعنها املئة و بسالاها املئة اواضباً عل  زيارة عاشوراء 

حديثنا  وُحييي القلوب و إن كان حديث عهل البيت و إن كان حديث احلسني  إليه رمبا عتعبكم اجللوس

صلوات اهللا وسالاه عليه آخر شيء عشري إليه و إال هناك كما يقول صادق العرتة األطهر حياة القلوب  

عن و ُميكنك كذلك عنا عرشدك إ  بعٍض ان املصادر كالَقصص العجيبة ُميكنك عن تراجعها قصص كثرية 

زيارة عاشوراء و آثارها العجيبة  كثري ان علمادنا بذا اخلصوص و كذلك يف كتابتُراج  اا ورد يف تراجم  

و عل  اليت كانت بسبب زيارة عاشوراء و الوقاد  و الكرااات واضحة ان الَقصص و غريها هناك جمااي  

 ..و ملراجعنا رضوان اهللا تعا  عليهم يد علمادنا 
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أذى ان , شيخ ُحممَّد حسني املعروف بالكواباين و إن كان هو يتالشيخ ُحممَّد ُحسني األصفهاين  -

الُغَروي رمحة اهللا عليه هذه التسمية انقول عنه يتأذى ان هذه التسمية , شيخ ُحممَّد ُحسني األصفهاين 

كثرية يف احب هذا الكتاب الشعر العرعاين املعروف صاحب كتاب األنوار القدسية نعم لُه اؤلفات  ص

حياتِه و هذه القصة نقلها كثري ان كان يدعو طيلة عيام شيخ ُحممَّد حسني األصفهاين  شىت عبواب العلوم 

طََلبتِه و كثري ان العلماء نقلوها عن الشيخ ُحممَّد ُحسني األصفهاين كان يدعو طيلة عيام حياتِه عن يكون 
آخر كالم يتكلم بِه قبل عن تفارق روحُه احلياة زيارة عاشوراء و ععًال آخر شيء تكلم بِه زار زيارة 

هذه احلاالت و هذا التعلق يكشف عن عي , احلياة آخر شيء تلفظ بِه  عاشوراء و تويف و عارقت روحهُ 

شيء ؟ يكشف عن قدسية هذه الزيارة يكشف عن عمهية هذه الزيارة زيارات عيب عبد اهللا كلها اهمة 

سالاه عليه األجر املرتتب عليها زيارات سيد الشهداء صلوات اهللا و لكن هذه الزيارة تاُج الزيارات , 

ال حتتملُه ال تتصورُه خارج عن حدود التصور و خارج عن حدود املقادير الرياضية لكن  عقولنا عصالً 

سالاه عليه كل القلوب شهداء عبو عبد اهللا صلوات اهللا و و إال سيد الخصوصيتها ختتلف زيارة عاشوراء 

عسألكم و هذي القصة آخر شيء عنقلُه مث عُعرِّج عل  اصيبة الطفوف تفو إليه حىت قلوب ععدادِه 

القصة ينقلها السيد دستغيب رمحة اهللا عليه الدعاء و استميحكم عذرًا إن عتعبتكم ان طول اجللوس 

ان ُخطباء املنرب املعروعني يف عيضًا يف الَقَصص العجيبة , القصة ينقلها عن الشيخ ُحممَّد باقر الواعظ 

جمموعة ان شيخ ُحممَّد باقر الواعظ  يقولبشكل سري  عشري إ  القصة خراسان شيخ ُحممَّد باقر الواعظ 

و ععالً اإليرانيني املوجودين يف باريس يف عرنسا يف ادينة باريس دعوين إلقااة جمالس العزاء عيام ُحمّرم 

انعقدة و كنت عنا الذي اإليرانيون الالس عاارة يف املكان الذي يتجم  عيِه الشيعة ذهبت إ  باريس 

اسيحي نصراين رجل عرنسي ا  زوجتِه ا  ولدِه جاء إ  ل جاءنا رجل عرنسي عرتقي املنرب يف اليوم األو 

هذي احلسينية املركز اهليئة عي اكان كانوا جيتمعون عيه هذا املكان الذي جيتم  عيه الشيعة اإليرانيون 

طلب انهم عن ان املشرعني عل  الالس هنا و طلب بإحلاح و خبضوع و بتذلل جاءنا إ  هذا املكان 
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يُقيم جملس العزاء عل  سيد فاحتوا الشيخ ُحممَّد باقر الواعظ عن يُفاحتوه يف عن يأيت إ  دارِه عشرة عيام يُ 

عن يقيم العزاء ملدة عشرة عيام يف دارِه نية ارجل عرنسي األصل نصراين زوجتُه عرنسية األصل نصر الشهداء 

م جملس العزاء يف هذا املكان بعد ذلك يف كل يوم عقيواعقت عل  ذلك عاحتوين باألار يقول اجلماعة 

نذهب إ  بيت , نذهب مجيعاً حىت املوجودين و إال ان حيضر يف بيت هذا الفرنسي الفرنسيون حيضرون 

لكن عراه واقف هذا الفرنسي عيضاً نقيم العزاء عل  طريقتنا و هو ال يفهم شيء يبق  واقف عل  جانب 

اليوم و بعد ذلك ُيرتمجون لُه الكالم الذي قلتُه بعد عنتهاء اللس ا  تَفُج  هو و ولدُه عادلتُه ا  حتسر 

إ  ليلة تاسوعاء حىت يف ليلة تاسوعاء عيضًا ذهبنا إ  بيتِه بعد متام اللس يف  األول الثاين الثالث

فرنسي السينية اإليرانية ليلة عاشوراء املراسم طويلة و اناسك طويلة عما ذهبنا إ  بيت هذا النصراين احل

يقول عنا  جاء و يف غاية األذى بقينا يف اأمتنا يف اليوم الثاين يف اليوم العاشر يعين صبيحة اليوم العاشر 

تاس  عق  عاتفقت اعه عل  عن ععتيه يف ليلة الكنُت قد نذرت عشرة عيام و عنت اا جئتين هذا اليوم 

علمَّا عردت اخلروج جادين مبقدار ان رة و متت األيام العشاحلادي عشر ععًال ذهبت يف ليلة احلادي عشر 

اا قصتك حىت حتدثين بقصتك اقدار كثري ان املال ععطاين عياه قلت عنا اا عخذ انك هذا املال و املال 

يف السنة املاضية يعين قبل السنة اليت ُعِقد عنت ؟ عبدع ُحيدُِّثين بقصتِه يقول عنا كنت يف سنة ان السنني 

و كنُت نازل يف بيت يف عندق ُيِطل عل  الشارع ادينة بواباي كنُت يف اهلند يف   عيها هذا اللس يف بيتهِ 

و هذه األاوال كلها مجعت كل عاوايل ان جتاريت يف اهلند ان التجارة و كنُت قد مجعت كل عاوايل 

و وضعتها يف صندوق مجي  اا عالك ان سعيي و جتاريت و اذهبات مجعتها عل  شكل جموهرات ُمجعت 

عضاقت الدنيا يف عيين هذه  ان دون عن ععلم ُسرَِق اين الصندوق ايل الطادلة جعلتها يف صندوق و عاو 

و عنا يف حزين ان كثرة األاوال اليت خسرتا القلبية  ةو خفُت عل  نفسي عن ُعصاب بالسكتكل هتلكايت 

عتحت الشباك نظرت و يقول مسعت ضجيج كانت عيام ُحمّرم و عنا يف عآلاي ظاهراً األيام  و عنا يف غمي 

بالسالسل يضربون بالزناجري و يركضون ُحفاة يلطمون عل  صدورهم عل  رؤوسهم إذا جمااي  ان الشيعة 
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ُحفاة يضربون عل  رؤوسهم عل  صدورهم عل  وجوههم و هذا عل  ظهورهم اواكب العزاء احلسيين 

و اللطم عل  الرؤوس و الصدور لنحيب شأن اُحلسينيني شأن َخَدَاة عيب عبد اهللا هو هذا البكاء الصريخ ا

الشيعة يركضون يف واكب و سالاه عليه مسعت هذه املصلوات اهللا و هذا قليٌل يف عزادنا أليب عبد اهللا 

عنا ععلم هناك ا  هؤالء و ركضت اعهم يقول عنا اا عدري هكذا نزلت ان دون عن ععلم سوط الشارع 

ركضت و علطم و عنا حايف و لكن ركضت ا  هؤالء شخص يُقال لُه حسني قتل اظلوم هذه املعاين 

و يقضي يل حاجيت و عنُه إذا كان احلسني عليه السالم اثل اا يعتقدون هؤالء اعهم و قلت يف نفسي 

يف بييت عشرة عيام و ركضت و عنا هكذا عُقيم لُه جملس ُحسيين عنا نصراين يف عرنسا يف العام القادم 

ينغزين عدرت ظهري و ان خلف بشخص ان خلف بيدِه هكذا  , حلظات يقول و إذا بشخصحلظات 

إذا هذا الشخص ععطاين الصندوق و هرب عّر عخذت الصندوق رجعت إ  داري متام جموهرايت اا نقص 

عقمتُه وعاءًا بنذري الذي عخذتُه عل  نفسي و لذلك هذا اللس و هذا الفرنسي يقول انها و ال قرياط 

هل متلُك هذا ُحسيننا و هل ميلُك العامل هل متلك ععاق األرض  , سالاه عليهو أليب عبد اهللا صلوات اهللا 

هذه و هذه الليلة ليلة شباب آل ُحممَّد سالاه عليه , رمبا طال بكم اللس َكُحسيننا صلوات اهللا و الدنيا  

عقول ني و جملسنا ُانور جمموعة ان السادة احلسنيسالاه عليه صلوات اهللا و الليلة ليلة شباب احلسن 

و هذه مشوعُه سالاه عليه الليلة ليلة القاسم صلوات اهللا و هذه عظََّم اهللا عجوركم ساديت يا بين احلسن 

عآلم احلسنيني يف واقعة عطفأتا السيوف عطفأتا الرااح هذه مشعة شبابِه اليت هذه مشعة حياتِه بني عيدينا 

و هاتني الصورتني يف هذه الليلة و عسألكم الدعاء  عآلم كثرية و عآلم شديدة عنا عشري إ  صورتنيالطفوف 

( عشهد عنك تسمُ   ععرضهما بني يدي إاام زااين صلوات اهللا وسالاه عليه قطعًا اإلاام يسم  عصواتنا 
كالاي و ترُد سالاي و تشهُد اقااي ) إن كان يف اشرق األرض عو كان يف اغربا إااانا ُاطلِّ  عل  

سالاه احلسن صلوات اهللا و إااانا املظلوم و هذه الليلة هذه الليلة نريد عن نعزي تنا ُاطلِّ  عل  نياعصواتنا 

هذه الليلة ليلة شباب ُه شيعتُه ت, اإلاام احلسن ظََلمُه ععدادُه و ظََلمقليل اا نذكر اإلاام احلسن عليه 
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عبو عبد ة اإلاام احلسن و لذلك ِلُظالاسالاه عليه لُة علذة كبد احلسن صلوات اهللا و هذه الليلة لياحلسن 

عشد كانت عيونُه تدا  انزلة خاصة يف قلبِه و كلما نظر إليهم يف يوم عاشوراء  اهللا كان ألوالد احلسن 

عل  ظهر ان عبو عبد اهللا بعد عن وق   الموقف األول : عنا عشري إ  اوقفنياملواقف عل  عيب عبد اهللا 

و هؤالء اخلنازير الكالب عحاطوا بِه ان كل جانب  عداُه نفسي و جلس عل  األرض كي يسرتيحاجلواد 

ينظر إ  عيب عبد اهللا كان واقف يف باب اخليمة عبد اهللا ابُن احلسن عمره عشر سنوات عحدى عشر سنة  

و هؤالء الطغاة عحاطوا بِه برااحهم و سيوعهم و الدااء تشخب ان بدن و هو جالس عل  األرض 

عخذتُه غرية علي ابن عيب طالب خرج باجتاه ُه الغرية احلسنية احلسني ان كل جانب هذا الطفل عخذت

زينب صلوات اهللا خرج باجتاه احلسني يركض حايف القداني اا خاف ان هذه اجلموع املتكاثرة احلسني 

إ  عن وصل إ  عيب عبد اهللا َلمَّا وصل وقف ععلت ان يديها عليها رعت عبد اهللا يركض عرادت عن متنعه 

 )يا عماه  ( السالم عليك يا ابن رسول اهللارة زيارة ان عبد اهللا ابن اإلاام احلسن اهذه الزييزور احلسني 

هذا احلنان اُحلسيين ضمُه إ  صدرِه الشريف و علق  بنفسِه يف ِحجر احلسني عليه السالم عبو عبد اهللا 

ضمُه إ  صدرِه الشريف هذا  رععتُه رععة اهللاألخرية عبو عبد اهللا حنانُه حنان اهللا حىت يف هذه اللحظات 

عبد اهللا ابن , حبر ابن كعب لعنة اهللا عليه عهوى بالسيف عراد عن يضرب احلسني عليه السالم عل  عاتقِه 

هذا الغالم هذا الطفل الحظوا الشجاعة هذا الطفل قال لُه عتضرب عمي يا ابن اخلبيثة هذه احلسن 

هللا , عبد اهللا عتق  السيف بيدِه عقط  يدُه إ  املرعق الكلمة آملت هذا اللعني رع  السيف ضرب عبد ا

يد تُقط  و تعلق باجللدة هذه تكون عشد  , بقيت اعلقة باجللدة و كم يكون األمل شديدعطنها إ  املرعق 

تكون عشد عَلماً بقيت يدُه اعلقة ان اليد حينما تكون اعلقة باجللدة , ان اليد اليت تُقط  ان عصلها عملاً 

يا عماه قطعوا يدي عبو عبد اهللا ااذا يصن  و هو عل  را  بنفسِه عل  صدر عيب عبد اهللا مل شدة األ

هذا احلال ضمُه إ  صدرِه و هو يقول تعسًا لقوٍم قتلوك خصمهم يوم القيااة جدك و عبوك هذي صورة 

ليلة القاسم ذه الليلة القاسم عليه السالم حينما خرج إ  املعركة و ه الصورة الثانية, آملت عبا عبد اهللا 
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عبو عبد وقَف بني يدي عيب عبد اهللا بعد اقتل األكرب تقدََّم سيدنا القاسم عليه ععضُل الصالة و السالم 

وجه  إ َلمَّا نظر إ  وجه القاسم عادت بِه الذكريات إ  وجه عيب ُحممَّد اهللا َعِرف عن القاسم يُريد الرباز 

و هو حينئٍذ ضمُه إ  صدرِه تتحادر عل  حليتِه الشريفة داوع احلسني داعت عيناه عخذت عخيِه املسموم 

بيدِه السيف توجه إ  جهة املعركة و خرج القاسم إ  ساحة املعركة عَِذَن لُه بالرباز ينشُج نشيجًا عاليا 

عبن النيب  يف عثناء القتال عنقطعت شسُ  نعلِه و عىب يضرُب ميينًا و ِمشاًال يف عثناء توجه كاألسد اهلصور

عىب ابن رسول اهللا عن حيتفي احلرب إال مبثلِه إال مبثل هذا النعل  حيتفَي يف امليدان و هو ال يزِنُ  األعظم عن

آجرك آجرك اهللا سيدي يا بقية اهللا سيدي يا ُحسني نزل يشُد الشس  يف هذه اللحظة يف ساحة الوغ  

ن نفيل األزدي لعنة اهللا عليه , محيد ابن اسلم يف هذه اللحظة عمر ابن سعد اباهللا عحسَن اهللا عزادك 

و اهللا عليَّ عثام : قال  , وجهُه كأنُه علقُة قمريقول : عنظرتُه ُيسرع إليه قلت اا تريد ان هذا الغالم 

و إذا باللعني عل  كان قد عحنىن يشُد شس  النعل إن مل عُثكل عمُه عيه , القاسم عل  هذه احلالة  العرب 

 يا شيعة آل رسول اهللا ضربُه بالسيف عل  رعسِه عخّر القاسُم يتخبُ  بداادِه عي واقامساه رعسِه آجركم اهللا

 سالاه عليه َلمَّا سق  عل  وجهِه ِمبن يستغيثالقاسُم عل  وجهِه صلوات اهللا و  واسيداه واحسناه , خرّ 

لكن ,  ُاسرعًا كالصقر عبد اهللا صوتُه يا عماه يا حسني جاءُه عبو رع بكعبة الُعشاق بأيب عبد اهللا  ؟

ااذا رعى ؟ رعى القاسم طرحيًا عل  األرض يبحُص برجليه يبحص يعين ُحيرِك رجليه ان شدة األمل ان 

يقول ولدي قاسم يعزُّ ميه شدة الضربة ااذا يصن  عبو عبد اهللا وقف عند رجليه و هو ميسُح داوعُه بكُ 

عتدري مث قال صوٌت و اهللا َكثـَُر واتره و قّل ناصره عل  عمك عن تدعوه عال ُجييبك عو ُجييبك عال ينفعك 

يريدون عن يأخذوا اهلامشيون ان حوله ؟ نزل إ  األرض و محلُه عل  صدرِه الشريف بعد ذلك ااذا صن  

اا كان يعطيهم القاسم وض  القاسم عل  صدرِه ُمث علتفت إ  بين عمواتِه و هو القاسم لكن اإلاام 

 ..ين عموايت و اهللا ال ترون هواناً بعد هذا اليوم بيقول صرباً عل  املوت 
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كن لوليك احلجة ابن احلسن صلواتك عليه و عل  آباده يف هذه الساعة و يف كل ساعة وليًا و   مَّ هُ اللّ 

 حاعظا و قادداً و ناصرا و ذليالً و عينا حىت ُتسِكنُه عرضك طوعا و متتُه عيها طويال..

إنا نُقِسُم عليك حبسرة عيب عبد اهللا بزعرات عيب عبد  مَّ هُ اللّ  , اء القاسم املظلومإنا نُقِسُم عليك بدا مَّ هُ اللّ 

 مَّ هُ اللّ , إنا نُقِسم عليك بغربة القاسم املظلوم عن توعقنا خلداٍة ُحسينيٍة اقبولٍة عند إاام زااننا  مَّ هُ اللّ  , اهللا

ال حترانا ان  مَّ هُ اللّ َخَدَاة احلسني  عاتنا عل  خداة احلسني عحينا عل  خداة احلسني عكتبنا يف ديوان

عسألكم الدعاء مجيعاً و صل  اهللا عل  سيدنا و نبينا ُحممٍَّد و آِل  , خداة احلسني حبق ُحممٍَّد و آل ُحممَّد

 األطيبني األطهرين ..

 ـــــــــــــــــــــ

 :مالحظة 

 االعضل اراجعة الكاسيت الحتمال وجود بعض االخطاء املطبعية .  )1(
 قد تكون بعض املقاط  غري ُاسجَّلة ان الوجه االول و الثاين للكاسيت عـَُريج  اراعاة ذلك . و )2(

 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 

 

 

 

 

 


