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ٌ  عل  ماددتا الكرمية ُُالس سيديت كرمية آل علٍي صلاات  عزادنا مل  نُ    ُااراا الشريف و مل  ن  

ال البيت عليها أفضل الصالة و السالم نرفع آيات أبنت باب احلاادج معصامة عليهم و عليها اهللا 

زي صاحا اللس م  عمَّد , و نمصحابًة بالصالة عل  ُحممٍَّد و آل حمُ عزادنا إ  أعتابا العالية الشريفة 

و بامسِه األقدٌ األكرم ُشرِّف اذا املكان سيدي ليث الطفاف قمر اهلامشيني صلاات اهللا و سالمه عليه 

نزيُ  مأمتنا ثانيًة بالصالة عل  ُحممٍَّد و آل ُحممَّد , و حقيقة العزاء للما  لنار عياننا إلمام زماننا احلجة 

ِه املبارك و لكثرة أنصارِه الغيارى و اهللا  اب  احلس  صلاات و سالمه عليهما لذكرِه الشريف و لتعجيل فُر

أوليادِه األوفياء املخلصني و ألن نافق أن نكان م  اآلخذي  بثأر سيد الشهداء صلاات اهللا و سالمه 

 ٍد و آل ُحممَّد ..طيباً و أرجيا ثالثًة بصاٍت رفيع بالصالة عل  ُحممَّ  سعليه  ت رايتِه املقدسة عبقاا الل

 ـراءيـازا
يم  أعاذ باهللا السميع العليم م  الشيطان الُر

 بسم اهللا الرحم  الرحيم

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

 يَعْت و تَابَعْت َعلى قَتِله الّلُهمَّ العنُهم َجِميعا ..الِعَصابَة الَتي َجاَهدِت الُحَسين َو َشايَعْت و بَا

 اح ,مَ الرِ  اتِ اسَ 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 ى من دَ عل 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 السَ  , عينال مُ حامي بِ على المُ  مُ الَ السَ  ,تينعلى المقطوع الوَ َالُم السَ  ى ,  رَ القُ 
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 على الثغرِ  مُ الَ ليب , السَ السَ  دنِ البَ  علىَ  مُ الَ السَ  ُحسين , ريب ,التَّ  دِ على الخَ  مُ الَ ضيب , السَ الخَ 

 .. بركاتُه ) ضيب و رحمة اهللا وبالقَ  قروعِ المَ 

 هـاانــلصي ت ــ  طبــم           ــ  احسيــد مـزينا تنش

 زينا تنشـد مــ  احسيــ           مــ  طبــت  لصيــاانـه

 اــاانــر منــ  يصيــوي   اك      ــا عينـ  عقـر مـچـاب

 زينا تنشـد مــ  احسيــ           مــ  طبــت  لصيــاانـه

 نــاك         ويــ  يصيــر منــاانــاـر مـ  عقـا عيچبـا

 سالمه عليه :ان حال سيد الشهداء صلاات اهللا و ع  لس -

 انــار الكـا نـتش ـرچبـا      در  ــت حيـيا ب  حـ  نصبـم

 ـر تشـا نـار الكــانچمـ  نصبـح  يا بـت حيــدر        بـا

 انــ  خيلصـاغـم بالـكلهو         ي ــابــل أصحـــأول  م

 حيملان  داـالعِ   اعــ  امجـعل       يت ــبي ل ــأا ة ابـام النـتق

 انــل االشبـتـچــص و ختل      دان ــر امليَــ يت و يُعمـا اخـي

 رعانهاتطيح ذيطيح عل  املسنايا و ميه       دنان ــر عــدي قمــو عضي

 ح ذرعانهو عضيــدي قمــر عــدنان       يطيح عل  املسنايا و ميه اتطي

اانا حبق أخيك احلسني  - ه أخيك احلسني أكشف الكرب ع  ُو  :يا كاشف الكرب ع  ُو
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 اتطيح ذرعانه هومي

 يس ــرة اعلـــا دايـــكلهو      دي ــدا وحــ  العِ ـل بيـأظو 

 وأظـل بيـ  العِــدا وحــدي      وكلهـــا دايـــرة اعلــيس 

 هـــيا أمس ـــأطلم ــمنهو      د اهللا ــاد عبــــع ذ ــأخ

 ةــم املنيــه بسهــاقــيط     ي ــلطفل  ةــرملـع حــيطل

 ي يفاحـ  ذراعــه علــو دم     ذباح ــل مــر بالطفدس ــأسو 

 هـيل ُروانـ  دمه يسـعبد اهللا م    تشاف   ـل أمه عليه اتناح مـوتض

 مه يسيل ُروانهم  تشاف عبد اهللا م  د...................................     

 يـل و انفــذب عالطفــو أُ     ام ــمهض ايتــأظل اعل  أخو 

 يتــرب يااخــع للحــو أطل     اين ــر ميمـــاح بظهــالو 

 ريتــر غــاين حبجــو يصيب     دواين ـــع دور ـــا تــبيَّ 

 بيَّــا تـــدور  عـــدواين      و يصيبــاين حبجــر غــريت

 ابـم يتصــبدي بسهــچو      ا ــتخضَّ ي يب ـشيدم ـــو بال

 اينـر ميمــظه   ـع مــواق    ا ــا زينـار يــل حمتــأظو 

 وعليَّ تفزع اخلااسنة................      ..................................

 ..................................     واقــع مـ   ظهــر ميمـاين
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 حصاينـل م يقصد يصهـو للمخي    ي ـل مرمـخلاانة وأظو عليس تفزع ا

 الظليمة م  أمٍَّة قتلت اب  بنت نبيها  , الظليمة -

 اينـحص ل ــد يصهـــيقص      رمـي و للمخيـم ــل مَ ـوأظ

 يـانــداي  مــ  اعــمو     يتخـيـــل  زلـم  بيهـــا  

 ااينــــايل و نســـو أطف     ي ـــارة أنتـــين للمعــجتي

 ..لك  عل  أي حاٍل حينما تأيت مع أطفالِه مع عادلتِه  -

 .................................       مي الشمر تلقينه و يسل السيف بيمينه

 هـفين اا ــك يقطعـــو اخيِّ       ه مي الشمر تلقينه و يسل السيف بيمين

 هـانر ــام نيــا القــتش      م ــــاملخي ا وــا زينــي

 :بقية اهللا  , ماذا يُهيجك

 ةـف الفضيعــة الطـاقعــل      رت ـلا صب  كــاذا يُهيجــم

 ت ضلاعهـدا طحنـل العــخي      الثرى  ني عل  ــث احلســحي

 ةـــريعــالش  اــإ  ُن       اٍم ــٍة ضـــُه آل أُميــقتلت

 ـريعـــةقتلتــُه آل أُميـــٍة ضــاٍم        إ  ُنــا  الشـ

 اــا رضيعــطلا  فاــخمض      اريد ــدم الــُه بــو رضيع

 ةـاملنيع   ــديـية الـــحبم       ي ــرة اهللا ااتفــا غيـــي
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 مــاذا يُهيجــك  لا صبـرت       لــاقعـة الطــف الفضيعـة

و أُي مصاٍب منُذ عبد اهللا و أُي َحَدٍث   التأريخ أفضُع م  عاشاراء و أُي رزيٍة أعظُم م  رزية أيب  -

  العاامل العلاية و السفلية , منُذ أن كانت الدنيا و إ  يام القيامة أحدث اذا الضجيج و العجيج 

عاشاراء سنة أحدى و ستني و إ  اذه السنة و ن    السنة السادسة بعد العاشرة بعد ألف و أربعمئة 

جيج    كل عاشاراء ضجيج    العاامل العلاية أاُل ضم  اجرة نبينا صل  اهللا عليه و آله و سلَّم 

أما اخلفافيش اليت ختش  ضياء الشمس و اليت ختش  ضاء النهار و تعيش   البصادر يُدركان اذه املعاين 

ضجيج  و عجيج    الظلمات اي اذه اليت ال ُتدرُك اذه املعاين و إال أاُل البصادر يدركان اذه احلقيقة

  قلاب أولياء أال بيت العصمة ضجيج  و عجيج   ضجيُج و عجيج   قلاب املؤمنني العاامل العلاية 

ثُنا أحاديُث أال البيت جمالس األنبياء اضطراب    عاامل اجلنان  صلاات اهللا و سالمه عليهم اكذا ُ دِّ

احلس  اضطراب    قلا احلجة اب  أمجعني اضطراب    قلاب األولياء اضطراب    قلا رسال اهللا 

م  شعراء إيران املعروفني تا    سنة تسعمئة و ستة و , ُحمتشم الكاشاين صلاات اهللا و سالمه عليهما 

يُعد م  شعراء الطراز   األدب احلسيين و   الشعر احلسيين م  شعراء العهد الصفاي  996تسعني 

ُحمتشم الكاشاين اذه الشعراء الُفٌر أمَّا   سادر أبااب الشعر األخرى فليس لُه منزلة مرماقة بني األول 

  وسادل اإلعالم تسمعا�ا أكثر الالس و رمبا تسمعا�ا أكثر اُحلسينيات اليت تُزيَّ  با اآلن القصيدة 

 :  جمالس شيعة إيران 

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

 چه نوحه وچه عزا وچه ماتم استباز اين                                                    

علقة األوشحة اجلدارية اذه القصيدة و ُتكَتا  
ُ
علقة   اذا املكان حىت مكتابة   بعض األوشحة امل

ُ
امل

رمبا قرءمتااا كثريًا مسعتمااا كثريًا م  األبيات م  األشعار املعروفة املشهارة بني اذه األبيات مكتابة 
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فبعد أن فقد ولدُه رثاه  لُه ولد و كان قلبُه متعلقًا غاية التعلق بالدِه اذا اإليرانيني , ُحمتشم كاشاين تا 

بأبيات , بأبيات ُمفجعة   عامل املنام يرى تلكم الليلة رسال اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم يقال لُه : 

 و ُحمتشم ُحمتشم حينما ميات ولدك أنت ترثيه لكنك ما ترثي ولدي املظلام , لكنك ما ترثي احلسني

يقال إال أنين مل أك  قد طرقُت اذا يقال ُلسُت َفزِعاً م  اذا املنام رسال اهللا يؤنبين رسال اهللا يعاتبين 

فكرُت كثريًا   أن أشرع بقصيدٍة مل أك  قد طرقُت اذا الباب   الشعر كان ُمقًال   قال الشعر الباب م

أمتكُ  م  خاللِه أن مه عليه ما وصلُت إ  مطلٍع م  القصادد   رثاء أيب عبد اهللا صلاات اهللا و سال

أيضاً رأيُت رسال اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم أشرُع   قصيديت   اليام الثاين أيضًا   عامل املنام 

قلُت يا رسال اهللا مل أطرق اذا الف  و اذا الباب و كنُت يعاتبين ملاذا مل تنظم قصيداً   ولدي املظلام 

بذا املقطع و القصة هلا تكملة تتمة  باز اين چه شورش استقال إذا أبدأ بـ   مطلٍع أبدأُ منه عاُزاً ع

القصيدة يُتمها اإلمام احلجة عليه السالم لذلك اذه القصيدة م  القصادد املشهارة بني اإليرانيني أنا 

يد أن يقال صل  اهللا مقصادي انا   قال رسال اهللا صل  اهللا عليه و آله معىن اذه الكلمة اكذا ير 
اد , أُي ايجاٍن   اذا العامل  إ�ا حيدُث مرة أخرى عليه و آله و سلم , أُي اضطراٍب   اذا الُا

عاشاراء   كل أرٍض يقطنها أولياء أال البيت صلاات , عاشاراء   كل عاٍم و اذا اهليجان عاشاراء 

د أن أطيل املقال   اذه القضية و إمنا أُعرُِّج يعيشان اذا االضطراب ال أرياهللا و سالمه عليهم أمجعني 

الطاسي رمحة اهللا عليه   كتابِه الشريف اليت روااا شيخنا شيخ الطادفة عل  ما ُاء   الرواية  الشريفة 

اذه الرواية تعرُض لنا أدباً م  أداب يام الرواية ع  باقر العرتة صلاات اهللا و سالمه عليه مصباُح املتهجد 

بعضهم بعضا إمامنا الباقُر صلاات اهللا و سالمه عليه يقال إن أشياعنا كيف يعزي املؤمنان عاشاراء  

أعظم اهللا أُارنا ِمبُصابنا  : ( بذا الرسم بذا اخلطابيُعزي بعضهم بعضًا   يام عاشاراء بذه التعزية 

املهدي م  آل ُحممٍَّد عليهم و ُعلنا و إياكم م  الطالبني بثأرِه مع وليِه اإلمام باحلسِني عليه السالم 

م  كتا السالم ) اذا النص اا الذي ُاء مذكارًا   مصباح املتهجد و   غريِه م  كتا األحاديث 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
صاب ..و ُنصرة إمام زماننا عليه السالم و الثأر احلسيين الشريف 

ُ
                                                    عمق امل

- 7 - 
 

اذا النص ع  باقر العرتة صلاات اهللا و سالمه عليه لضيق الاقت أنا ال األدعية م  كتا أعمال السنة 

مقطعًا َمقطعًا و كلمة َكِلمة لئال ر أن أتناول الرواية أريد أن أتناول كعاديت   شرح األحاديث و األخبا

لك  اذا املقطع بشكٍل إمجايل اذا الكالم بشكٍل إمجايل يشتمُل عل  و الليلة ليلة عزاء يطال بنا املقام 

 مطلبني واضحني :

 املطلا األول إشارة إ  تعظيم األُر مبصاب سيد الشهداء صلاات اهللا و سالمه عليه ( أعظم اهللا -

 أُارنا ِمبُصابنا باحلسِني عليه السالم )

سيد الشهداء اإلشارة إ  إمام زماننا صلاات اهللا و سالمه عليه ( و املطلا الثاين اإلشارة إ  ثأر  -

 ُعلنا و إياكم م  الطالبني بثأرِه مع وليِه اإلمام املهدي صلاات اهللا و سالمه عليه ) 

 : املعىن األول إشارة إ  املصيبة و إ  أٍُر يرتتُا عل  املصيبة و فهذه الرواية تشري إ  اذي  املعنيني

ز صلاات اهللا و سالمه عليه املعىن الثاين اإلشارة إ  أخذ الثأر  ت راية صاحا األمر  بشكٍل مُا

ز ين بشكٍل سريع ابذأتناول ما يعلُق  املقطع صصا  ما يتعلق بذي  املعنيني و بشكٍل ُجممل و مُا

ال أريد الدخال   أشرع م  األمل و اللذة و ع  أٍُر عظيم عل  اذه املصيبة تحدَّث ع  مصيبة األول ي

اإلنسان َتعِرُض عليه لك  أصل الكالم يبتدئ م  انا تشعبت فيه األقاال و الكلمات حبٍث فلسفي 

علة اذا األمل   علة   و أقاال املتكلمني أقاال الفالسفة و اُحلكماء متشعبة و يَعِرُض عليِه األمل اللذة 

لك  الكالم يشرُع و ن  لسنا بصدد الالاج   مثل اذه املباحث   احلكمة منها   تعريفها اذه اللذة 

اآلالم كيف يتحسسها املصيبُة م  أثاراا األمل , الكالم انا ع  مصيبة اإلنسان يتأمل و يلتذ م  انا 

األمراض املصادا عل  شىت أشكاهلا ُعرضة  للمصادا و اإلنسان   اذه الدنيا بعد أن ُيصاب اإلنسان 

صاب و املصيبة ُأِخذت م  إصابة السهم إذا أردنام  املصادا 
ُ
َع الكلمة إأن  ألن امل  أصلها  نُرُِ

فيكان قد أصابه احلياان الذي يريد أن يصطاده األصل اللغاي حينما ُيصاب الصياد سهمُه إ  اللغاي 
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أصُل الكالم م  مصيبة تكان وقعت عل  ذلك احلياان تكان اذه احلياان حينما ينبت السهم   بدن 

و املصادُا اليت يتعرُض هلا اإلنسان   و يقُع عل  اإلنسان املصيبة الشيء الذي يؤمل يؤذي انا نشأ 

اناك اناك مصيبة ضعيفة خمتلفة م  ُهة الضعف و الشدة خمتلفة ُخمتلفة م  عدة ُهات احلياة الدنياية 

اناك مصيبة أآلمها ال ُ د املصادا م  اناك مصيبة أملها كبري اناك مصيبة أملها حمدود شديدة  مصيبة

املقصاد و ختتلف املصادا أيضاً م  ُهة سنخية املصادا اذه اجلهة م  ُهة الضعف و الشدة ختتلف 

اناك لف م  ُهة السنخية املصادا ختتالسنخية يعين أصل ناعية الشيء بعبارة أخرى حقيقة الشيء 

م  ُهة الشدة و الضعف اختالف   مصادا مادية اناك مصادا معناية م  ُهة السنخية اختالف 

و اناك اختالف اناك مصادا دنياية اناك مصادا دينية م  ُهة ماضاع املصيبة  ككذلاملصادا  

ك مصادا   الدي   (اللسُهمَّ ال جتعل مصيبتنا   ديننا) انالذلك   األدعية الشريفة يتكرُر اذا املعىن 

اناك مصادا مادية اناك , فإذًا اناك مصادا شديدة اناك مصادا ضعيفة اناك مصادا   الدنيا 

تقع مراتا  مصادا معناية اناك مصادا دينية اناك مصادا دنياية و  ت كل عناان م  اذه العناوي  

ه ُمقدمة أريُد م  خالهلا أن و إمنا اذكثرية أنا قلت لسُت بصدِد الدخال   دراسة فلسفة املصيبة 

هلذه , السر   تعرض اإلنسان و اإلنسان يتعرُض هلذه املصادا فاملصادا خمتلفة أصَلً◌ إ  مقصادي 

اذا العامل حمدود و القاانني الكانية اإلهلية الذي  كمُه الُسَن  املصادا أن اإلنسان يعيش   اذا العامل 

حمدودة و اكذا سادُر املخلاقات سادُر املخلاقات   اذا العامل  نُ  اآلن أعمارنازمانيًا و مكانيًا 

حىت لا أردنا أن نطاَي و م  ُهة املكان نُ  حمدودون فم  ُهة الزمان نُ  حمدودون أعماراا حمدودة 

ه األرض  ه البسيطة سريًا متام ُو اذا , األرض حمدودة بتمامها متام األرض اي أيضًا حمدودة متام ُو

أ�ا و الناٌ بطبيعتها و الناٌ و حىت احلياانات حمدود م  ُهة املكان دود م  ُهة الزمان العامل حم

ُمرادي م  املصاحل األنانية كل ما يريدُه اإلنسان أن جيمعُه   اجلانا تسع  لتحصيل املصاحل األنانية 

ء مادية يريد اإلنسان أن املادي   اجلانا املعناي اناك أشياء معناية يريد اإلنسان أن جيمعها اناك أشيا
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بل بسبا سعة دادرة األنانية اإلنسانية حيدث التصادم فيما بني الناٌ اإلنسان مع احلياان جيمعها 

ادة   العامل اإلنسان مع اجلماد  مشكلة تلاث البيئة م  أي  ناجتة ؟ ناجتة م  اآلن اذه املشكلة املُا

ادات مع النبات م ع احلياان مع اجلماد مع اإلنسان و سادُر املصادا أصطدام مصاحل اإلنسان مع املُا

و اذا التصادم حيدث اذا التصادم بسبا اذه القاانني بسبا اذا الظرف احملدود ناجتة م  اذه احلالة 

  بعض األحيان يكان مشروعًا و   بعض األحيان ال يكان مشروعًا   بعض األحيان ليس فقط 

ات الشرف كتصادم عاشاراء اذا التصادم   أعل  مراتا يكان مشروعًا و إمنا يكان   أعل   دُر

الشرف اذا التصادم بني بين البشر   اذه احلياة مل يك  مذمامًا جبميع حاالتِه بسبا اذا التصادم 

تتفرع اآلذايا تتفرع املشاكل تتفرع احمل  عل  اختالفها و املشاكل و اآلذايا ال تأيت م  احلروب فقط اذا 

فهناك اليت تصدُر م  اإلنسان سبا م  األمراض و اكذا سادُر احلاالت األخرى يكم  ي التلاث البيئ

اناك القتل اناك اجلراحات و سادر املعاين و سادر  السج  اناكاناك احمل  اناك الباليا األمراض 

و اذه  اي اليت يُقال عنها املصاداسادُر اذه املعاين احلاالت اليت تسبُا لإلنسان اآلالم و اآلذايا 

أشارت الروايات الشريفة أيضًا لغايات و قاانني املصادا قاانني ماسعة املصادا ُتصاُّ عل  اإلنسان 

م  املصادا ما م  املصادا ما يقُع عل  اإلنسان عقابًة م  املصادا ما يقُع عل  اإلنسان تكفرياً إليها 

ما يقُع عل  اإلنسان متحيصًا و أختباراً  م  املصاداِه ع  الاقاع   معصية يقُع عل  اإلنسان أصًال ملنع

تِه  بنفسِه   سبيل و م  املصادا ما يسع  اإلنسان إليها م  املصادا ما يقُع عل  اإلنسان لرفعة دُر

م  الذي يُعاقا أبا كالذي حدَث   عاشاراء الذي حدَث   عاشاراء مل يك  عقابًة منفعة اآلخري   

الذي وقَع   عاشاراء مل يك  عقابًة و الذي أنصاُر الافاء و اإلخال  أم أال البيت أم عبد اهللا يُعاقا 

و الذي وقع   عاشاراء مل يك  بعناان التمحيص وقَع   عاشاراء مل يك  بالءًا ألُل تكفري الذناب 

ََُُحصًا ُحمِّص بذا البالء لك  البالء الذي وقَع   عاشاراء  م رمبا   بعض أصحاب احلسني  مل يك  

هتان :في  ه ُو
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ُت لطلا اإلصالح   أُمَّة ُدسي ملنفعة الناٌ .. - هة األو  إمنا خُر  الُا

هة الثانية الشاق اإلهلي : -  و الُا

 تركُت اخللـق طُـرَّاً    اــااَك          وأيتمــُت العيـال لكــي أراك

 ـااكَ فلـا قطعتــين بـاحلـاِّ إربـاً          َلمـَا مـال الفـؤاُد  إ  سـ

ُه األول ألُل اذه األُمَّة الذي وقَع م  ُمصاب   كربالء  ه األول ألُل الناٌ , الُا ألُل البشرية الُا

  ليلة البارحة تشُري إ  اذا املعىن و لذلك كلمُة علٍي األكرب اليت شرحتها اا الذي سع  إ  املصيبة 

, أوقعنا عل  املات ام وقعاا عل  املات ق ال نبايل ما ُدمنا عل  احلأوقعنا عل  املات أم وقع علينا 

لك  أُي هلا غايات هلا أبعاد , عل  أي حاٍل فاملصادُا هلا قاانني صلاات اهللا و سالمه عليهم أمجعني 

يبحثها احلكماء اإلهليان قاعدة يبحثها الفالسفة الكالميان اناك قاعدة يبحثها شيٍء يرتتا عليها 

عدة وسيعة تدخل   كثٍري م  األبااب العقاددية تدخل كذلك   كثٍري اللطف اإلهلي و اذه القاعدة قا

م  األبااب الفقهية قاعدة وسيعة لسُت بصدد احلديث ع  اذه القاعدة لك  عل  أساٌ اذه القاعدة 

 َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ {إن اذه املصادا اليت جتري عل  الناٌ بشرط أن يصربوا هلا و أن يصربوا عليها 

إذا صربوا عليها يرتتا  و اصرب عل  ما أصابك كما   سارة لقمان املباركة } اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  نَّ إِ 

عل  ذلك األُر اجلزيل و الثااب العظيم و اذا م  باب اللطف اإلهلي ألن اإلنسان حبكم القاانني 

القاانني الشرعية اليت اي اي  قاانني ُربية احلاكمة   اذا العامل و اذه القاانني قاانني ُربية قاانني التك

أما التكاي  قاانينُه ُسننُه يقع   أفق اجلرب النار حينما تكان حارة اذه جمبارة عل  احلرارة ليست ُربية 

اد الباري خلقها اكذا واكذا سادُر املخلاقات    اذا اخللق جتري عل  اجلنبة التكاينية   اذا الُا

لتشريعية اذه اليت تكان بعيدة ع  ُانا اجلرب بعيدة ع  ُانا التفايض و إمنا اي قانان اجلرب اجلنبة ا

ريد أمنزلة  بني املنزلتني كما يقال صادق العرتة األطهر صلاات اهللا و سالمه عليه عل  أي حاٍل ال 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
صاب ..و ُنصرة إمام زماننا عليه السالم و الثأر احلسيين الشريف 

ُ
                                                    عمق امل

- 11 - 
 

ان   التفصيل   مثل اذا الكالم لك  م  لطف الباري سبحانه و تعا  َلمَّا جتري املصادا عل  اإلنس

اذا العامل أن يُثيبُه أن يُعِاضُه ما يُقال لُه بقانان األعااض   علم الكالم اناك حبث وسيع   كتا 

أو الكالميني اذا البحث عناانُه األعااض ما يُعاضُه الباري للعباد ُرَّاء ما يقامان بِه م  أعمال صاحلة 

صاب فيصربون عليه 
ُ
و اذا كما قلت داخل    قاعدة اللطف اإلهلي ُرَّاء ما يصيبهم م  البالء و م  امل

و إال اذه املسادل حاُة إ  بسٍط     كل اذه التفاصيل الدخال و أنا م  أول مرة قلت ال أريد 

فهذه املصادا اجلارية عل  البشر يرتتا عليها القال و إ  إسهاٍب   البيان و لسنا   مثل اذا املقام 

  انا نقال : ( أعظم اهللا أُارنا ِمبُصابنا   احلسني عليه السالم ) ُأِصبنا ناألُر يرتتا عليها الثااب 

عل  اذه املصيبة حينئٍذ عرفت مقصادي باحلسني و حينما يُعزي بعضنا بعضاً ندعاا اهللا أن يُعظِّم أُرنا 

صاب يرت 
ُ
تا م  اذه املقدمة أن اناك مصادا و حبسا قاعدة اللطف اإلهلي الذي يصُرب عل  اذا امل

اجلزُع ُدوح  ألُلها اجلزع صالف مصيبة أيب عبد اهللا مصيبة أيب عبد اهللا ال ُيصرب عليها عليه األُر 

اآلن ال أريد الدخال   اذه القضية و صلاات اهللا و سالمه عليه ُدوح ألُل مصاب سيد الشهداء 

زَع ألُل أيب عبد اهللا صلاات اهللا . اجلَ إال ُمصاب أيب عبد اهللا ال يقع   دادرة الصرب يقع   دادرة اجلزع 

صلاات اهللا و م  أشياع أال البيت م  أشياع أيب عبد اهللا و سالمه عليه اا املمدوح و اا املطلاب 

( أعظم اهللا أُارنا ِمبُصابنا باحلسني سالمه عليهم أمجعني فهناك ُمصاب و اناك ُدعاء  بتعظيم األُر 

و مىت نستحق تعظيم اذا األُر األُر عل  مصيبة أيب عبد اهللا  عليه السالم ) يا تُرى ن  مىت نستحق

إذا ُأصبنا حقيقًة و إذا مبصاب أيب عبد اهللا ن  انا ندعا ن  نستحق اذا األُر فعًال إذا ُأصبنا حقيقًة 

برزية احلسني عليه السالم حينئٍذ نكان م  دخلت لاعة مصاب أيب عبد اهللا إ  قلابنا إذا اكتات أفئدتنا 

فإذا ُكنَّا م  أال املصيبة حينئٍذ سنناُل حينئٍذ نكان م  أال الرزية فإذا ُكنَّا م  أال الرزية ال املصيبة أ

باقر العرتة صلاات اهللا و سالمه عليه لك  الذي أشار إليه كالم إمامنا حينئٍذ سننال عظيم األُر األُر 

صاب 
ُ
البد أن نعرف قدر الذي أصبنا بِه لذي م  ُهٍة علمية البد أن نعرف قدر ان  مىت نتحسس بامل
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إ  كيف ُقِسمت اذه املصادا اناك مصادا كبرية  و إال املصادا اناك مصادا صغرية أصبنا بِه 

إذا أفتقد و ما ترتا عل  ذلك م  أمل صغرية و إ  كبرية بسبا الشيء الذي أصيا بِه اإلنسان 

فهذه املصيبة صغرية إذا أفتقد اإلنسان ينئٍذ قليًال يكان األمل حاإلنسان شيئًا رخيصًا األمل يكان قليل 

فنحُ  مىت نستشعُر مبصيبة أيب عبد يكان األمل حينئٍذ كثريًا فهذه املصيبة تكان مصيبة كبرية شيئًا غاليًا 

ن  نتمكُ  م  معرفة قدر أيب عبد اهللا مىت ما عرفنا قدر أيب عبد اهللا نستشعُر مبصيبة أيب عبد اهللا اهللا 

و غاية اإلدراك أن أدري بأين لسُت أدري ن  ال نتمك  م  اذه اجلهة أنا ال اهللا و سالمه عليه  صلاات

  احملاضرات   الدروٌ اناك كالم  كثري ذكرتُه أريد اخلاض   اذا املطلا رمبا   الالس املاضية 

صَِّل و نريد أن نُ اهللا ف مصاب أيب عبد عر أن نصصا  اذه املسألة لك  م  ُهٍة علمية ن  إذا أردنا 

نتحسس بأمل مصيبته قدره بعد ذلك قدره حىت إذا عرفنا  عرفالبد أن ناألُر العظيم عل  اذه املصيبة 

قد تكان اينة م  ُانا أبا عبد اهللا فيه خصاصية رمبا و إن كانت اذه القضية بعد أن نعرف قدره 

ادة   سادر األدمة حينما أقال غري ادة ال م  ُهٍة ذاتية و إمنا م  ُهٍة اذه اخلصاصية غري مُا  مُا

طينتهم مقاماتم واحدة صلاات اهللا و سالمه عليهم أمجعني و إال أدمتنا   املقامات الذاتية عرضية 

حبسا حبسا الزمان حبسا األحداث حبسا الظروف لك    املقامات العرضية واحدة نارام واحد 

إمام م  األدمة صلاات اهللا و سالمه عليهم أمجعني متيـََّز  الاقادع اليت حدثت ترتبت بعض اخلصادص لكل

و لذلك سيد أن سيد الشهداء يقتحُم القلاب م  دون استئذان با اناك ميزة واضحة لسيد الشهداء 

سالمه عليه دخل إ  قلاب أشياعِه و إ  قلاب أعدادِه تقََّحم القلاب و دخل إ  الشهداء صلاات اهللا و 

ربطًا أكيدًا شديداً تئذان النار احلسيين و العاطفة احلسينية اجلياشة اي اذه تربطنا القلاب م  دون اس

اذه األبيات   عينية , سالمه عليه صلاات اهللا و بأيب عبد اهللا و اذا م  باب فيض سيد الشهداء 

طا فيها اجلاااري لا كان اناك وقت طايل لذكرُت أبياتًا كثرية منها لك  الاقت ضيق األبيات اليت خيا

 :سيد الشهداء 
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 عِ ـدرانِه األربـــُج جبــيض        الشكاكِ  تقحَّمت صدري و رياُ 

 :أبا عبد اهللا 

 الشكاِك        يضــُج جبـــدرانِه األربـعِ  تقحَّمت صدري و رياُ 

اَز يبَّ الشُك فيمـا مع اجلدود        إ  الشــك فيمــا معــي  ُو

 مـ  مبــدأٍ  بـدٍم ُمشبَــعِ      إ  أن أقمـت عليــه الدليـل  

 إ  أن أقمـت عليــه الدليـل       مـ  مبــدأٍ  بـدٍم ُمشبَــعِ 

هطـعِ 
ُ
 فطـاعاً  ألقـ  إليـك القيـاد       و أعطـاك إذعـانـَك امل

 فنـارَت ما أظلـم م  فـكريت       و قاَّمت مـا أعاج مـ  أضلعي

 أبا عبد اهللا : 

   فـكريت       و قاَّمت مـا أعاج مـ  أضلعيفنـارَت ما أظلـم م

شعت مشسها و م  دون استئذان و نارية أيب عبد اهللا أبا عبد اهللا تقحََّم القلاب و دخل إ  القلاب  -

اذه م  بركات دماء و اذا م  لطف أيب عبد اهللا شعت أنااراا و أشرق ضيادها   كل أفاق اذا العامل 

  اذا الباب م  ُهة لذلك أبا عبد اهللا   اذا اجلانا ل الغاضريات اليت صبغت رماأيب عبد اهللا 

التعرَِّف عل  قدرِه و م  ُهة التعرسف عل  منزلتِه نارُه يكشف لنا حقيقته يدل عل  ذاتِه بذاتِه صلاات 

  ت   زيارات أال البيت بياهللا و سالمه عليه لك  اذا ال يعين أننا نستغين ع  البحث   كالم أال ال

ُخَطِا أال البيت اليت تتحدُث ع  مقاماتم احملمادة ع  مراتبهم النارانية اذا ال يعين أننا نستغين لك  

اذه الظاارة واضحة   سيد الشهداء صلاات اهللا و سالمه عليه قلُت م  ُهة علمية أوًال البد أن 
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ك أدمتنا صلاات اهللا و سالمه نعرف منزلته البد أن نعرف قدره , ثانيًا البد أن نعرف مصيبته , و لذل

داومة لذكر 
ُ
عليهم أمجعني يؤكدون عل  اذه القضية يؤكدون عل  مداومة ذكر مصاب أيب عبد اهللا امل

تُعيننا عل  إدراِك ما لقيُه أبا عبد اهللا   يام الطفاف م  مصاب أيب عبد اهللا صلاات اهللا و سالمه عليه 

( اَلسَالُم حات قبل قليل قرأُت مقطعًا م  زيارة الناحية املقدسة أآلٍم و م  ِحمٍَ  و م  قاارَع و م  ُرا

ُغسَِّل بدم اجلراح 
ُجرَِّع بكاسات الرماح  عل  امل

) فالبد أن نستكشف مصادبُه حىت , الَسَالُم عل  امل

 بشيٍء م  أآلمِه و إن كان األمل الااقعي   قلا اإلمام احلجة  سحينئٍذ نتمك  م  التحس

ُُرحاً أنت صاحبُه     ال يؤِملُ اجلـرح إال مـ   بِه األملال تشكا للنا  ٌ 

عليه السالم ُراحات احلسني ليست فينا ُراحات احلسني   احلجة اب  الذي فيه األمل إمام زماننا 

  قلابنا أما اآلالم و حمبة ألُل أيب عبد اهللا العسكري اذه آاات و حسرات و أحزان و عاطفة احلس  

صلاات احلسني يتحسسُه احلجة اب  احلس  أآلم احلسني يتحسسها احلجُة اب  احلس   عطشُ احلقيقية 

عزى   اذه اهللا و سالمه عليه و لذلك اا املثكال حقيقًة 
ُ
صاب حقيقًة و لذلك اا امل

ُ
و لذلك اا امل

الثاين مر , فاألمر األول البد أن نعرف قدره و األإمام زماننا صلاات اهللا و سالمه عليه الليلة حقيقًة 

اذه البد أن نستكشف معاين مصيبتِه البد أن نطيل النظر إ  مصادبِه و لذلك تأكيد األدمة عل  

نقلُت لكم مقاطع م   القضية م  اذا الباب تتذكرون   ليلة وفاة إمام األُمَّة رضاان اهللا تعا  عليه 

ء   عدة خطابات   صصا  ذكر مصادا سيد الشهداصصا  جمالس عزاء سيد الشهداء كالمِه 

عدة بيانات يؤكد البد م  إطالة املصيبة   جمالس العزاء البد م  ذكر املصادا   كل صقٍع م  اصقاع 

و اذه املعاين مستقاة م  أحاديث أال بيت اذه البالد والبد للكل أن يقرأوا مصادا أيب عبد اهللا 

كي نتحسس ف عند مصادا أيب عبد اهللا  العصمة صلاات اهللا و سالمه عليهم أمجعني فأن نطيل الاقا 

اع م  القاارع م  الايالت اليت ُرت عل  إمامنا ُرت عل  أال بيت إمامنا  شيئًا م  اآلالم م  األُو



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
صاب ..و ُنصرة إمام زماننا عليه السالم و الثأر احلسيين الشريف 

ُ
                                                    عمق امل

- 15 - 
 

حينئٍذ إذا عرفنا منزلته و إذا صلاات اهللا و سالمه عليه و عليهم مجيعًا ُرت عل  أصحاب إمامنا 

حينئٍذ تقاى النية د   قلابنا باجتااه حينئٍذ تقاى اآلصرة ُحاٌّ شدي سسنا مصيبته حينئٍذ يكان اناك 

حينئٍذ نتمىن و حينئٍذ تنعقد اذه النية   قلابنا أن لا كنا     قلابنا نتمىن أن نكان قد َشِهدنا كربالء 

لك  إذا كانت اذه رمبا تكان صادقة رمبا تكان غري صادقة لنصرناه اذه نية تكان   القلاب الطفاف 

أن ننال عظيم األُر أن نكان يرتتا عليها أن ننال عظيم األُر إذا كانت اذه النية خملصة صادقة  النية

تشهُد فيها قاانني أال و اذه املعاين تشهُد فيها الروايات   األُر و   الثااب ُشركاء أصحاب احلسني 

  سا ما يسنح بِه املقام إ  بعٍض م  النصا  حبالبيت   �ج البالغة الشريف أنا أشري بشكٍل سريع 

ل  الذي خياطا أمري املؤمنني بعد واقعة اجلمل أمري املؤمنني بعد أن قُِتل �ج البالغة الشريف اذا الُر

صلاات اهللا و بعد أن ُأِسرت عادشة , فأحد أصحاب أمري املؤمنني و بعد أن فر أصحاب اجلمل اجلمل 

وددت أن فالناً يقال لُه وددت أن فالنًا أخي أخا اذا الصحايب و سالمه عليه خياطا أمري املؤمنني 

ل متىن أن  أخي كان شاادنا كي يرى ما نصرك اهللا بِه عل  أعدادك ماذا قال لُه أمُري املؤمنني ؟ اذا الُر

يكان أخاه حاضر ليفرح مع أولياء أال البيت بنصر أمري املؤمنني , أمري املؤمنني قال لُه أاَاى اخيك 

, قال نعم ,قال : فقد َشِهَدنا , إذا كان اااه معنا نيتُه معنا رأيه فقد َشِهدنا , و أستمر األمري     معنا

وقاع الفعل و قد انا قد للفعل املاضي تفيد  قق لعليه السالم , فقد َشِهدنا و لقد َشِهدنا و كالمِه 

ه األ  ول م  الكاسيتمسباقة بالم التاكيد لتأكيد املعىن ....إ  انا ينتهي الُا

فهم كلمةواضحة تشري إ  أن الذي    األصالب و   األرحام إذا كان اااام ااى علٍي و آل علي ...

عدة زيارات ُامعة   الزيارة اجلامعة ألدمة املؤمنني آخر مفاتيح اجلنان الشريف معهم و لذلك نُ  نقرأ 

اناك زيارة أخرى معروفة اهلادي عليه السالم  نامإما املروية ع  اناك الزيارة اجلامعة الكبرية املعروفة 

ألدمة املؤمنني يرويها سيدنا اب  طاووٌ رمحة اهللا   آخر الزيارة , الزيار   آخر املفاتيح و بالزيارة اجلامعة 

 و أنصاركم املتقدمني    آخر الزيارة ماذا خناطا األدمة ؟ ( فنحُ  ُنشِهُد اهللا أنَّا قد شاركنا أوليادكم 
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عليه السالم يام  سيد شباب أال اجلنة إراقة دماء الناكثني و القاسطني و املارقني و قـََتلة أيب عبد اهللا 

 حضروا لُِنصرتكم ) اذا املقطع واضح يتكربالء بالنيات و القلاب و التأسِف عل  فات تلك املااقف ال

املقطع   كل اذه املطالا  لتفصيل الكالمكثرية لك  وقت اللس ما يسع النصا    اذا املضمان  
( فنحُ  ُنشِهُد اهللا أنَّا قد واضح و ال أشرحُه فقط أعيد قراءتُه مرة ثانية عليك و أنت تبصسر   معانيه 

أنصاركم املتقدمني   إراقة دماء الناكثني , الناكثني  أنا قد شاركنا أوليادكم و  املتقدمني شاركنا أوليادكم

الذي ُاء مذكاراً   �ج البالغة قبل قليل الذي ذكرتُه بني يديك ,   إراقة   وقعة اجلمل نفس الكالم 

دماء الناكثني و القاسطني و املارقني و قـََتلة أيب عبد اهللا سيد شباب أال اجلنة عليه السالم يام كربالء , 

صرتكم ) بأي شيٍء شاركناام ؟ بالنيات و القلاب و التأسِف عل  فات تلك املااقف اليت حضروا لِنُ 

اذا املقطع ( ماذا نقرأ   الزيارة الشعبانية ؟ الزيارة الشعبانية م  أام زيارات سيد الشهداء املخصاصة 
لبيك داعي اهللا إن مل ُجيبك بدين عند استغاثتك و لساين عند استنصارك فقد أُابك قليب ومسعي و 

لبيك داعي اهللا اذه التلبية ة الشريفة مقتطف م  الزيارة الشعبانيبصري ) نفُس اذا املقطع اذا املقطع 

ادًا   لندادِه ال م  ناصٍر ينصرين  لبيك داعي اهللا إن كان مل جيبك بدين عند استغاثتك مل أك  مُا

فقد ألين كنُت   األصالب , إن كان مل ُجيبك بدين عند استغاثتك و لساين عند استنصارك زمانك 

زيارة ُابر اب  اذه الزيارة مرت عليكم , اذه املعاين و غرياا أُابك قليب و مسعي و بصري أبا عبد اهللا 

أب  عطية أو عطية العا  عل  مسعتمااا م  عل  أعااد املنابر قرأمتااا   كتا املقاتل عبد اهللا االنصاري 

و يقال بعد أن زار سيد الشهداء كان يرافق ُابرًا اب  عبد اهللا االنصاري اختالف الروايات اذا الذي  

د جمال لذكراا زيا ُاَل يقال بعد ذلك أخذ جيال حال قرب احلسني رة مفصلة زيارة مفجعة لك  ال يُا

( السالم عليكم أيتها األرواح املنيخة بقرب أيب عبد و سلَّم بذا السالم يزور الشهداء حال قرب احلسني 

و أمرمت باملعروف و �يتم  اليت حلت   رحلِه , أشهد أنكم أقمتم الصالة و آتيتم الزكاة و اهللا احلسني

, امللحدون أولئك لعنة اهللا عليهم اكذا يصفهم ُابر رضاان اهللا تعا  و قاتلتم امللحدي  ع  املنكر 
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, و قاتلتم امللحدي  و عبدمت اهللا حىت أتاكم اليقني , مث يقال : و الذي بعث ُحممَّداً صل  اهللا عليه عليه 

قلُت يا ُابر ما أنتم فيه ) اذا الذي كان برفقة ُابر األنصاري فيم و آله و سلَّم باحلق إنا قد شاركناك

و القام و القام قد فُرِقت بني رؤوسهم و أبدا�م ن  الابطنا وادياً و ال صعدنا ُبًال و ال ضربنا بسيف 

اهللا  القام لقاا ما لقاا , فماذا قال ُابر ؟ قال لقد مسعُت حبييب رسالرُِملت نسادهم قد أومتت أوالدام 

مث و م  أحا عمل قاٍم ُأشرَِك   عملهم يقال م  أحاَّ قاماً ُحشر معهم صل  اهللا عليه و آله و سلم 

عل  ما مض  عليه قال و الذي بعث ُحممَّدًا صل  اهللا عليه و آله وسلم باحلق إن نييت و نية أصحايب 

, م  أحاَّ قاماً َك   عملهم , م  أحا عمل قاٍم ُأشرِ صلاات اهللا و سالمه عليه احلسني و أصحابُه 

حينما نعرُف ؟ تتحقق حينما نعرُف قدر احلسني مىت تتحقق , اذا احلا و اذه النيات ُحِشر معهم 

صلاات اهللا و سالمه عليه و حينما نعرف عليه السالم حينما نعرُف �ضة احلسني أاداف احلسني 

نتحسُس شيئاً يسرياً و نزراً قليًال م  أآلمِه  و حينمامصادا أيب عبد اهللا  عرفتضحية احلسني و حينما ن
حينئٍذ مثل اذا صلاات اهللا و سالمه عليهم أمجعني العظيمة اليت ال يعلمها إال اهللا و إال أاُل البيت 

حينئٍذ حينئٍذ إذا  ققت اذه النية الصادقة حينئٍذ مثل اذه النية تتحقق   قلابنا احلا يتحقق   قلابنا 

و قد تكان لك  اذه الناايا قد تكان صادقة أن يُعظَِّم أُارنا ِمبُصابنا بأيب عبد اهللا ي نلتمس م  البار 

؟ نعم اناك حمك  و حمك  و حمك لك  احملك , ال اناك حمك  لتمييز النية الصادقة م  غرياا غري صادقة 

حينما نريد أن نتحسس انا  إمام زماننا احملكو البنيس و الطريق الالدح و اَحملجسُة الااضحة البيسنة الااضح 

و إال البد أن نعيش معه البد أن نتحسس أآلم إمام زماننا أآلم سيد الشهداء صلاات اهللا و سالمه عليه 

م  الطالبني بثأرِه مع وليِه اإلمام املهدي عليه السالم م  اذه التعزية و ُعلنا و إياكم املقطع الثاين 

  كيف ندعا اهللا أو نتمىن ان نكان م  الطالبني بثأر سيد الشهداء ناملقطع  الثاين يشري إ  اذا املعىن 

, اذه واقعًا ن  صادقان مع صاحا األمر مع صاحا األمر ما مل نتحسس أآلم صاحا األمر 

اا مصيبتنا اي اذه مرضنا اا اذا قلق بقراءة األدعية لو دادماً ن  ناملقاطع اليت نقرأاا   دعاء الُندبة 
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املتكلم و أنا ما أستثين نفسي و إال اذه قضية واضحة األدعية اذه م  أمراضنا الااضحة نلقلق بقراءة 

دعاء الُندبة مىت يُقرأ اذه املعاين اليت نقرأاا   دعاء الُندبة م  أمراضنا الااضحة اللقلقة باألدعية السامع 

صاب ؟ أصًال دعاء الُندبة كلُه نُدبة و مصيبة 
ُ
راُع كتا األدعية  قرأ   أيام األعياد يُ و ما يُقرأ   أيام امل

يُقرأ   يام عيد يُقرأ   يام عيد الفطر يُقرأ   يام عيد األضح  مىت يُقرأ دعاء الُندبة كتا املزارات 

يام اجلمعة عيد أعياد املسلمني اي اذه و يام اجلمعة م  أعياد املسلمني يُقرأ   يام اجلمعة الغدير 

و بعد احلسني ال   أيام األفراح الفطر يُقرأ دعاء الُندبة   اذه األيام الغدير عيد األضح  و عيد 

دان و صاحا الفطرة السليمة يتحسس الفرح اناك م  فرح  بعد الذي ُرى عل  أيب عبد صاحا الُا

 حكامتهِ و ع  سلطان خالفتِه ُمبعسد  ع  سلطان يتحسس الفرح و إمام زماننا يعيُش   غيبتِه اهللا 

دان و اذا اللذي يدسعي أنهُ و سالمه عليه  صلاات اهللا صاحا املصيبة صاحا مصيبة  صاحا الُا

راُع كتاب الاسادل الشريف راُع يستشعر معاين الفرح أبداً ال يستشعراا و لذلك   الروايات الشريفة 

ستحبة   يام عيد الفطر , نعم رمبا يسخُر بعض الناٌ م  اذه الكلما
ُ
ستدرك م  األعمال امل

ُ
ت إذا امل

اد   كالم أال البيت مسعها  ستدرك و غري اذي  الكتابني لك  اذا مُا
ُ
راُع وسادل الشيعة راُع امل

حقة 
ُ
داب عيد األضح  آداب عبد الفطر آالروايات ماذا تقال ؟ م  الكتا املعتربة عند الطادفة امل

آل ُحممَّد صلاات اهللا و  , ألي شيٍء للذي أصابُيستحُا لإلنسان أن يُظِهر احلُزن   اذي  اليامني 

أال بعد أن قُِتل أبا عبد اهللا يام العاشر م  ُحمرسم ,   الروايات الشريفة أنُه بعد سالمه عليهم أمجعني 

ال   عيد فطراا و ال   عيد َمَلك   السماء نادى أن ال بارك هلذه األُمَّة املدينة مسعاا اذا النداء 

ن ال بارك هلذه األُمَّة بعد مقتلِه صلاات اهللا و سالمه عليه ن  حينما بعد احلسني عليه السالم أ أضحااا
فحينما نقرأ دعاء نريد أن نعيش مع اإلمام احلجة البد أن نتحسس أآلمه صلاات اهللا و سالمه عليه 

ناُيات سادر األدعية الُندبة أو نقرأ سادر الزيارات 
ُ
و م اليت خناطا فيها اإلمام احلجة عليه السالسادر امل

(فليت شعري دبة النُ  نعيش اذه املعاين حينما نأيت فنقرأ   دعاءاليت تدور ماضاعاتا حال اإلمام احلجة 



 ِلَسَماحة الشيخ األستاذ عبد احلليم الغزِّي
صاب ..و ُنصرة إمام زماننا عليه السالم و الثأر احلسيين الشريف 

ُ
                                                    عمق امل

- 19 - 
 

داننا (فليت شعري أي  أي  أستقرت بك الناى ) اذه املعاين واقعًا نعيشها  قلبيًا واقعًا نعيشها   ُو

أم ذي طاى عزيز  عليَّ أن أرى اخللق و  أو غرياا ىأستقرت بك الناى بل أُي أرٍض تُِقُلك أو ثرى أبرضا 

ال تُرى و ال أمسُع لك حسيسًا و ال جناى عزيز  عليَّ عزيز  عليَّ أن ُحييط بك دوين البلاى و ال ينالك 

بنفسي مين ضجيج  و ال شكاى بنفسي أنت م  ُمغيسٍا مل خيلا منا بنفسي أنت م  نازٍح ما نزَح عنا 

إ  مىت  , حنا إ  مىت احار فيَك يا ماالي و إ  مىتفو مؤمنٍة ذكراك  أنت أمنية شادٍق يتمىن م  مؤم ٍ 

أصف فيك و أي جناى عزيز  عليَّ عزيز  عليَّ أن جيري  خطابٍ  احاُر فيَك يا ماالي و إ  مىت و أي

ى عزيز  ر عزيز  عليَّ أن أبكيك و خيذلك الا   عليك دو�م ما ُرى عزيز  عليَّ أن أُاب دونك و أُناغ

فُأساعد  ُزوعٍ ال م   ءال م  معني فأطيل معُه العايل و البكاأن جيري عليك دو�م ما ُرى  عليَّ 

ال يتصل القذا ال إليك يا اب  أمحد سبيل  فـَُتلق  عل  ال قذيت عني  فساعدتا عيين َُزَعُه إذا خال 

قد طال الصدا مىت يامنا منك بغدِه فنحض  مىت نرُد مناالك الروية فنروى مىت ننتقُع م  عذب مادك ف

نرُد مناالك الروية فنروى مىت ننتقُع م  عذب مادك فقد طال الصدى مىت نغاديك و نراوحك فـَُنِقُر عينا 

اليت مىت ترانا و نراك و قد نشرت لااء النصر ..إ  آخر الدعاء الشريف ) اذه املعاين و اذه املضامني 

ال ن  ل ن  نصدُق معُه   مثل اذا اخلطاب انناُي با إمام زماننا صلاات اهللا و سالمه عليه 

أنظروا إ  ُحزن إمام زماننا   الناحية إذا ُكنَّا نصدق فكيف يكان حزننا نصدُق معُه   مثل اذه املعاين 

( فلئ  أخرتين   الناحية املقدسة ماذا يقال إمام زماننا عليه السالم اي اذه مصيبة أيب عبد اهللا املقدسة 

و مل فلئ  أخرتين الداار و عاقين ع  نصرك املقدور  ع  نصرك املقدور , أبا عبد اهللا ينالداار و عاق

فألندبنك  , احلجة اب  احلس  اا الذي يقال : أك  مل  حاربك حماربا و مل  نصا لك العدواة مناصباً 

 أمات ا دااك و تلهفا حىتمو ألبكني لك بدل الدماع دما حسرة عليك و تأسفاً عل  صباحاً و مساء 

 عند اإلمامبلاعة املصاب و غصة األكتئاب ) اذا كالم اإلمام احلجة و اذه مصيبة سيد الشهداء 

حىت أمات بلاعة املصاب و غصة  :اا الذي يقال يبكيه دمًا حىت ميات بلاعة املصاب  احلجه
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ا طال بكم اللس أنا , رمبأحس  اهللا لك العزاء األكتئاب, سيدي يا بقية اهللا آُرك اهللا يا اب  رسال اهللا 

حال أُعرسج الكالم اآلن كان يدور حال نيات القلاب الصادقة مع أيب عبد اهللا أحاول أن أختصر الكالم 

إ  لذلك   اذه الليلة أريد أن أشري نيات القلاب الصادقة مع إمام زماننا صلاات اهللا و سالمه عليه 

و أشري إ  ُانا م  مااقف وفادهم بذلك و اختم جملسي ُانا م  مااقف أنصار أيب عبد اهللا 

جنعلُه شفيعنا   اذه أبدأ كالمي بذكر حبيا بذكر باب سيد الشهداء إخالصهم صلاات اهللا عليهم 

ال أريد أن أطيل احلديث ع  حبيا بشكٍل سريع أشري إ  بعض الليلة إ  إمامنا العطشان املظلام 

مير   أزقة دنا   الروايات النيب صل  اهللا عليه و آله و سلم   حياتِه رضاان اهللا تعا  عليه عناملااقف 

إذا مر أصحاب النيب يرون رسال اهللا صل  اهللا عليه و آله و سلم مير   أزقة املدينة   زمان النيب املدينة 

عة النيب بنفسِه يرتك أصحابه و يذاا إ  جمما دادمًا إذا مر   اذا الزقاق   زقاق يلعا فيِه األطفال 

و يُدين أحد األطفال يضمُه إ  صدرِه و يُقبِّلُه اؤالء يتعجبان اذا األمر كان يفعلُه رسال اهللا األطفال 

و ما شأنُه ما مقامُه رسال اهللا اذا الطفل الصغري م  اا ؟ مع احلس  مع أوالد أال بيتِه مع احلسني 

يا رسال اهللا أصحابُه سألاه يدنيه و يُقبلُه يرتك أصحابه و يأيت إليه و  اكذابنفسِه صل  اهللا عليه و آله 

قال أما أين أحبُه قالاا ألي أمٍر ُ بُه ؟ قال اذا الطفل مع اذا الطفل  شيءألي أمٍر أنت تفعل اذا ال

يلعا دادمًا مع احلسني عليه السالم و كنُت أراه إذا كان يلعا مع احلسني عليه السالم أراه عدة مرات 

اب  دام احلسني و يُقبِّل اذا الرتاب أصحاب الرتاُم يقالان اذا اا حبيا يأخذ الرتاب م   ت أق

اذا الطفل الذي كان جيمع الرتاب م   ت أقدام احلسني منُذ رضاان اهللا تعا  عليه مظاار األسدي 

َُُحصان اذا الذي نزل   كربالء أصحاب احلسني و لذلك أصحاب احلسني أنا قبل قليل قلت الطفالة 
منزلة خاصة و لذلك منزلة حبيا كان حبيبًا للحسني عليه السالم , حبيا منُذ ذلك الاقت  داية م  الب

كان يقال حلبيا يا حبيا َكُملت فيك اخلصال إال واحدة قال يا أمري أمُري املؤمنني بعد واقعة النهروان  

و احلرب أوزاراا  و بعد أن وضعتاملؤمنني و ما اي اذه اخلصلة قال الشهادة فبعد واقعة النهروان 
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فها سأل األمري , يا أمري حبيا رأى أن عمسار و أمثال عمسار قُِتلاا أسُتشهدوا رضاان اهللا تعا  عليهم 

قال شهادتك مع ولدي احلسني   كربالء و لذلك املؤمنني أنت وعدتين بالشهادة مىت اذه الشهادة 

إ  حبيا , حبيا كان سيد الشهداء  ,   اليام الذي وصل فيه رسالحبيا كان ينتظر اذا األمر 

قبل أن يصل الرسال قبل أن يطرق الباب كما مذكار   كتا َلمَّا طُرِق الباب ُالساً عل  ماددة الطعام 

حبيا حلظات و طُرق الباب حبيا رفع اللقمة و وضعها   فمِه و غص باللقمة السَري   كتا املقاتل 

 ال أريد أن أطالم فعًال القصة فيها تفصيل و أنت قد مسعتها عرف أن الطارق رسال احلسني عليه السال

و خيرج فُيخرِج ُاادُه إ  بعض البساتني و يصل الكتاب إ  حبيا و حبيا يأمر ُغالمه لكالم عليك ا

تِه كان م  أعيان الكافة حبيا متخفيًا خافًا م  أقربادِه  و كان م  أتباع بين أمية و م  والد زُو

م  بساتينِه حىت حىت وصل إ  البستان لعنة اهللا عليهم مجيعًا فخرج حبيا متخفيًا  ُااسيس أب  زياد

و الغالم كان واقف عند اجلااد طال عليه جميء حبيا و بتخفي اذا الغالم كان ينتظر وصل إ  البستان 

 يقال يا ُااد لئ  مل يايتلغالم خياطا اجلااد احبيا يسمع م  خلف احلادط يسمع خياطا اجلااد 

ه إ  احلسني عليه السالم  سيدي باعتبار اذا الغالم ُلاك لئ  مل يأيت سيدي حبيا فإين أعتليك و أتُا

تتمىن ُنصرتك قال سيدي أبا عبد اهللا حىت العبيد سالت دماع عينيه حبيا َلمَّا مسَِع كلمات اذا الغالم 

ه َلمَّا ركا عل  اجلااد اجلااد  و ركا عل و أخذ اجلااد م  يد الغالم فعًال دخل حبيا إ  البستان  تُا

ل حبيا قال : حبيا إ  أي  ذااا ترتكين انا يريد أن يرتك الغالم  تذاا إ  , الغالم متسسك بُر

و   األيام األو  اليت يت مع حبيا أو فعًال الغالم يُخذين معك لُنصرة إمامي ُنصرة احلسني و ترتكين انا 

, أبا عبد اهللا أدخراا الراية الثانية عشر اذه الراية ء و وزع الرايات   كربالعسكر فيها أبا عبد اهللا 

أبا عبد اهللا أبا عبد اهللا وزع بيا األصحاب ما يعلمان اذه الراية مل  أدخراا حلأدخراا لناصرِه الا  

 الرايات عل  أال بيتِه و عل  أصحابِه الذي  حضروا   معسكرِه الشريف لك  اذه الراية أبا عبد اهللا

عددام قليل   اجلانا الثاين  اعليه  اذا اجلانا خيام قليلة أثار احلزن أثار الغربة واضحة , أدخراا 
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 مم  ُهة الفرات أالف أالف أالف مؤلفة م  الكالب و اخلنازير و الِقَردة و الذداب لعنة اهللا عليه

تأيت لقتال أيب بعد اجلماع  سدوا الفضاء سدوا الصحراء عل  مد البصر أالف مؤلفة مجاعأالف مؤلفة 

عشرون ألف تأيت الاميع اب  زياد مساء مخسة أالف عشرة أالف  عند كلو عند كل صباح و عبد اهللا 

  ألن الناٌ ختاف و الطرق ُقِطعت أما م  ُهة اخليام ما يأيت أحد ميد اب  سعد لعنة اهللا عليهم مجيعاً 

ُغربة كبرية ية ُغربة ؟ ُغربة صغرية الُغربة اليت تأيت م  اجلانا الثاين يام م  األيام و إذا ِبُغربة و لك  ُغربة أ

ال تسُد األفاق  و سالح و أُاده و عتاد م  اجلهة الثانية ُغربة صغرية م  ُهة أالف مؤلفة خيال و ُر

م  اذا القادم شيئًا فشيئًا أنكشفت الُغربة خرج أصحاب احلسني يتطلعان هلذه الُغربة خيام احلسني 

اٌر و معُه ُغالم م  اا اذا القادم ؟ دىن شيئًا فشيئًا و إذا اا حبيا رضاان اهللا تعا  عليه تباشر ف

حبيا َلمَّا راى احلسني عبد اهللا أبا عبد اهللا خرج بنفسِه يستقبلُه  أسرعاا بإخبار أيبأصحاب احلسني 

ليه حىت وقع عل  أقدام و ُاء يزحف عل  يديه و ُرألق  بنفسِه م  عل  ظهر اجلااد خرج بنفسِه 

داب آو و ُدد العهد بعد أن وقع عل  أقدام أيب عبد اهللا صلاات اهللا عليه عل  أقدام أيب عبد اهللا املا  

عل  علٍي األكرب عل  قمر العشرية و سلَّم عل  اهلامشيني و عانق أصحاب احلسني التحية و السالم 

زينا صلاات اهللا و وصل إ  اخليام ات اذي اهلمهمة و اذا الصحدث ضجيج و كالم و مههمة 

عمة ما تريدي  قالت اذي اهلمهمة علي األكرب ذاا إ  اخليمة سالمه عليها أرسلت عل  علٍي األكرب 

اذا ناصُر أيب اذا صاحُا ُدسي أمُري ؟ قال عمة زينا اذا الضجيج ما الذي حدث  و و الصات

قالت لعلٍي زينا صلاات اهللا و سالمه عليها  ُاء لنصرتنااذا حبيا أب  مظاار األسدي املؤمنني 

عقيلة آل ُحممَّد علي األكرب حلبيا أب  مظاار أنقل سالمي حلبيا اب  مظاار أنُه بلغ سالمي األكرب 

أتدري أيها احلسيين إن عميت العقيلة تُبلغك السالم قال عم يا حبيا ذاا إ  حبيا أب  مظاار 

اذه الليلة اذه الليلة نفقُد سيدنا اذه الليلة نفقُد إمامنا قُد أبانا اذه الليلة نفأنتم مفجاعان املفجاع 

و مكُة و غدًا يتيتُم القرآن غدًا تتيتم الصالة و الصيام غدًا يتيتم اإلسالم غدًا ن  يتام  نفقُد زعيمنا 
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لتاع أيها احلسيُين املفجاع البلُد احلرام 
ُ
؟ َلمَّا ُاء اذا فعل حبيا أتدري مأيها الشيعُي احلزي  أيها الزينُيب امل

و م  عل  رأسِه و ُلس عل  األرض أتدري ماذا فعل ألق  العمامة و نقل لُه سالم العقيلة علي  األكرب 

, وفقنا اهللا و إياكم يقال م  أنا حىت ُتسلم عليَّ عقيلة بين ااشم اخذ يرفع الرتاب و يضعُه عل  رأسِه 

اذه الدماع لنكتا فيها تها اكذا مؤاساة لصاحا األمر لتك  نياذه الدماع اذي الدماع احلسينية 

  املناُاة لنكتا فيها اذه الليلة مع احلجة اب  احلس  اذه الدماع عقد الافاء و عهد الافاء اذه الليلة 

م  مجلة األمار أ�م ع  كثري م  علمادنا نُِقلت ع  كثري م  عرفادنا األمار اليت و الدعاء أصًال م  مجلة 

و اذه و نُ    ُااراا الشريف وا حاُة يقصدون السيدة املعصامة صلاات اهللا و سالمه عليها إذا أرد

  ُاار عمة ُااد األدمة   ُاار شقيقة الرضا   ُاار بنت باب احلاادج نعمة ال نتمك  م  شكراا 

يقرأون عنداا    ُاار سيديت كرمية آل علٍي صلاات اهللا عليها يقصدون حرمها الشريف يقرأون التعزية

ن  اذه الليلة نكتا عهد يكتبان حاُتهم بدماعهم مصيبة احلسني و حينما تنسفح الدماع احلسينية 

بذه اللاعة الزينبية بذه الدماع الشيعية مع إمام زماننا بذه الدماع احلسينية و نكتا عقد الافاء الافاء 

رمبا أطلت عليكم الكالم ملاقف ُمشجي   مثل اذه الليلة حبيا و أصحاب حبيا هلم ماقف و اذ ا

و أسألكم الدعاء   مثل اذه الليلة أسألكم الدعاء ال كما اا ُاٍر عل  أنا فقط أذكر اذا املاقف 

أنا سببًا هلذه الدماع و ألتمسكم الدعاء أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء األلسنة شخص يقال لشخص 

مع خمصا    اذه الليلة مع اذه الدماع احلسينية عاء و أنتم أيضًا سبا لتحصيل الثااب أسألكم الد

حبق اللهم أرحم غربتنا   اذه الدنيا مع غربة أيب عبد اهللا شيعة أال البيت مع غربة احلسني و أنتم غرباء 

م  أشرف املااقف اذه الليلة ماقف لألنصار ماقف حلبيا صلاات اهللا و سالمه عليه غربة أيب عبد اهللا 

الشهم نافع اب   مثل اذه الليلة خيرج م  خيمتِه نافع اب  االل اذا الصحايب املخلص سيد الشهداء  

اده   كربالء يراقا احلسني  عليه السالم م  دون ان يأمرُه أحد م  بعيد االل أوقف حياته طيلة ُو

سيد  يراقا احلسني أي  ما يذاا احلسني يذاا نافع خلفه ُحمافظًا لُه م  دون أن يأمرُه أحد بذلك
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  مثل اذه الليلة يتفقد التالع يتفقد الروايب احمليطة مبعسكرِه نافع َلمَّا رأى الشهداء خرج م  خيمتِه 

نافع  اذا , قال نعم سيد الشهداء أحس باقع أقدامِه سيد الشهداء قد خرج م  اخليام تَِبَع أبا عبد اهللا 

يا اب  رسال اهللا أزعجين لذي ُاء بك يا نافع قال ما اِفداك نافع و أبا نافع يا اب  رسال اهللا نافع  اذا 

ك   اذا الليل  ت أتفقد التالع خرُو إ  معسكر اذا الطاغية خفت عليك يا اب  رسال اهللا قال خُر

الروايب لعل مكمنًا لألعداء فيها يام نمل و حيملان   يام غد كالم ُرى بني نافع و بني اإلمام اا 

أخذ يد نافع و أمسكها , اإلمام صلاات اهللا و سالمه عليه   يد اإلمام يُد نافع نافع يقال و كانت 

و سلكت ما بني اذي  يا نافع لا أختذت اذا الليل مجًال اإلمام يقال لنافع و ُاءا يتمشيان بيدِه 

ماذا فإن القام ال يريدون إال قتلي و جنات بنفسك بني التالل و سلكت ما بني اذي  اجلبلني اجلبلني 

أخرتط يدُه م  يد احلسني و وقع نافع ما إن مسع اذه الكلمات ماذا فعل نافع ؟ ذا الصحايب ؟ فعل ا

ههِ بكلِه  أقدام أيب عبد اهللا صلاات اهللا و سالمه عليه قال إذًا ثكلت أم نافع نافعاً عل  بصدرِه  بُا

كيف يفارق و الذي نَّة  اا نافع يرى اذه مِ و الذي م َّ بك عليَّ   اذا املاقف سيدي يا اب  رسال اهللا 

ع اإلمام  مع نافع و دخل سيد الشهداء م َّ عليَّ بك بذا املاقف ال أفارقك أبدا يا اب  رسال اهللا و ُر

نافع يقال كنت أتصار أنُه يدخل سريعًا و خيرج و إال ما كنت أقف قريبًا م  اخليمة إ  خيمة العقيلة 

السيدة ايئت لُه متكئ ايئت لُه نا صلاات اهللا عليها دخل عل  السيدة زي, لك  اإلمام َلمَّا دخل 

فيما بني العقيلة و بني سيد ء لذلك مسعُت شيئًا م  الكالم وسادد و ُلس فطال ُلاسُه بعض الشي

ال أخي يا حسني أب  امي يا حسني قال العقيلة لسيد الشهداء م  مجلة الكالم الذي مسعتُه الشهداء 

لقد استعلمتهم لقد استخربتم رمبا يرتكانك قال أخية زينا يام معركة يام غد استعلمت نيات أصحابك 

دت فيهم إال األشاٌ األقعس  أستئناٌ الطفل مبحالا أمه و كالم يستأنسان باملنية دوين فا اهللا ما ُو

أن ما أريد أن اطيل املقام عليك نافع صلاات اهللا و سالمه عليه ُرى فيما بني العقيلة و سيد الشهداء 

و العشُق احلسيين أكسري  سحري  ثار فيِه العشُق احلسيين ثارت فيِه احلمية الشيعية ا مسع اذه الكلمات َلمَّ 
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حينئٍذ ااى أيب عبد اهللا   ُاانِه عشُق أيب عبد اهللا  رتعجيا ال يتمك  اإلنسان ان يقف أمامه ثا

ه نافع أسادت الدنيا   عينيه  ه إ  حبيا ما يدري أي  يتُا د ن حبيا اا كبري األنصار أللك  تُا ُو

ُالس  أنت انا و بنات الزاراء دخل عليه قال حبيا و بني يديه سيف يُقِلبُه اخليمة  حبيا ُالسًا  

م  مروعة خادفة ما اخلرب يا نافع ؟ قال حبيا اآلن كنت عند اخليمة و زينا إ  اآلن غري متأكدة 

بيا حينئٍذ أيضًا شع   قلبِه عشق احلسني لذلك حإخالصنا زينا إ  اآلن غري متأكدة م  ُنصرتنا 

يا فرسان اهليجاء يا ُرسد اُحلسام و نادى و خرج م  اخليمة وقف   باب اخليمة حبيا ثارت فيِه احلمية 

م  خيامهم اهلامشيان أيضاً خرج األنصار يرتاكضان أبطال الصفاء أي  أصحايب أي  أنصاُر احلسني 

اا م  يَقِدمهم  حبيا يقدمهم قطا الطفاف أبا الفضل صلاات اهللا عليه لليث الغضبان يقدمهم اخُر

عاا إ  خيامكم ال ال سهرت عيانكم أنا ما عندي شأن معكم ما اخلرب قال ساديت بين ااشم  أُر

ع أبا الفضل أنا كالمي مع أصحايب ن  غلمانكم فدادكم سهرت عيانكم  ع اهلامشيان ُر ع ُر ُر

 قال أيها األصحاب نُ  ِلما طلقنا النساءبيا وقف حبيا فيهم خطيبًا حال حاألكرب أُتمع األنصار 

ما طلقنا الدنيا ؟ ن  ِلما ِلما ِلما و يقالان للحسني للحسني كل , ن  لِ قالاا للحسني طلقنا النساء  ؟

 و بنات رسال اهللاحدَّثين بكذا و كذا حينئٍذ حبيا قال هلم إن نافع للحسني يا أبا عبد اهللا , اذا 

ضجيج و عجيج للحسني غري متأكدة م  ماقفنا و إخالصنا و غري متأكدة م  ُنصرتنا مروعة و خادفة 

و بكاء و عايل رماا العمادم   بعض كتا املقاتل ضجيج و صراخ و عجيج حدث   جملس األنصار 

لهم  ل فجاءوا زحفًا عل  أيديهم و أُر مة العقيلة حىت وقفاا بباب خيُاءوا زحفًا عل  األيدي و األُر

حينئٍذ نادى حبيا برفيع صاتِه ماذا نادى ؟ أتدري ماذا نادى حبيا اب خيام اهلامشيات ا بأحىت وقفاا ب

حقيقًة اؤالء : ( السالم عليكم يا أالنا , اؤالء أالهم بأي شيٍء نادى حبيا ؟ نادى بذه الكلمة , 

اذه سياف اداتنا يا معشر بنات رسال اهللا يا سو العيال , السالم عليكم يا أالنا طلقاا األال و النساء 

إال   رقاب آلاا أن ال يغمدواا عبيد فتيان يعين عبيد , اذه سياف فتيانكم كم , غلمان يعين نغلما
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ن ال يركزواا إال   صدور م  يفرق ناديكم يا بنات أآلاا و اذه أسنة غلمانكم م  يبغي الساء فيكم 

مسع اذا الكالم دخل عل  العقيلة صلاات اهللا لكالم سيد الشهداء و م  اذا ارسال اهللا نُ  أنصاركم 

و عل  و سالمه عليها و دخل عل  اهلامشيات كما   الدمعة الساكبة سيد الشهداء دخل عل  العقيلة 

يا آل اهللا أخُر  قال للعلايات للهامشيات الرواية   الدمعة الساكبة للبهبهاين رمحة اهللا عليه اهلامشيات 

ت العقيلة  وهلم  باب اخليمة  م  بعض اهلامشيات وقف  م  خلف البابسلِّم  عليهم كِلمنهم فعًال خُر

أيها الطيبان حاماا ع  حرادر رسال اهللا و كلم  أصحاب سيد الشهداء : ( السالم عليكم أيها الطيبان 

رسال اهللا و شكانا لُه مث قل  هلم اذه الكلمة املفجعة : يا طيبان يا أصحاب احلسني ما ُعذركم لا لقينا 

يسمعان ويرون ما عذركم و اهللا اذا ناقل فيقال لنا أمل يك  حبيا و أصحاب حبيا ما جيري علينا 

يقال و اهللا ضج أصحاب احلسني اهللا َلمَّا قل  العلايات اذه الكلمة  و الرواية اكذا   النص يقال

م  مرابطها فداتر حاهلم و ُاءت ضجة و عجاا عجيجًا ضجت األرض م  ضجيجهم حىت اخليال 

أي  ام غداً أبا عبد اهللا بعد مقتل أيب الفضل صلاات اهللا ألنصار الك  اؤالء اي تصهل صهيًال عاليا 

فيُنادي أخي عباٌ حبيا ولدي علي م  ناصٍر و ال معني  و سالمه عليه و اا ينظر ميينًا و مشاًال و ال

لشهداء يقال اذه الكلمات أرباب املقاتل يقالان و اهللا كان سيد امسلم برير زاري أناديكم فال جتيبان  

هها  و الدماء تشخا م  ُثث الشهداء أخذت ترتعش و بعض اجلثث أخذت تقام و تقع عل  ُو

ه م  اذا املكان   و أسألكم الدعاء لك  آخر شيءمجيع أطرافها طال بكم اللس  و بقلاب نتُا

  ُحسٍني و آل ُحسني و صادق العرتة يقال اللهم أرحم إ  كربالء إمفجاعة إ  كعبة العشق اإلهلي 

  الليل إن   الليلة القادمة عل  رسلِه قبل أن أختم اللس بالنسبة للس اخلتام الصرخة اليت كانت لنا 

ه إ  ُهة احلسني ختام اللس و إمامنا الصادق يقال اللهم أرحم تلك الصرخة اليت   شاء اهللا , نتُا

هاا بقلابكم بنياتكم و مؤاساة للزاراء كانت لنا ثال ة يا   اذه الليلث مرات و م  قلاب صادقة و تُا

 ُحسني يا ُحسني يا ُحسني ..
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 :مالحظة 

اد بعض االخطاء املطبعية .  )1(  االفضل مراُعة الكاسيت الحتمال ُو
ه االول و )2(  الثاين للكاسيت فـَُريُ  مراعاة ذلك . و قد تكان بعض املقاطع غري ُمسجَّلة م  الُا

 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 

 

 

 


