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الالالالسالم ع علي م و علي ا سيدا اصعصومة ميف  يف ج اواا ا الشا ع عرِّاوا اللس طيباً بالصالة على 

مَّد , و صودة قما اهلامشيني علي  أفضل الصالة و السالم ميف شعاَِّف  ذا اصكان بامسِ   مٍَّد و آل حمع حمع

مٍَّد و مَّد , األقدَّا األمام نواوا اللس ثانيًة بالصالة على حمع و لعيين إمام زماننا احلجة ابيف احلسيف  آل حمع

علي ما أفضلع◌ع الصالة و السالم و لتعجيل فااِ  الشا ع و لكثاة أنصااِه الغيااى و أوليائِ  األوفياء 

مَّد الال مٍَّد و آل حمع  اصصلصني عبِّاوا اللس طيباً و أاجياً ثالثًة بصوٍت افيع بالصالة على حمع

 ـااء ـاز 
 اهللا السميع العليم ميف الشيران الاايمأعوذ ب

 بسم اهللا الاحميف الاحيم

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

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

 يا ربَّ الحسين بحقَّ الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السالم .. مُّ هُ اللّ 

نت و ج مثل  ذه األ ام و الليايل ما ذه أ امع األابعني و قد وصلت بنا تساي إىل ليلة األابعني احلز نة  -

تتواصل الغاضا ات أفواج الزائا يف و أمواج الععشاق ة العشق اإلهلي باجتاه موامب األنصاا ترتا باجتاه معب

 وان أيب عبد اهللا و  م  رتمنون :اة  سجلون مل خروٍة خيرو�ا ج د شاٌة و حعفأفواا ا و تتسقع موامب ا مع 

 َ سب علـى احسيـيف اخرـو     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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الاوا ة نا الصادق علي  السالم  او  ا بشريع الد ان الاوا ة الشا فة ج مامل الز ااات الشا ع عيف إمام

 كذا تاول : ( مل َقَدٍم  افع ا زائاع احلسني علي  السالم أو  ضع ا ل ع بذلك مئة حجة مابولة و مئة 

 )الالعماة مربواة 

 يفـى احسيـعل ا ـو     اخرو حسبنـيف اخرـى احسيـب علس َ 

 نيــزوا السبعــزواه و نـنايف     ــمتعني   ـلإوق ـــو بش

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  و   ــاه حرّ ــو ـ زوا اللـون

  سـب علـى احسـني حساب     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 ابــي البـج بنب داحــو ت  ني حساب   ـى احسـب علـ س

 دَّواــتعاااط ــى الصـو اعل م ما خاب    ـد ـيف قصـل مـم

 ا اضونـمـ ى اللــاً علـاغم  ون   ــيف منعــال  دَّوا وــتع

 ادوا  الكــاب مــيف بــع   ون ــي اصيمــا ااعــو بأم

 اقــالعشـچك ــااتـز ـل اق   ــاك طبـني أاينـا احسـ 

 ـالعشــاقچ ـا احسـني أاينـاك طبــاق    لـز ـااتــك 

 وــمر م ــشي ـع مبــاب   اق  ـعن  بةـالا  تـيف الحــم

 چـي على الا ـوعان و امشـا   طو ا ج   يف ـم  اىــك تـايت

 چايتـك تــاى  مـيف  طو ا ج    اـوعان و امشـي على الا ـ
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 واـو غرّ ــل  يّ ـزاا إلــبي    ج ـبالضي ا ــحتض ني ـ ا احس

 َ سب علـى احسيـيف اخرـو     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ىت تبدوا معامل مابالء و حينما تارتب  ذه الوفود احلسينية ميف ساحة مسري ا حو تواصلع اصوامب  -

اصعامة , ساحة اصعامة و  ذا اصكان الذي فيِ  ضا ح أيب عبد اهللا ضا ح أيب الفضل مكان اخليام  ذا 

 ميف ساحة اصعامة و ميفاصكان الذي سعفكت فيِ  الدماء الشا فة حينما تبدأ اصوامب تارتبع شيئًا فشيئًا 

 سالم  علي   رتمنون بذه الرتانيم :معسكا سيد الش داء صلوات اهللا و 

 اــا ن ـميس لـواقا بز ن اـبي     اـمضيعين ابال ــد مـاينا ننش

 بي ـا ز نب قالـوا ميسـا ن ــا  اينا ننشـد مــابال  مضيعينـ ا 

 ال حادي ضعو�ا بساع و قرعـوش   د فزعـا واحـا و ال هلـاو ـ س

 اـا عة و ن ــونا الشــا تدلـم  يف أبو فاضل وقع ـد و ـشننا ـاين

 وة جيودـو فاضل عالنصـو أداي ب   لزو ـي  ـب منـبس أشوف  و العت

 اـو بين  ـ بين اصوتچ ـو حال مل  ماروع الزنود      اول ـذاه حاـع

 ال و تدوا الغلبـاول  اي ااـن  ب ـنعتا شد مابال اعلي ا نا نـاينن

 نـاول  اي ااـال و تدوا الغلب  د مابال اعلي ا  انعتـب ايننـا ننش

 اـين سلبل احسني ومـتـچوق ـف  ب با ش مرلوبة بذنب    ـامة ز نـح

 ال بال دليلـون ضعيف احلام شـاشل  ز ل   ـيف النـع  ابالـم  چأاد انشد
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   و و ن اـدوه و نـمش اض ـباص  ا العليل    ـيت يل  عاو�ـان قلـچأن 

  ا أاض الغاضا ات ,  چ ا مابالء , أادن أنشدچ دأاد أنش

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ام عيد   ـ م صدق بالش چأاد أنشد

 و حروا برشت الذ ب ااا الش يد  ام عيد   ـ م صدق بالش چأاد أنشد

 اــخملين افة ـچا واـاعدة  ـچ  وان   ز د   ـب بد ـد ز نـوميف نش

 بي ـا ز نب قالـوا ميسـا ن ــا  مضيعينـ ا   اينا ننشـد مــابال

تارتب موامب األنصاا حىت  لوح الضا ح احلسيين األقدَّا حينئٍذ ال تسمعع ج ذلك وشيئًا فشيئًا  -

و ماذا  حىت تصَل إىل الباب الذ يب الفضاء إال صاخات واحسيناه واسيداه تارتب اجلموع بازدحام ا 

ميف عينية اجلوا اي و  ذه عينية اجلوا اي اليت معتبت أبيات من ا معِتَب على الباب الذ يب أبيات 

 :سالم  علي  حلضاة سيد الش داء صلوات اهللا و  بالذ ب على الباب الذ يب

 األاوَعِ   جِ ـلَـــوََّا باألبـتـَنَـ              يف َمْضــَجعـواَك مـَداًء صثـفِ 

 ا َأْضـوَعِ ــِمْسِك  يفاً ومـاعْوحَ      انِ ـاِت اجلِنــَق ميف نَفحـبأعب

 َمْصـاَعِ  يف ِـ م اً ألاِضَك َـ وَسْاي      فو ـوِمَك  وِم الرُّفـاً ليـَوَاْعيَ 

ْ يَــَك النـَّيِّ ِـ على نـَْ ج           النفوا  سِ ـْزناً عليَك ِحبَبْ ـوحع 
َ
 عِ ــِا اص

 معْبـدَعِ   يفْ ـاهع مِ ـا أنَت تأبــمب              َذالـ ع  ِدَك ِمْيف َأْن ـل ْونَاً ـوصَ 

اً ،ـفَـ              اخلالِد يفَ    وِتْـاع جــا أ ُّ ا الـفي  ـعِ ـى اآلَن مل  عْشفَ ـإل ذَّ
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اً ،ـفَـ              اخلالِد يفَ    وِتْـاع جــا أ ُّ ا الـفي   ـعِ ـى اآلَن مل  عْشفَ ـإل ذَّ

 ـعِ ـقـعنَّ  ْم ـ ِ َني عيف َغـدِ ـلال             امِ ـَيف الِعظــَة الراحميـو ا ِعظَ 

 يف َمْفـزَعِ ـواَِك قبـاعَك مـوبـع            للحعتوفِ  زِعٍ ْـ يف معفـَت مـتعالي

 يف َمْفـزَعِ ـواَِك قبـاعَك مـوبـع           للحعتوفِ  زِعٍ ْـ يف معفـَت مـتعالي

 ومـيف اعمَّـعِ  ـ  ـى اانبيـعل             دٍ ـْيف سعجَّ ـَفمِ  دُّ واع ـوذع الـتل

 ـعِ ـبـَْلاَ  مع الَكَااَمـِة ِميفْ ـِسيـنَ             بَّ النَِّسيمع ـثـََااَك فـَ َ  تع ــَمشَمْ 

 ـعِ ـبـَْلاَ  مع الَكَااَمـِة ِميفْ ـِسيـنَ             بَّ النَِّسيمع ـثـََااَك فـَ َ  تع ــَمشَمْ 

 ـاَعِ ـمل َ ضْ  اَّى وـتـَفَ  دٌّ ـَخـ            دِّي حبيثع اسرتاحَ ـْاتع خَ ـوَعفَّ 

 ـعِ ـِ  ومل َخيْشَ ـْت عليــاال            كع خيِل الرَُّغاةِ ــبِ ثع سناـوحي

 ـعِ ـِ  ومل َخيْشَ ـْت عليــاال            كع خيِل الرَُّغاةِ ــثع سنابِ ـوحي

 عِ ـأْافَـ  مٍ ـاوحي إىل َعالَــبِ           الذما اتع  ااتِ ـتع وقد طـَوِخلْ 

ْلَ ـمِ ـبص           ْوَف اخلََيالِ ـطَ  اِكَ ـتع بابـوطعفْ 
ع
ْبـ  ومعـِة اص

ع
 دِعِ ـاص

ْلَ ـمِ ـبص           ْوَف اخلََيالِ ـطَ  اِكَ ـتع بابـوطعفْ 
ع
ْبـ  ومعـِة اص

ع
 دِعِ ـاص

 عِ ــواََة اإلْصبَــااَء َمْبتـعـمح            َواَاِء الضَّاِ حِ   ْيف ِـ َداً مـ َ  أنَّ ـم

 ـاَعِ ـَاٍق معتْ ـشَ  ـِم ذيـلضَّيْ َوا          ـوعِ ـباخلعنع  ـٍم ـدُّ إىل َعالَ ـَمتع 

 أو معْسبِـعِ   ْذِئٍب منـ ــمع  على          ـتـأْطبَـاَ  ابـٍة ـَط ج غـَختَبَّ 
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ْــبآَخـ           ع َاِد ـَب الضَِّمريِ ـِدَل منــلِتعبْ   اِعِ ـَا معْعَشْوِشـٍب ممع

 عِ ـــَاٍم أَْمنَ ـاً إىل حَ ـخوفـ         ااَ ـالصغ واَ ـذي النفـوتدفَع  

 أباعبداهللا :

  ـَْلَمـعِ  ٌة ـإْن تَـْدجع داِايَــفَ         يـ لتظ  قٍ ـصاعِ  يفـَت مـتعالي

َفـعِ   ـااً وملــْيفِء َضيْ ـمل تع         الصاعااتِ   داً علىــِحا أّامع ـت  تـَنـْ

 تَـْزاَعِ    ع وملـَحاَّقـَْتـ دـوقـ        مِ ـيـبَّ إثَا اهلشـذعِا احلَ ـومل تـَبْ 

 مل تعْدقِـعِ  اً وـأِت أاضــومل ت        اءـا ج السمـِل أبااَا ـومل ختعْ 

 ِا مل تـَْنـزعِ ـلَّ الضمائــوِغـ        ْذِمـ ِ ـاِ  يفـِع الشَّاَّ مـومل تـَْارَ 

 األْوَضـعِ  ـقِ ـاخلعلع  ِ  ِمَيف ـعلي        ا  عـمع ـاَا فيمـالن ِدمِ ـومل َتصْ 

  ا حسني :  تعاليت

 اصِْحـَوِا األْوَسـعِ  على دعواع  ـ        ◌َ   اعهع ـقعرْـ يف فـَلَـكٍ ـَت مـتعالي

 اصِْحـَوِا األْوَسـعِ  على دعواع  ـ        ◌َ   ـاعهع ـيف فـَلَـٍك قعرْ ـَت مـتعالي

 بيف البتول :  ا ز ااء الالفيا

 أَدَِّعـي  لِّ ماــاناً على مع ـَضمَ         اـي بَِ ـابَيف البتـوِل وَحْسبِ ـفي

 مل تـعْاِضـعِ  ـالً وـِلِك محَْ ـمِمثْ         اــِمثْـلع  َ َضع يت ملـَيف الـو اب

 األنْـزَعِ  ـاِ ـابَيف الفىت احلاسـو        ـةٍ ــِيف بال ِبْرنَ ـالَبِريـ و ابيفَ 
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َفِتحْ  اِشـَم مل ـَيف  ـو ا غعصْ   ـاِعِ ـَك ومل  ـعفْ ـمنـ أْزَ ـاَ ـب        ـَنـْ

ْرلَــَم الاصيـاـِختَـ      ِد اخلعلودــالً ميف نشيـو ا واصِ 
َ
 عِ ـدِة باص

 عِ ـميف أْظلَـ ٍم وـْيف معْسَتِايــمِ       الزمانِ  امابِ ـَوَاى بـريع الـَ سِ 

 ـعِ ـ ـَْتبَ   ع ـدُّ لــمـا َتْسَتِجـ      َب اخللـودِ ـاَمْ  اع ِـ َت تعَسيّ ـوأن

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال       اِيـَك ج خاطــْلتع  ومَ ـَمتَثَّ 

 ـيـوَتَك ج َمْسَمعِ ـوَادَّْدتع ص       اِيـَك ج خاطــْلتع  ومَ ـَمتَثَّ 

 الال  ل ميف ناصٍا  نصاين

 ـيـوَتَك ج َمْسَمعِ ـوَادَّْدتع ص       اِيـَك ج خاطــْلتع  ومَ ـَمتَثَّ 

ْخـدَعِ  مل و اَُّواِة ــِل  الـبِنَـاْ       ـبْ ـأْاتَِ  تع أْمَاَك ملـَحمَّصْ  وَ   أع◌ع

ْفجِ ـحادثِـ بأصـداءِ        نيـَدِويَّ السن عـلَّ : ل تع ـوقـعلْ 
ع
 ـعِ ـَك اص

ْصِلصع ـَوَما اَتَّ 
ع
 ْيف سعجَّـعِ ـَيف  ومـيف  معْاِسِليـم      دَُّعاةع ـال  ونَ ـَل اص

 األْدمعـعِ  ـِا وـَح بالشَّعْ ـوالصُّبْ        اءَ ـاصس  كَ ـعلي اثااتٍ ـوِمْيف ن

 معدَِّعـي ٍق ِبَك أوـى الِصــعل       َانَـتْ  ا ـفيم  اسةَ ـالسي لعلَّ 

 ـعِ ـأو َمْارَ   ألْ ِليـكَ   لٍ ـِحبَبْ       دَِّيل ـ َ  َمْيف  لَّ ـا َدَ ا مع ـوتش

 عِ ـٍج معْولــاً بكعـلِّ َشـَـ َولعوع      الشَِّجيّ   ْونِ ـذاَك ومَ ـلَّ لِ ـلع

اِ ــبل      احلعَسْني  اِغ حد ثِ ـ داً ج اصرب ْتِ ـَد لَــوٍن أع◌ع  ـعِ ـ ع ممع
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ْلجَ   دع الواثِـقِ ـ       َزْل بَـــْازَةً ـتَ   َوَلّما ومانتْ 
ع
 ـيـاألصع أـاص

 َتْصنَـعِ  تـعاِْد  َع وم ماـومي      ةً َـ خعرّ  ىت ما تعاِْد ـاَعاً مــَصن

 َداِع َعِيف اصْصـدَعِ ـَا اخلِ ْـ وِست      اعونِ ـتع ِطالَء الاع ــا أََزحْ ـوص

 َداِع َعِيف اصْصـدَعِ ـَا اخلِ ْـ وِست      اعونِ ـالاع تع ِطالَء ــا أََزحْ ـوص

 ـعِ ــِة مل تعْربَ ـِا الربيعـبغي       ـاــذاتَِ  ج ةَ ـدع احلاياـأا 

 ا وال أْاوَعِ ـَم من ــَأْعظَــبِ       أعاَعْ   صواٍة لـم ْدتعَك جـواَ 

 اصْصـدَعِ َداِع َعِيف ـَا اخلِ ْـ وِست      اعونِ ـتع ِطالَء الاع ــا أََزحْ ـوص

 ـعِ ــِة مل تعْربَ ـِا الربيعـبغي       ـاــذاتَِ  ج ةَ ـدع احلاياـأا 

 ا وال أْاوَعِ ـَم من ــَأْعظَــبِ       أعاَعْ   صواٍة لـم ْدتعَك جـواَ 

 ـعِ ـاصِْبضَ  اً علىـَك َوقْـفَ ـحلَْمع       ونـَ كع   أنْ   يفْ ـأأْاوَعع مِ  اوماذ

 ـعِ ـاصِْبضَ  اً علىـَك َوقْـفَ ـحلَْمع       ونـَ كع  ْيف أْن ـأأْاوَعع مِ  اوماذ

ـ َاكَ ـضمي      ا تـَْاتَئـِيـي  دوَن مـوأْن تـَتَّاِ   ِل الشُّـاَّعِ ـباألعسَّ

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال      َا البننيَ ـَم اصوَت خيـوأن تعْرعِ 

 إىل الاُّضَّـعِ َيف ـَيف اَألْمَ ِليــمِ       َا البننيَ ـَم اصوَت خيـوأن تعْرعِ 

 تـعبَّـعِ  يفْ ــي األب مِ ـَا بنـوخي     مٍ ــيف  اشِ ـاألمِّ مِ  َا بينـوخي

 اَءكع  واألْذاَعِ ــِوقَـ  واـَمانـع     دعواِ ـَا الصِّحاِب خبِري الصُّ ـوخي
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 و قدسـت ذِمـااك مل أنتحـل       َثِ◌ ــاَب التـَُّاــاِة ولــم أَدَّعِ 

 َثِ◌ ــاَب التـَُّاــاِة ولــم أَدَّعِ      و قدسـت ذِمـااك مل أنتحـل  

 ـعِ ـاَألْابَ   ْداَانِـ ِ ــِ ِضـجُّ ِجبع      واَْ بع الشُّكعوكِ  تـََاحَّْمَت َصْداِي

 ـعِ ـاَألْابَ   ْداَانِـ ِ ــِ ِضـجُّ ِجبع      واَْ بع الشُّكعوكِ  تـََاحَّْمَت َصْداِي

فْ ــمِ  يَّ ـَعلَ      قع اِحلَجابـاٌب َصِفيـَواَاَن َسحَ 
ع
 ـزِعِ ـَيف الَالَـِق اص

 م  ـعْاَشـعِ ــَيف  ولــو الرَّيِِّبيـ    يف الرَّيِّبَـاتِ ـاٌح مـْت اِ ـَوَ بَّ 

 َمْوِضـعِ  اَد إىل ـى وعـــأَبَّ ت◌َ      ـعْيف َمْوضِ ـعَ  زَحَ ـَزحْ ـإذا ما تَ 

 معي دوِد  إىل الشَّكِّ فيماــاجل      عـما مَ ـالشَّـكُّ في اَز ِيبَ ـواَ 

لِيــتع َعَليْ ـأن أََقمْ إىل   عِ ــَدٍم معْشبَـب◌ِ  دأٍ ــْيف  مبـمِ      لَ ـِ  الدَّ

لِيــتع َعَليْ ـإىل أن أََقمْ   عِ ــَدٍم معْشبَـب◌ِ  دأٍ ــْيف  مبـمِ      لَ ـِ  الدَّ

ْ ِرـعِ ـاَك إْذعَ ــَوأَْعرَ      ادَ ـَك الِايَــَم َطْوَعاً  إليـفأْسلَ 
ع
 انَـَة اص

ْ ِرـعِ ـاَك إْذعَ ــَوأَْعرَ      ادَ ـَك الِايَــيَم َطْوَعاً  إلـفأْسلَ 
ع
 انَـَة اص

 أبا عبد اهللا :

 أْضلععِـي وَّْمَت ما اْعَوجَّ ميفَـ وق     َاِا ـاْظَلمَّ ِمْيف ِفكْ  اـوَّْاَت مـفـَنَ 

 أْضلععِـي وَّْمَت ما اْعَوجَّ ميفَـ وق     َاِا ـاْظَلمَّ ِمْيف ِفكْ  اـوَّْاَت مـفـَنَ 

 ج الشَّكِّ ِمْيف َمْاَاعِ  ِسَوى الَعْال      ـَاىـْيف ال  َ َـ م تع إميانَ ـوآَمنْ 
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 وَِّة  ِمـْيف َمْنبَـعِ ـع َض النُّبـوفـَيْ      اءِ ــَي السَّمَ ـأنَّ اإلباَء ووحـب

ْرَمـعِ ـَـ زََّه عيف  عَـ نتَ       صٍ ــخالِ   و اٍ ـا عع جـَجتَمَّ 
َ
 َاِض  اص

 بـَْلَاـعِ  مع الَكَااَمـِة ِميفْ ـِسيـنَ       بَّ النَِّسيمع ــَااَك فـَ َ ـثَ  تع ـَمشَمْ 

 ـاَعِ ـمل َ ضْ  اَّى وـتـَفَ  دٌّ ـَخـ      دِّي حبيثع اسرتاحَ ـْاتع خَ ـوَعفَّ 

**** 

مَّد ابيف خالد الربقي امحة اهللا علي  ميف  - ج ليلة البااحة تناولت حد ثاً اواهع شيصنا أبو اعفا أمحد ابيف حمع

سالم  علي  أمجعني و احلد ث  ذا اواه ج متاب  ني صلوات اهللا و يف أئمتنا اصعصوماواة األحاد ث ع

 احلد ثية األصلية اصعاوفة بني أصحابنا , الاوا ة نال ا عيف أيب محزة الثمايل كتبالالشا ع احملاسيف ميف 

اضوان اهللا تعاىل علي  قال مسعتع علي ابيف احلسني علي ما أفضل الصالة و السالم قال : ( ما ميف خروٍة 

 سد با اصؤميف صفاً ج اهللا و خروٌة إىل ذي احٍم قاطع , إىل اهللا عزَّ و ال ميف خروتني : خروٌة  أحبَّ 

و ما ميف اعاعة أحبَّ إىل اهللا عزَّ و ال ميف اعاعتني : اعاعة غيٍض اد ا مؤميف حبلم و اعاعة مصيبة 

راةع دٍم ج سبيل اهللا و قراةع اد ا مؤميف بصرب , و ما ميف قراٍة أحبَّ إىل اهللا عزَّ و ال ميف قراتني : ق

 ذا احلد ثع الشا ع تلوت ع على مسامعك ج دمعٍة ج سواد الليل ال  ا د با عبٌد إال اهللا عزَّ و ال ) 

أخاع عبااة ميف , ا احلد ث الكامي ذ  ع و بايت بايٌة ميف و بينتع اوانب ميف مضمونِ  الشا ليلة البااحة 

اانٍب ميف مضمو�ا و لذلك تامتع  ذه العبااة ألشري إىل فنا احلد ث الشا ع مل  كيف الوقت قد أسع

و عيف اجلاعتني و وصل إىل اانٍب ميف معنا ا ج  ذه الليلة حتّدثتع عيف اخلروتني ج ليلة البااحة 

و قراةع دمعٍة ج سواد و وصَل الكالمع إىل الاراة الثانية الاراتني فتحدَّثتع عيف الاراة األوىل  إىلاحلد ثع 

سا عة ج ليلة البااحة أن  ج أحاد ثنا الشا فة ( مل أشاتع إشااة ال  ا د با عبٌد إال اهللا عزَّ و ال الليل 

سالم  اهللا صلوات اهللا و العيون ج  وم الايامة بامية إال عٌني بكت هللا و إال عٌني بكت ألال أيب عبد 
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, ج  ذه ج ملماتم الشا فة الرا اة  وج أحاد ث اصعصومني علي  ) أشاتع إىل  ذا اصعىن و الذي واَد 

ااة الشا فة ميف  فو  ذه الأشري إىل بعٍض ميف اوانب معىن  ذه العبااة الليلة و حبسب ما  سنح بِ  اصاام 

ال  عااد با إال سالم  علي  , احلد ث  نا عيف قراِة دموٍع ج سواد الليل مالم إمامنا السجاد صلوات اهللا و 

 ناك اوا ات لسا�ا  كذا : (  شكٍل عام الاوا ات اليت حتدَّثت عيف الدموع احملبوبة اهللا سبحان  و تعاىل ب

مل العيون بامية إال عٌني بكت هللا )  ناك اوا ات  لسا�ا  كذا : ( مل العيون ج  وم الايامة بامية إال 

امة بامية إال عٌني ت أخاى لسا�ا  كذا : ( مل العيون  وم الايا)  ناك اوا عٌني بكت على أيب عبد اهللا 

تضااب  ذه الاوا ات بني بكت هللا و عٌني بكت على أيب عبد اهللا )  ذه الاوا ات ال  واد فيما بين ا 

على أيب عبد اهللا  و بكاٌء هللا البكاء , في ا إىل حيثيات متعددة و اصعىن واحد إمجاٍل و تفصيل و التعبري 

مل العيون  وم الايامة بامية إال عٌني بكت هللا ) العيون البامية تأا الاوا ة الشا فة فتاول : (  أ ضاً حينما 

سبحان  مصاد ا ا العيون اليت بكت على احلسني و البكاء على احلسني ال  عااد بِ  إال اهللا هللا ميف أوضِح 

اء الاوا ات اليت قالت : (مل العيون بامية  وم الايامة إال عٌني بكت على أيب عبد اهللا ) البك , و تعاىل

ما بين ع و بني البكاء خشيًة ميف اهللا شوقًا إىل اهللا الذي  بكي فيعلى أيب عبد اهللا ال  واد  ناك انفكاك 

و الذي ال  تصدَّعع قلب ع للذي ااى و  و ال  تأثاع صصاب أيب عبد اهللا ما  نفع ع بكائ ع  ذا شوقًا إىل اهللا 

نفع ع بكائ ع و ال عبادت ع سيان عند اهللا صلى أم سالم  علي م أمجعني ما  صلوات اهللا و على أ ل البيت 

إمنا فّصلت , الاوا ات اليت ذمات الصنفني  ق وال ت ع  ذا الذي خاج عيف اادتمزنا ,  ذا الذي فاا 

و العيون اليت بكت ألال أيب عبد اهللا العيون اليت بكت هللا ج  وم الايامة الكالم فالعيون اليت ال تبكي 

و لذلك الاوا ة أيب عبد اهللا  و مصداٌق ميف مصاد ق البكاء هللا سبحان  و تعاىل و البكاء الذي ألال 

 نا إىل مل اصصاد ق و قراةع دمعٍة ج سواد الليل ال  ا د با عبٌد إال اهللا عزَّ و ال ال  ا د بذه ناظاة 

بني ء ألال االعتذاا البكاء ميف الذنوب البكا عااد بِ  اهللا سبحان  و تعاىل الدمعة , البكاء على احلسني 

أ ضًا ال  عااد بِ  إال اهللا سبحان  و تعاىل و البكاءع على مصاد ق و البكاء  دي البااي سبحان  و تعاىل 
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على مااتب و البكاء على أنواع و ال ميكننا أن  صَا مااتب البكاء ألن مااتب البكاء تتعدد بتعدد نوا ا 

و اصااتب العلمية ال نتمكيف ميف حصا ا  ة و النفسية للناا الناا و باختالف اصااتب العلمية و الفكا 

مااتب وسيعة  اإلميانيةحصاًا حايايًا و اصااتب اإلميانية ال نتمكيف ميف حصا ا حصاًا حايايًا اصااتب 

العلمية مااتب وسيعة اصااتب الفكا ة مااتب وسيعة و البكاء إمنا  و متفاع عيف احلالة النفسية اليت  اصااتب

ج حينما  بكي اإلنسان بني  دي البااي سبحان  و تعاىل  ش ا اإلنسان و لذلك ج بعض األحيان عي

 كون بكائ ع ندمًا و قد  كون بكائ ع حياءاً بعض األحيان  كون بكائ ع ميف الندم ِلما ااتكب ع ميف اصعاصي 

ائ ع استغفاااً و طلباً للتوبة و و قد  كون بكو قد  كون بكائ ع أعتذاااً ميف البااي سبحان  و تعاىل ميف اهللا 

عندهع حااة و  دعوا و  توسل بكائ ع نتيجة احلااة بني  دي البااي و قد  كون قد  كون بكائ ع انكساااً 

فتفيض دموع ع شعكاًا ألال  كون بكائ ع احتيااًا و قد  كون بكائ ع شكاًا حينما  تحسس النعم اإلهلية 

ئ ع  يبًة و خشيًة حينما تتجلى ل ع  يبة البااي ج صفاء نفسِ  و ج ما أنعم علي  البااي و قد  كون بكا

و قد  كون بكائ ع شوقاً إىل اهللا و قد فراة قلبِ  قد  كون بكائ ع  يبًة و خشيًة ميف البااي سبحان  و تعاىل 

أن  صا  و احلاالت النفسية غري حمدودة لذلك  يفع ال نتمكيفع  كون بكائ ع تلذذاً ج نفس البكاء إىل اهللا 

لكيف  ذه األمثلة و  ذه النماذج اليت أشاتع إلي ا امبا تكون ميف أنواع البكاء أو أن  صا مااتب البكاء 

لبكاء و حاالت ة اليت ألال ا  ندفع اإلنسان لأوضح مااتب البكاء و ميف أوضح مااتب احلاالت النفسي

صا ج ع دٍد معني حاالتا متغرية و حاالت نفسية أخاى مثرية ادًا و حاالت النفس ال ميعكيف أن حتع

اول أمريع اصؤمنني الالب متغرية إمنا قيل ل ع قلب ألي شيٍء ألن ع  تالب ج األحوال و احلاالت  كذا  

قيل ل ع الالب ألن ع  تالبع ج حاالتِ  اهلوااس النفسية و التصواات و النوازع : سالم  علي  صلوات اهللا و 

إىل زمان ميف مكاٍن إىل مكان ميف حالٍة إىل حالة ميف ظاوف موضوعية معينة النفسية ختتلع ميف زماٍن إىل 

و ظاوف موضوعية أخاى و  كذا ختتلعع النيات و على أساا  ذا االختالف ختتلعع مااتب البكاء 

جند سالم  علي م أمجعني إذا أادنا أن نعدقَق ج معاني ا و  لذلك األدعية اصاو ة عيف اصعصومني صلوات اهللا
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ذه األدعية مل دعاء و مل جمموعة ميف األدعية تتناول حاالت نفسية تتناسب مع صنع ميف الناا أن  

ء نفس و ال  نفعل وال  بكي ج قااءتِ  هلذا الدعاامبا  ناك دعاء  ااأهع شصص فال  تأثا بِ  التأثا الكامل 

ت اليت ألال ا صبَّ حالت ع النفسية تتناسب مع نفس األ داف و الغا ا ذا الدعاء  ااأهع شصص آخا 

لذلك  تفاعل تفاعًال شد دًا مع  ذه األدعية ميف  نا ختتلع اإلمام اصعصوم  ذا الدعاء ج  ذا الاالب 

اصعاين و اصضامني اصواودة ج األدعية الشا فة و لذلك إذا أادنا أن نداا األدعية الشا فة بدقة و 

ثعنا عيف ساائِا نفوا مجيع بين  اصناايات اصاو ة عيف اصعصومني علي م السالم جند دِّ أن  ذه األدعية حتع

جمموعة ميف األدعية  ناك األدعية الاصرية  ناك البشا و لذلك مل جمموعة ميف الناا تتناسب مع ا 

األدعية اصتوسرة  ناك األدعية الرو لة ادًا ج نفس اصوضوع ج نفس موضوع طلب الازق جتد دعاء 

ء ج ثالثة أسرا و جتد أدعية ج عدة صفحات طو لة , أدعية االستغفاا  أا ج سرٍا واحد و جتد دعا

و جتد دعاءًا آخا  عااأ ج مخسة دقائق و جتد دعاء آخا  كذا جتد دعاء ميكيف أن  عااأ ج دقياة واحدة 

 عااأ ج ساعتني أو ج ثالث ساعات و  كذا و مل دعاء  شتمل على اصضامني اليت تتناسب مع مل 

حبسب نوا ا ا حبسب مااتب ا الفكا ة حبسب مااتب ا اإلميانية و حبسب احلااات الناا  جمموعة ميف

النفسية و احلاالت و النوازع و النزعات الاوحية اليت تعيش ا  ذه الموعة ميف الناا أو تلكم الموعة 

الثانية ال  و لذلك  ناك ميف األدعية ما  بعث على البكاء عند  ذه الرائفة و عند الرائفةميف الناا 

أشري إىل مناذج ميف  ذه األدعية الشا فة و اليت  تحدَّث مل دعاء ميف  ذه األدعية مل  بعث على البكاء 

مل مارع ميف مااطع  ذه األدعية مارع ميف  ذه اصااطع اليت أقترف ا لك ميف أدعية أ ل البيت  

و لو مان عندي وقت اا مع جمموعٍة ميف النالنفسية اليت تتناسبع  تحدثع عيف حالٍة ميف احلاالت 

في ا لكين أشري إىل  ذه اصااطع الشا فة ميف األدعية اصباامة بشكٍل إمجايل فاط أذما لفصَّلتع الكالم 

 الال ذه اصااطع ميف األدعية الشا فة و اشري إلي ا إشااات إمجالية حبسب ما  سنحع بِ  اصاام 
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و سالم  علي  ي عيف اإلمام السجاد صلوات اهللا و او مثًال : ما ااء ج دعاء احلز يف دعاءع احلز يف دعاء م -

دعاء احلز يف و الذي  عستَحبع قااءت ع وقت علي  أفضلع الصالة و السالم  ذه األ ام أ امع اإلمام السجاد 

السحا بعد نافلة الليل  عستحبُّ قااءة  ذا الدعاء أشري إىل مااطع ميف  ذا الدعاء الشا ع ماذا ااء ج 

ج حالة  دوء الناا نيام ,  ج مل مكان ,  ذا دعاء وسط الليلنَاايَك  ا مواودع : ( أع  ذا الدعاء 

فاد َعظعَم اعامي و قلَّ حيائي , إىل أن  اول الدعاء لعلََّك تسمع ندائي أعنَاايَك  ا مواودع ج مل مكان 

ِضع عملي ج عناي داً عملي , أي وع الشا ع : أامحين , أامحين  وم آتيك فاداً شاخصًا إليك بصاي معالَ 

دًا عملي قد تربأ مجيعع اخللق مين نعم و أيب و أمي و , أامحين  وم آتيك فادًا شاخصًا إليك بصاي معالَ 

فإن مل تامحين فميف  امحين و ميف  ؤنس ج الارب وحشيت و ميف  نرق لساين إذا ميف مان ل ع َمدَّي و سعيي 

قلتع نعم فأ يف اص اب ميف عدلك و إن قلتع مل أفعل فإن خلوت بعملي و سألتين عمَّا أنت أعلم بِ  مين 

فعفوك عفوَك قبل ساابيل الاراان و عفوك عفوَك قبل ا نم و النريان و قلت أمل أميف الشا د عليك 

  ا أاحم الاامحني و خري الغافا يف ) الال عفوك عفوَك قبل أن تعغّل األ دي إىل االعناق

سالم  علي   ااأهع الداعي ج  دئة الليل و صلوات اهللا و  عيف إمامنا السجاد دعاٌء آخا أ ضًا ماويٌ  -

ماذا باب اهللا سبحان  و تعاىل حني  نام الناا و حني تعغلِّقع اصلوك أبوابا و ليس ميف باٍب مفتوح إال 

( إهلي غاات جنوم مسائك و نامت عيون آنامك و  دأت أصوات عبادك و أنعامك  ؟  اول  ذا الدعاء

إهلي غاات جنوم مسائك و نامت عيون آنامك   اليت  شري إلي ا إمامنا علي  السالم ,, تصوا  ذه اصعاين

و احتجبوا عمَّيف ا حعااس ا و طاف علي و غلَّات اصلوك أبوابا  و  دأت أصوات عبادك و أنعامك

ا ,  ؤالء ملوك الناا ملوك األاض  و أما أنت  ا مليكنا , و أم سأهلم حااة أو  نتجَع من م فائدة 

ال تأخذك ِسنٌة و ال نوم و ال  شغلك فأنت حٌي قيوم أنت  ا إهلي حٌي قيوم إذا مان اصلوك غلَّاوا أبوابم 

اات و أبواب امحتك غريع غري معغلَّ  شيٌء عيف شيء أبواب مسائك صيف دعاك مفتحات و خزائنك
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لذي ال تادع سائًال ميف أنت إهلي الكاميع اجوبات و فوائدك صيف سألك غريع حمضواات بل  ي معبذالت حم

 اصؤمنني سألك , إذا مانت اصلوك غلَّات أبوابا ف ذه أبواب ع مفتوحٌة لسائلي  )الال

ج دعاء أيب محزة الثمايل اضوان اهللا سالم  علي  عيف اإلمام السجاد صلوات اهللا و  ج مارٍع آخا أ ضاً  -

حاالً  اول  ذا الدعاء ؟ ( فميف  كونع أسوء تعاىل علي   ذا اصارع  تحدَّثع عيف حالٍة نفسيٍة أخاى ماذا 

لاربي مل أم دهع لاقدا و مل أفاش ع بالعمل الصاحل لضجعيت و مايل ال ل حايل مين إن إنا نعِالتع على مث

أبكي و ال أداي إىل ما  كون مصريي و أاى نفسي ختادعين و أ امي ختاتلين و قد خفات عند اأسي 

أبكي  , أبكي لضيق حلدي , أبكي لظلمة قربي , أبكي خلاوج نفسي أانحةع اصوت و ما يل ال أبكي ,

أبكي خلاواي ميف قربي ععا اناً  , أبكي خلاواي ميف قربي ج  وم الايامة, لسؤال منكٍا و نكٍري إ اي 

حامًال ثالي على ظ اي , ثال الذنوب , حامًال ثالي على ظ اي أنظاع ماًة عيف مييين و أخاى عيف ذليًال 

 مشايل إذ اخلالئق ج شأٍن غري شأين لكل امائ من م  ومئٍذ شاٌن  غني  ) الال

سالم  علي  حني وي عيف سيد األوصياء صلوات اهللا و مميل ابيف ز اد الدعاء اصا مارٌع آخا ج دعاء   -

عاء ج احلد ث عيف العذاب و عيف ناا ا نم أنال  ذا اصارع اقترعع  ذا اصارع و أقتصا  صل الد

على مارع حمدود لضيق اصاام , ماذا  اول  ذا اصارع ؟ ( فبعزتك  ا سيدي و موالي أقسم صادقاً لئيف 

يف تامتين ناطااً  ا سيدي و موالي أقسم صادقًا لئفبعزتك  , لئيف تامتين ناطاًا ج العذاب , تامتين ناطااً 

ألضجيف إليك بني أ ل ا ضجيج اآلملني و ألصاخيف إليك صعااخ اصستصاخني و ألبكني عليك بكاء 

الفاقد يف ,  ذا نوٌع ميف البكاء بكاء الفاقد يف , و ألبكني عليك بكاء الفاقد يف و ألناد نك أ يف منت  ا 

 ويل اصؤمنني ) الال

الالالالالإىل  نا  نت ي الوا  األول ميف الالسالم  علي  ت اهللا و عيف إمامنا السجاد صلواة اخلائفني اج مناا -

 الكاسيت
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اوااك يف أ ل السعادة اعلتين و باابك و فليت ا مل تلدين و مل تعابين و ليتين علمت أمأم للعناء ابتين الالالال

ج ملمات اليت توافات إىل غري ذلك ميف اصعاين ) , خصصتين فتاّا بذلك عيين و ترمئَيف ل ع نفسي

سالم  علي م أمجعني و تالحظون مل مارع ميف  ذه اصااطع  تحدَّثع عيف حالٍة ومني صلوات اهللا و اصعص

ت الاوا ات  كذا قالت : (العيون حيثياتا اخلاصة با قبل قليل قل و نفسيٍة معينة هلا شاائر ا هلا أبعاد ا

لنفسية و عيوٌن تبكي على أيب اليت ال تبكي ج  وم الايامة عيوٌن تبكي هللا و  ذه مصاد ق ميف احلاالت ا

أ ضًا البكاء على أ ل  , سالم  علي م أمجعنيوٌن تبكي ألال أ ل البيت صلوات اهللا و عبد اهللا ) عي

البيت صلوات اهللا علي م أ ضًا ل ع مااتب ل ع حاالت ختتلع باختالف النوا ا و باختالف اصااتب اإلميانية 

مصائب سيد الش داء صلوات  و علىلبكاء على مصائب م أشري إىل مناذج ميف بكاء أ ل البيت وميف ا

 الالسالم  علي م أمجعني اهللا و 

 ذا اصعىن  تجلى واضحًا ج  ناك بكاء اللوعة و احلساة بكاء اإللتياع لوعة الالب و حساةع الالب   -

ين الد وا و عاقين سالم  علي  : ( فلئيف أخاتاهللا و  ز ااة الناحية اصادَّسة اصناولة عيف اإلمام احلجة صلوات

  , تبصَّا ج  ذا اصارع جتد معاين اللوعة و احلساة وضحة اداً ,  فلئيف أخااتين الد وا عيف نصاك اصادوا

و مل أميف صيف حاابك حماابا و صيف نصب  أبا عبد اهللا , فلئيف أخاتين الد وا و عاقين عيف نصاك اصادوا

و تأسفًا على ما حساًة  بكني لك بدل الدموع دمامساء و ألصباحًا و  ندبنكة مناصبًا فألاو لك العد

ج ) معاين اللوعة و معاين احلساة واضحة حىت أموت بلوعة اصصاب و غصة األمتئاب د اك  و تل فا 

 الال  ذا النوع ميف البكاء

ماااة  ناك ماتبٌة أخاى نوٌع آخا , بكاءع اآلالم و األحزان ,  ذا البكاء األول بكاء اللوعة و اللوعة هلا  -

خاصة ج الالب البكاء األول باصضمون األول بكاء اللوعة و احلساة ,  ناك بكاء لذعة خاصة و هلا 

مبكاء   , سالم  علي هللا و مبكاء إمامنا السجاد صلوات ااآلالم و األحزان , بكاءع اآلالم و األحزان  
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آلالم و األحزان  تجلى  ذا اصعىن العايلة ألن العايلة  ي اليت عاشت اآلالم و األحزان حاياًة , بكاءع ا

لز ااتا ج الشام و تاع مواا ة الضا ح الشا ع مذا تااأ ج الز ااة فات ج ز ااة السيدة ز نب إذا وع 

أنتب  إىل معاين اآلالم و األحزان سالم  علي ا ايلة صلوات اهللا و لسيدتنا العج الز ااة اصفجعة اصكتوبة 

و ية الشا فة ماذا تاول  ذه الز ااة بعد السالم ؟ ( سالٌم على قلب ز نب الصبوا فيما تاول ع الز ااة الز نب

أبكي  : تستما الز ااة ج السالم على السيدة العايلة إىل أن تصل فتااأ ج  ذه الز ااة , لسا�ا الشكوا

أبكي على  على ز نب الكربى و مابت ا أبكي على ز نب الثكلى و غابت ا أبكي على ز نب حزنًا حملنت ا

بة أبكي على احملزونة الكئيبة أبكي على ميف دامهت ا الدنيا   ضم ا ميف بعد عزتا أبكي على اصظلومة الغا 

باصشا د الا يبة و ليف تشب  مصيبت ا مصيبة الالإىل أن تستما الز ااة فتاول : أبكي على ميف أبكت مل 

بعد ا الزمانع عيف األ ل و األوطان عدٍو و صد ق حىت اات دموع اخليل على حوافا ا أبكي على ميف أ

البكاء الز نيب بعنوان األحزان و طاف با األعداءع سبيًة ج البلدان )  ذه معاين البكاء بعنوان اآلالم 

 الالالبكاء السجادي بكاء اآلالم و بكاء األحزان 

 دعاء النعدبة  ذا اصعىن  تجلى جٌع آخا ميف أصناف البكاء صنع اصظلومية و احلنق على األعداء نص -

مٍَّد و علٍي صلى اهللا علي ما و آهلما فليبكي البامون و إ ا م ( الشا ع  فعلى األطائِب ميف أ ل بيِت حمع

و ليصاخ الصااخون و  ضج الضااون و و  ضجع الضااون فليندب النادبون و صثل م فلتعذاف الدموع 

)  ذ معاين البكاء بكاء اصظلومية مع احلنق أ يف أبناء احلسني , أ يف احلسني ,  عج العااون أ يف احلسيفع 

 على األعداء مع الشدة على األعداء الال

نوٌع آخا ميف البكاء , البكاء مع الغابة بكاء الغابة و قلة الناصا  ذا اصعىن أ ضًا  تجلى ج دعاء  -

الذي نست ع شيعت ع  إمامنا اصنسيالندبة الشا ع و  يف خناطب اإلمام احلجة إمامنا اص موم إمامنا احملزون 

 ذا بكاء إمامنا احلجة ابيف احلسيف و  يف خناطب ع ج دعاء الندبة ( عز ٌز عليَّ أن أبكيك و خيذلك الواى 
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الغابة بكاء قلة الناصا عز ٌز عليَّ أن جياي عليك دو�م ما ااى  ل ميف معٍني فأطيل مع ع العو ل و 

ت عٌني فساعدتا عيين على الاذا  ل إليك  ا ابيف البكاء  ل ميف ازوٍع فأساعد ازع ع إذا خال  ل قذ 

 ,  ل ميف معني فأطيل مع  العو ل و البكاء )  ذا بكاء الغابة بكاء قلة الناصا الالأمحد سبيٌل فـَتعلاى 

 ناك بكاٌء آخا , قلتع مااتب البكاء ال ميكيف أن  صا ا ج عدٍد معني أل�ا ختتلع و تتكثا بتكثا  -

سالم  صلوات اهللا و بكاٌء آخا و  و أن  كون البكاء مؤاساًة للصدِّ اة الكربى احلاالت النفسية  ناك 

 ذا اصعىن أشاات إلي  الاوا ة اصعتربة علي ا للذي ااى على حعسين ا للذي ااى على أبنائ ا األط ا يف 

 ذه الاوا ة ج متاب مامل الز ااات الشا ع لشيصنا ابيف قولو   امحة اهللا علي  الاوا ة عيف صادق العرتة و 

ّام  ذماتا بكل تفاصيل ا و شاحت ا ِلذا أشري فاط إىل اصارع الذي  تعلق بكالمي , ج أ ام ش ا حمع

و ما ميف باٍك  بكي إال و قد وصل فاطمة علي  السالم و : (حينما مان  اول صادق العرتة علي  السالم 

ال مؤاساة الز ااء صلوات اهللا اء ألالبك, أسعد ا أي واسا ا , البكاء صلٌة لفاطمة  ) أسعد ا عليّ 

ااء و آل الز ااء ميف ليايل أحزان الز و  ذا أ ضًا صنٌع ميف أصناف البكاء و  ذه الليلة  اسالم  علي و 

صلوات بدمعٍة على قما اهلامشيني  ذه الليلة نا د ان نؤاسي الز ااء  , سالم  علي م أمجعنيصلوات اهللا و 

اللس حتدَّثتع عيف ميفية ز ااة موامب األنصاا حينما  عاِبلون برتانيم م , أنا ج أول سالم  علي  اهللا و 

بعد ذلك أ يف بأحلا�م احلسينية و  صلون إىل اصزاا الشا ع إىل الضا ح الاباين اصادَّا لسيد الش داء 

هللا خلتام صلوات او  و مسكع او ختامع حد ثي باما اهلامشيني ؟  توا ون إىل قما اهلامشيني  توا ون 

 ذه الليلة ليلةع األابعني و  ا ليتنا نروف  ذه الليلة حول ضا ح ايب الفضل صلوات اهللا و , سالم  علي  و 

سالم  علي  قلتع ضا ح أبا الفضل حتضاين حادثة  ذه احلادثة  نال ا أحد علمائنا اصعاصا يف السيد 

اآلن ج مد نة قم  نال ء اصواود يف عباا الكاشاين ميف العلماء اصعاوفني سيد عباا الكاشاين ميف العلما

أليب الفضل  أليس صعِنع شعباكج األ ام اليت ايَئ بضا ح أيب الفضل العباا ايئ بالشعباك  ذه احلادثة 

سيف احلكيم امحة اهللا علي  العباا صلوات اهللا و  أ ام مااعية السيد سالم  علي  أ ام مااعية السيد حمع
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ي صعِنع ج مد نة أصف ان السيد عباا الكاشاين  اول السيد حمسيف و الذاحلكيم ايئ بالشعباك الذ يب 

احلكيم أنتصب جمموعة أثنا عشا اال أنا واحد من م أثنا عشا ميف الفضالء ميف العلماء أنتصب م ألي 

 إىلميف أصف ان  اول سافانا ميف العااق العباسي الشا ع  ذا الصندوق اآلا شيٍء ؟ الستابال الشعباك 

و قافلة عدة سيااات اك خاج ميف مد نة أصف ان بفعًال الشع بانتظاا الشعباك الشا ع  مد نة مامنشاه

جمموعة ميف أمابا الناا ميف خياا الناا مانوا مع  ذا الشعباك الشا ع  ذي الاافلة و  ذه السيااات 

لق أبواب اليت محلت  ذا الصندوق الكامي أليب الفضل العباا ملمَّا مات ج مد نة ملمَّا مات اصد نة تغ

إىل مامنشاه دمامين ا و تغلق األسواق و ختاج مبجموع ا مل اصدن الصغرية و الكبرية ميف أصف ان 

 غلاون األسواق و الناا ختاج الستابال صندوق أيب الفضل العباا الستابال شعباك أيب الفضل العباا 

ضاب السالسل موامب لرم ختاج الناا مجوع زعاافات و وحدانا و ختاج مع ذلك موامب العزاء موامب 

سالم  علي  فضل شباك أيب الفضل صلوات اهللا و الستابال ضا ح أيب الالصدوا الناا تلبس السواد 

 وضع ج وسط اصد نة و موامب العزاء تدوا حول ع تروف حول  ذا الشعباك الذي سيوضع ج ذلك 

ر ا ما بني ضاب سالسل و ما بني ضاب على الاؤ 
ع
و وا و على الصدوا و صعااخ اصكان اصادَّا اص

احلسيين ما  و ؟ د دن اصوايل أليب  أ ل البيت د دنعو ل و بكاء و تعز ة و نياحة و  ذا د دن شيعة 

 اتنا ميف بني الاميف و ذا  يب و عو ل و بكاء حىت تّاف ااما  و ؟ د دن الشيعة  و  الفضل العباا 

 اصاام  حىت نسمَع 
ع
باجتاه العااق حينئٍذ امبا تدأ مة تروي اصنازل طيًا حد ثا ر ّ ص يل اخليول اص دو ة اص

الانة و ال أضن ا تدأ الانة تتجدد األحزان مع أيب عبد اهللا و أحزان أيب عبد اهللا تتجدد على أي حال 

ناحية بذا  لون ع ج مل قا ة ج مل ذا الضا ح  نتال ميف مد نة إىل مد نة  ا  م شيعة أ ل البيت  ستاب

بال بضاب السالسل و لرم الصدوا و النياحة و البكاء و العو ل سيد عباا الكاشاين  اول حىت االستا

ا و الكباا و االصغ الناا استابالِ  و أ ضًا ج مد نة مامنشاه خاجا ج وصل الضا ح إىل مامنشاه و من

و على نفس النساء  و الااال  زدمحون للتمسح بالسيااات اليت مانت حتمل  ذا الشعباك الشا ع 
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ميف مد نة مامنشاه إىل احلدود العااقية نفس الشيء َلمَّا دخل إىل احلدود العااقية و األااضي أ ضًا الد دن 

العااقية أ ضًا ما ما مبد نة ما ما باا ة إال نفس الشيء الناا أ ضًا تغلق األسواق و ختاج على نفس 

 ذا احلال اصدن اليت ما با  ذا اصومب مد نة بعاوبة احلال الذي مان ج اصدن اإل اانية إىل أن وصلنا إىل 

 ذه اصدن مل ا شيعية مد نة بعاوبة في ا شيعة و في ا سنة في ا خمالفون الناقل  نال َلمَّا وصل الشا ع 

الشباك الشا ع وصلت الاافلة إىل مد نة بعاوبة  اول الناا خاات سنة و شيعة بأمجع ا الستابال 

س احلال بكاء و نياحة أ ل الاافلة تعبوا أادن االسرتاحة  اول الناا ج مد نة الشباك الشا ع و نف

علي  مل واحد  ا د أن  أخذ جمموعة منا إىل دااِه ااء اال مبري السيف اال واي   ظ ا   اخترفونا بعاوبة

 ذا اِه اج معااد أخذ منا جمموعة  اول أنا منت واحدًا من م فأخذنا إىل داالواا ة بني الناا أمس ع ح

أنا بنيت ا منذع ش ا يف مت بنائ ا أن ع سين ليس شيعياً أخذ م إىل دااِه قال  ذه الداا  بعد ذلك تبنيَّ  الاال 

باك أيب الفضل سيأا بعد ش ا يف ما سكنت في ا أادت أن  أا  فتتح  ذه الداا لكيف َلمَّا مسعت أن شع 

ذلك  ذه الليلة أا د أن أعدشِّيف الداا و أنتم ميف  أا ج خدمة الشباك الشا ع أليب الفضل العباا و ل

 اول و اأ نا شيئًا عجيبًا حينما وصلنا إىل بغداد و نفس الشيء , تفتتحون الداا و أمامنا غا ة اإلماام 

شباك أيب الرا ق ميف بعاوبة إىل بغداد ج أي مكان تواد في  مناطق سكنية الناا خيااون الستابال 

مجوع الشيعة ميف مل حدٍب و صوب  تإىل أن وصلنا إىل بغداد خااعلي  سالم  الفضل صلوات اهللا و 

 اول أعداد ال  علم ا إال اهللا الستابال  ذا الصندوق الشا ع  اول الشيء الغا ب  نا حدث ج بغداد 

ادَّا حينما 
ع
و الذي اأ ت ع و  كذا بايت الاافلة إىل أن وصلت إىل مابالء و أيع استابال للضا ح اص

مابالء حضا مباا العلماء مباا الشصصيات شصصيات التشيع و شصصيات اصذ ب و الناا   وصل إىل

على أي حاٍل الكالم َلمَّا ميف مل مكان ااءوا أقيمت االحتفاالت و اص ااانات األدبية و الشعا ة 

و وصل الصندوق الشا ع إىل بغداد السيد  الكاشاين  نال  اول : ميف مجلة الذ يف خااوا حىت الي ود 

 ذه احملال   ود و نصااى     سكيفا ج الرا ق و  ذا الرا ق في  حمال  سكنحىت النصااى حينما منَ 
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أ ضًا خيااون مع الناا  اول اماأة مسيحية أحد األشصاص  و أخربين بذلك قال اماأة مسيحية ميف 

باء ميف اريا�م اااتم اماأة مسيحية عائلة مسيحية و عند م ولد معصاب مباض مل  تمكيف األط

صوت ولد م ميف مجلة الذ يف تشصيصِ  و ميف عالاِ  ماض خبيث مانوا حيسبون األ ام لوفاة ولد م 

خااوا خاات  ذه اصاأة اصسيحية ميف داا ا حتملع طفل ا اصا ض و بل فة و توا ت إىل السيااة اليت  

ح على وا  و مان في ا الشباك الشا ع و أخذت متسح على الشباك و ميف مسح ا على الشباك متس

بعد ذلك أبوه أخرب  ذا الاال و قال ل ع إننا عازمون إىل و بدن  ذا الرفل اصسيحي اصا ض شفا حلال  

الذ اب إننا عازمون على الذ اب إىل مابالء لز ااة أيب الفضل العباا مي نشكاهع على  ذه اصنة اليت ميفَّ 

 و  ذا سصاءع أيب الفضل الاليب الفضل با علينا  ذه ماامةع أيب الفضل و  ذا اود أ

لة ليلة  عستحب في ا الدعاء  ذه و إن شاء اهللا ما أطيل عليك اصاام و  ذه ليَ حادثة ثانية أ ضًا أذما ا  

الليلة ليلة  ستحب في ا التوا  إىل أ ل البيت و  يف  كذا نسمع حوادث مثرية مناولة اإلمام احلجة 

سالم  علي  ,  يفع ناول جملسنا في ا عم ع العباا صلوات اهللا و ا ي  السالم حيضا ج الالس اليت  عذملع

ما قداهع حىت حيضاهع اإلمام علي  السالم لكيف ناسم علي  بعمِ  العباا أن  نظا إلينا براف عينِ  بنظاٍة 

احلادثة الثانية بشكل سا ع أنال ا لكم امبا أتعبكم اجللوا , لرٍع و ماامٍة سيدي  ا ابيف اسول اهللا 

  : مميف مان ذا بًا إىل ز ااة السيدة ز نب سالم اهللا علي ا ج الشام  اولثة الثانية  نال ا أحد العلماء احلاد

منتع ج  وٍم ميف األ ام ج ز ااة ماام الاؤوا  ناك مكان معاوف بالباب الصغري ج مد نة دمشق في  

ا  ناك قول أن اؤوا الش داء مزاا الاؤو , أحد اصزااات  واد مزاا معاوف مبزاا الاؤوا عدة مزااات 

الذ يف استش دوا ج واقعة الرع دعِفنوا ج  ذا اصكان و لذلك صنعوا هلم ضاحيًا  ناك و حىت وضعوا 

الاؤوا الشا فة  ذا  مزاا عمائم بعدد الش داء و أمسائ م مكتوبة علي ا مزاا معاوف ج الباب الصغري

ج ز ااة اصزاا و مان اصزاا خاليًا ج ذلك اليوم بعد أن  السيد  نال  ذا السيد العاِمل  نال  اول : منتع 

و ج اصكان الذي صليتع في  مان  ناك شاب االس إىل انيب قاأت الز ااة و وقفتع أصلي صالة الز ااة 
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أنا لستع نائماً : قال يل  , قد وضع اأس ع بني امبتي  بعد أن أمتمت صالة الز ااة  اول  و الشاب قال يل

قد وضعتع اأسي بني امبيت لكيف اأ تع شيئًا عجيبًا مل  نائمًا منتع  أ تع شيئًا عجيبًا أنا مل أميفلكنين ا 

أحسستع بك لكيف اأ تع  وقفت عندي بك حني دخلت إىل اصزاا و حىت حني أميف نائمًا أحسستع 

وا مع سيد الذ يف استش دماذا اأ ت ؟ قال : اأ تع الش داء  , شيئاً عجيباً حني وضعتع اأسي بني امبيت

و اأ ت م وقوفاً  نا  اضون الش داء صلوات اهللا وسالم  علي  اأ ت م بأمجع م و اأ تع أبا الفضل العباا 

لة تعاضى لبتع حاايت من م فاالوا  ذه الليو طو أنا مان عندي حااة م مة ادًا حوائج زواا م 

انوا قد قالوا لك الليلة تعاضى قلتع ل  إذا م :  اولأ و خيال وال أداي أ و منام أ و حاياة حااتك 

 كون الذي قد اأ ت ع حاياة و واقع و عند الليلة إذا قعضيت حااتك و تتبني احلاياة فانتظا إىل الليلة 

دِّثعين  : اول ذا الذي قد اأ ت ع واقعي  ءيش قال : أنا عندي بنت و  ذي البنت  و الشاب أخذ حيع

لكيف  ذه البنت ج غا ة اجلمال و ج غا ة الذماء و ميف بريف أم ا ولدت عمياء ولدت فاقدة للبصا 

عند ا قابليات ما مواودة عند سائا األطفال لكن ا فاقدة للبصا منذع أن خاات ميف بريف أم ا اليوم 

: قلتع  , أبا عندي سؤال : ذه الرفلة ااءت عندي صباحًا أقرتبت مين تدنت مين و الست قالت

؟ أمسعكم تاولون أمسعك أمسع والدا تاولون  ذا يٌء قبيح ما معىن شيٌء مجيل ش : قالت , أسأيل

قلتع بنييت أنيت ال ؟ ميع أعاف معناه ما معىن شيء مجيل شيء قبيح الشيء مجيل  ذا الشيء قبيح 

بني الشيء اجلميل و بني تتمكنني ميف معافة ذلك أنيت فاقدة للبصا الذي ميلك البصا  تمكيف أن مييز 

صِّل على البصاميكيف أن أنال البصا ال ميكيف أن أميز  قالت : أالالشيء الابيح   أو ميع أن اإلنسان حيع

ميف  ولد ميف بريف أمِ  و عندهع بصا و  ناك ميف الناا ميف  ولد ميف بريف قلت هلا بنية  ناك ميف الناا  ؟

ا قالت أبال تبصا يف أمِ  و  و ال  عبصا و أنيت ميف الصنع الثاين أنيت خاايت ميف بريف أمك غري معبصاة 

ل با على عينني أاى بما األشياء أحصِّ  ناك وسيلة ل بِ  على البصا  ل  ناك طا ق أمتكيف أن أحصِّ 

قلت األشياء اجلميلة و األشياء الابيحة  ذا الاال شيعي ميف شيعة أ ل البيت ميف شيعة الشام  بنيأميز 
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أ ل البيت علي م , أ ل البيت و بلوعة و أنيت تتوسلني بأن أتوسل أنا و حباقة هلا نعم  ناك طا ق واحد 

 , أبا علمين ميع أتوسل: قالت  , أ ل البيت علي م السالم  عرونك عيننيالسالم  عرونك البصا 

و ج صغا ا و تسأل  ذه األسئلة و لكيف أخذتين العربة  ذه طفلة فوا ت ا إىل ا ة الابلة  :  اول

 ا  توسلي بأيب الفضل نية توسلي باما اهلامشيني و قلت هلا بوا ت ا إىل الابلة  : اولتتكلم  ذا الكالم 

ماشع الكاِب عيف وا  أخيك احلسني أمشع الكاب عيف واو نا حبق أخيك احلسني , سيدي  ا قما 

 ا ماشع الكاب عيف وا  أخيك احلسني أمشع اهلامشيني  ذه ليلة األابعني  ذه ليلةع عز زَك احلعسني 

اشع الكاب عيف وا  أخيك احلسني أمشع الكاب عيف الكاب عيف واو نا حبق أخيك احلسني ,  ا م

وا ت ا إىل الابلة وقلت هلا بنية توسلي و ببكاء و  يب توسلي  : اول واو نا حبق أخيك احلسني ,

زاا اأسِ  مميف مزاا الش داء ميف  بأيب الفضل العباا و أنا ذا ب أ ضًا أتوسل بأيب الفضل العباا 

قبل أن أااع ميف  ك عيننييأن  عر ي  السالمعلمي على العباا أذ ب أتوسل و أنيت بنية أقسالشا ع 

علي  السالم فاأ ت  ذا  اول أنا تامت ا ج البيت تتوسل بالعباا و ائتع إىل  نا أتوسل بالعباا الز ااة 

ألاى ي  ذا حاياة غري حاياة  اول السيد فاتفات مع ع أن أااه ج اليوم الثاين ا الذي اأ ت لكيف ما أد

ج حملة األمني ج الشام الشيعة   ذا الشيعي ميف أ ل الشام مان  سكيف ج منراة األمنيال حاياة احل

ج حملة األمني مسيت نسبًة إىل السيد حمسيف األمني عامل الشيعة الذي مان ج سوا ا امحة  سكنون في ا 

ت مان بيا خاات ميف الَلمَّ أنا أ ضًا منت أقيم ج حملة األمني ج صبيحة اليوم الثاين  : اهللا علي   اول

طا اي على دااِه ف ناك البة و ضجيج و ناا تدخل و ختاج ميف بيت  ذا الاال سألت بعض اصااة ما 

العباا أعرا ا عينني  اول م ا عمياء و ج ليلة البااحة أخاات ميف بريف اخلرب ؟ قالوا  ذه طفلة عمياء 

قد مانت متلك عينني واسعتني مجيلتني و  وفأساعتع و دخلت إىل الداا مع الناا فاأ ت  ذه الرفلة 

و  ذا ما شيٌء بغا ب سيدي  ا أبا أبو ا االٌس جبنب ا , أبو الفضل العباا  ذا ما شيٌء بعجيب 

بعفاف احملسوسة  يف  ذه الليلة ناسم عليك طلبت عينني لرتى األشياء إذا مانت  ذه الرفلة الفضل 
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ة ز نب ناسم عليك بغريتك على ز نب أن تفتح ز نب ناسم عليك بشاف ز نب ناسم عليك بكاام

ني عليك حبق لوعة سحبق احلصعافة حق أ ل البيت عيون قلوبنا صعافة إمام زماننا أن تفتح عيون بصائانا 

, ما أا د أن أطيل عليك لكيف  ذه أآلم السجاد عليك سيدي  ا قما اهلامشيني الاضيع عليك حبق 

عااَّم ا 
عيف شيخ ماظم السبيت شيخ ماظم السبيت ميف علماء النجع محة اهللا علي  احلادثة  نال ا السيد اص

عااَّم احلادثة  يشيخ ماظم السبيت  و نال  ذاصعاوفني 
 نال  ذه احلادثة على اصنرب السيد عبد الازاق اص

يف شيخ ماظم السبيت  اول ج  وم ميف األ ام شيخ ماظم السبيت ميف الذ يف  اتاون اصنابا احلسينية معن  

ج زمانِ  امحة اهللا علي   اول ج  وم ميف األ ام ااءين أحد العلماء األفاضل النجع  العلماء اصعاوفني ج

 ا شيخ ماظم , قلتع : على الاحب و السعة  إليك العباااألخياا اصعاوفني ج النجع قال يل أنا اسول 

العباا ج ليلة البااحة و  و  عتبع لاد اأ ت يل , ماذا  ا د اسول العباا مين صلوات اهللا علي  قال 

صاذا قلتع إن أبو الفضل قال يل  ؟ عليك  ا شيخ ماظم  اول شيخ ماظم قلت أيع شيٍء  ا د أبو الفضل

إين أمسعع مثرياً ميف شيخ ماظم  اول أنا قلت ل  سيدي أبا الفضل ال  ذما شيخ ماظم مصيبيت على اصنرب 

ليال ليذما مصيبيت  ذه , أيع مصيبة ؟ قال : قل لشيخ ماظم  ذما مصيبتك على اصنرب قال : ال , ف

تسمع سمع و السيدة اصعصومة تَ ج اواا السيدة اصعصومة على  ذا اصنرب أ ضاً   ناعلى اصنرب و أنا أقول 

ما  اول عم ا العباا صلوات اهللا علي ما ماذا  اول أبو الفضل ؟ قال ل  قل لشيخ ماظم  اول على 

ج صداي و قد قعِرعت فالس ام  افااا إذا ساط عيف ظ ا اجلواد  تلاى األاض بيد   أما أناصنرب إن ال

أبو الفضل صلوات اهللا وسالم  علي  سيدي  ا باية اهللا   داي بأي شيٍء أتلاى صداي أي واعباساه ,

يدي أعفو , سبنظا لرفك  ا ابيف اسول اهللا حبق عيين قما اهلامشيني سيدي حبق العباا عليك أنظا إلينا 

, أبو الفضل صلوات اهللا وسالم  فلراصا  عفو السيد عيف عبدِه و  و عن ع غري ااٍض عنا  ا ابيف اسول اهللا 

لكيف مىت خاج أبو الفضل مىت خاج أبو الفضل ؟ خاج ملما أااد اخلاوج سيد الش داء مان ميانع علي   

و نال ا أنا مل أا ا ج مصدا ميف نرب جممع علمائي مبري أحد العلماء أاتاى اصأبو الفضل  ذه احلادثة 
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 ي احلادثة معاوفة نال  ذه احلادثة اآ ا ج مصدٍا ميف اصصادا حتماً  و نال  ذه احلادثة اصصادا لكيف 

صلوات اهللا وسالم  علي  مىت خاج إىل  ذا التفصيل تفصيل  عفجع الالوب أبو الفضل لكيف في ا تفصيل 

م  علي  مىت أَِذَن ل ع سيد الش داء ؟ سيد الش داء ج اللحظات الرباز ؟ أبو الفضل صلوات اهللا وسال

األخرية ذ ب إىل خيمتِ  لبعض شئونِ  أبو الفضل صلوات اهللا وسالم  ماة ماتني ثالث ماات  دخل 

على سيد الش داء و  رلب االستئذان إىل الرباز و سيد الش داء صلوات اهللا وسالم  علي  مان ميانع ,  

لكيف مىت أَِذن أليب الفضل صلوات اهللا وسالم  علي  أبو الفضل مان  أذن أليب الفضل   مان ميانع و ما

باَي واقفًا بباب اخليمة مىت , مىت ؟ حينما مسع أصوات أيع أصوات ؟ أصوات  يئة ,  يئة  ذي أول 

 ة تشكلت ج تأا خ العزاء احلسيين أصوات  يئة حسينية أقبلت ميف بعيد ميف بعيد أ يف ؟ ميف وسطيئ 

اصصيَّم ألن خيمة سيد الش داء مانت ج  ذا الراف ميف الراف الثاين ميف خيام النساء ميف خيام العائلة 

؟  تألع ميف أطفال احلسني ميف أطفال آل أقبلت  يئة حسينية مومب حسيين  ذا اصومب ميف أ يف  تألع 

خااوا جمموعة ميف  علٍي ميف أطفال آل أيب طالب ميف أطفال األنصاا الذ يف قعتلوا ج اصعامة مومب

 ذي  يئة  ذه أول  يئة ,  يئة تشكلت ج عاشوااء  اَا ة األطفال و أمام م طفل حيمل بيده علم اا ة

أطفال احلسني علي  السالم  ذي أول  يئة ج تاا خ العزاء احلسيين , خاات  ذه اهليئة ميف وسط خيام 

قال  ذه الكلمات دخل على سيد الش داء العرش أبو الفضل َلمَّا مسع  , العائلة و  و  نادون العرش

أصوات  ذه اهليئة احلسينية وصلت إىل  ا سيد الش داء  ا أبا عبد اهللا أتسمع أصوات  ؤالء األطفال 

وصلت إىل مسامع أيب الفضل حينئٍذ خاج أبو الفضل العباا صلوات اهللا وسالم  مسامع أيب عبد اهللا 

وصل إىل اصاء و تفصيل األما أنت تعاف ع إىل أن قرعوا ميين  و و مان الذي مان و إىل ساحة اصعامة علي  

س ٌم  قرعوا مشال  و وقَع متحرياً و  و حيافظ على الاابة ااءت ع الس ام ماصرا سيدي باية اهللا آااك اهللا 

ذا و مل  نتي  األما عند   , وقع ج عين  س ٌم وقع ج  اه س ٌم وقع ج الاابة أي واعباساه أي واسيداه

ادَّا على وا ِ  و عيني  فوقع أبو الفضل 
ع
احلد حينئٍذ ضابوه بالعامود على اأسِ  الشا ع فسال خم ع اص
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و أ ة ز ااة  ذه   ز ااة تصبط بدمائِ  الادسية على وا  األاض حينئٍذ ,  ذي أخا ز ااة اشلون و ميع 

)  اأبا عبد اهللا و امحة اهللا و بامات   السالم عليك : ( أليب الفضل العباا افع صوت ع  آخا ز ااة أي ز ااة

 نادي أ يف تفاون و قد مسامت ظ اي أ يف ااءهع أبو عبد اهللا مناضاً مالصاا قتل قاتلي  فاَّق اجلموع و  و 

أ يف تفاون و قد قتلتم ابيف والدي و ااع احلسني إىل اخليام لكيف بأي حالة   تفاون و قد فتتمع عضدي

ع  دهع على خاصاتِ  الشا فة ااع مكسوااً ااع حز نًا َلمَّا ااع أبو عبد  ض ااع و  وااع أبو عبد اهللا 

مسعت صوت العباا علي  السالم خاات مساعة تا د أن تعاف خرب العباا احلسني علي   ز نباهللا 

السالم ميع أعرى اخلرب للعائلة احلسينية وصل إىل خيمة العباا و  دم اخليمة اا العمود و طاحت 

 اض أي واعباساه واسيداه الالاخليمة على األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مالحظة 

 االفضل ماااعة الكاسيت الحتمال واود بعض االخراء اصربعية ال  )1(
 و قد تكون بعض اصااطع غري معسجَّلة ميف الوا  االول و الثاين للكاسيت فـَريعاى مااعاة ذلك ال )2(

 ( و نسأُلكم الدعاء لَِتعجيل الفَرج )

 

 

 

 

 


