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اجلوار الطاهر الشريف حلفيدة سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمهُ عليه و عليها كرمية آل علي صلوات اهللا عليهم أمجعني سيديت املعصومة  
يه بنت باب احلوائج يف هذه الليلة الشريفة من ليايل شهر شعبان املعظم و يف ليلة ميالد جدها األكرب سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عل

   .نةة  نرععها إىل أعاابا العالية الشريفة معبقة بعطر الصالة على حممد و آل حممدت
 ـا زهــــراءي

 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلسني و شايعت و بايعت و اللهم العن أول ظامل ظلم حق حممٍد و آل حممد و أخر تابٍع له على ذلك اللهم العن العصابة اليت جاهدت 
تابعت على قاله اللهم العنهم مجيعا , اللهم أرزقنا شفاعة احلسني يوم الورود و ثبت لنا قدم صدق عندك مع احلسني و أصحاب احلسني 

 .الذين بذلوا ُمهجهم دون احلسني عليه السالم 
 .سالم اللهم يا رب احلسني حبق احلسني أشفي صدر احلسني بظهور احلجة عليه ال 
الليلة أي طوعان نور غطى هذا العامل بأنواره  يف هذه الليلة و أيُة أزاهٍري تفاقت و تفاحت عمألت أركان هذا العامل بطيب ريا شذاها يف هذه  

ماحاِه يف هذه و أُي بدٍر تعاىل و تعاىل و تعاىل يف كربياء مجاله عأشرق نوره يف مناحي هذه األرض و نواحيها و أي حبر جوٍد غمر األعاق بس
كرامانا إ�ا الليلة و أُي قرآٍن أشرف على هذا الوجود عأخذت املوجودات تردد أنغام تالوتِه يف هذه الليلة أُي والدٍة يف هذه الليلة إ�ا والدُة  

ل اهللا يف أبى صورها و يف أزهى إ�ا والدة اجلمال اإلهلي يف أكمل نشآتِه إ�ا والدة مظهر جال، إ�ا والدة حقيقة احلق ، والدة شرعنا و عزنا 
طال ب م اللس و ال أريد أن أتشعب يف حديثي كثرياً إمنا اقاطُف شيةاً من  ، إ�ا والدة أيب علي صلوات اهللا و سالمه عليه ، آياتا الشريفة 

يالوه يف عرعات كما تذكر الرواية  كالم شريف عاضت به شفاه أيب عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه يف دعائه الشريف الذي كان يقرأه و
الشريفة عهو يقُف إىل الغروب راععًا يديه و الدموع مسفوحة على كرمياه املقدسة يلهج ب لمات هذا الدعاء الذي هو آية من آيات أدب 

بعض الشيء لبيان جانٍب من  العربية و الذي هو آية  من آيات املعرعة و احل مة اقاطُف عبارًة من عبائِر هذا الدعاء ال رمي املبارك نقف
و  إلهي أطلبني برحمتك حتى أِصل إليك(هذا  و سالمه عليه يف دعائِه الشريف مضمو�ا ال رمي ماذا يقول سيد الشهداء صلوات اهللا

 اقاطفاهما من أقف عند العبارة األوىل ألن الوقت ال ي في بافصيل ال الم يف العبارتني الشريفاني اللاني )أجذبني بمّنك حتى أُقبل عليك
 .هذا الدعاء املبارك  

العبارة أقف عند هذه الفقرة بالذات إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك معىن العبارة من اجلهة اللغوية أضنُه واضحاً و ال توجد مفردة يف هذه 
اهل هنا ياوجُه إىل بارئِه سبحانه و تعاىل ياوجُه إليه حباجٍة إىل بياٍن لغوي إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل أليك الداعي هنا و املناجي هنا و املب

ي حىت أِصل ماضرعاً مباهًال أن أطلبين برمحاك يا إهلي عإذا طلباين برمحاك عالغايُة أين أصُل إليك حىت هنا جاءت مبعىن الغاية الغايُة هنا ما ه
ُة الباء هذه الباء هنا تعطي معىن الواسطة تعطي معىن الوسيلة أطلبين إليك أطلبين برمحاك الطلب من اهللا سبحانه و تعاىل و الوسيلُة و الواسط

 برمحاك بواسطة رمحاك بوسيلِة رمحاك حىت أِصل إليك حىت هنا تعطي هذا املعىن تعطي هذا املفهوم تعطي مفهوم الغاية عالداعي هنا يباهلُ 
ا الدعاء هي الرمحة أطلبين برمحاك و الغايُة ما هي حىت أِصل إليك هذا إىل الباري جل شأنُه و تقدس أن جيعل له وسيلًة و هذه الوسيلة بّينه

أن العبد  املعىن اإلمجايل هلذه العبارة املقاطفة من دعاء سيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه هذا املعىن اإلمجايل و الذي يظهُر منه هو هذا
هذا ال الم ُخمالفاً للذي يعرعُه الناس بأن العبد هو الذي يطلب اهللا سبحانه و تعاىل يطلُب من بارئِه أن يطلبُه هو سبحانه و تعاىل رمبا ي ون 

لي األول ال الم هنا مرًة ي ون يف حدود القواعد و البديهيات العقلية يف أعقها األول مرًة ي ون ال الم بذا األعق و بذا احلد يف األعق العق
يف البديهيات ال الم يف األعق العقلي األول و  ليس حمدودًا مبرتبٍة واحدة إذا كانبأعٍق واحد و  دوداً عقُل اإلنسان و تف ُري اإلنسان ليس حم

و أصلُه العقلية الشائعة بني عموم الناس عاملخلوُق هو الناقُص و الباري هو ال امُل و الناقُص هو الذي يطلُب ال امل و املخلوق هو املعلول  
و املعلوُل هو الذي يطلُب أصلُه هذا حبدود الاف ري العقلي يف أعقه األول و ال يعين أن هذا ال الم ليس  هو اخلالق سبحانه و تعاىل و الفرعُ 

صحيحًا حينما نقول أن تف ري عقل اإلنسان له مراتب له درجات له آعاق عرب بأي تعبٍري شةت عال ُمشاحة يف االصطالحات إذا قلنا بأن 
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ف ري الذي ي ون يف املرتبة األوىل بالقياس إىل الذي يف املرتبة الثانية خاطةاً و إمنا ي ون الاف ري يف املرتبة عقل اإلنسان له مراتب ال يعين أن الا
ئِع يف رتبة الثانية أرقى رتبًة و أشرف منزلًة من الاف ري الذي ي ون مناسبًا للرتبة األوىل و لألعق األول الشائُع و املعروف حبسب الاف ري الشا

من تف ري عقل اإلنسان أن املخلوق هو الذي يطلب اخلالق و أن العبد هو الذي يطلُب املعبود و أن املربوب هو الذي يطلب األعق األول 
الرب و ه ذا يف مجيع أوصاف نقص العبد و يف مجيع أوصاف كمال الباري سبحانُه و تعاىل أما الدعاء الشريف هنا ياحدُث يف أعٍق أخر 

ري هذه املرتبة أعمُق من املرتبة األوىل الدعاء هنا يبني لنا هذه احلقيقة أن العبد ال يصُل إىل اهللا حىت يطلبُه اهللا ياحدث يف مرتبٍة من الاف 
 حيملها سبحانُه و تعاىل عاطلبين برمحاك حىت أِصل إليك إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك املسريُة هنا ختالف الطريق هنا خيالف املعاين اليت

 مضمون ضمريِه و يف باطِن أع ارِه هناك من املعاين ما هو عقلي  حمض و هذه املعاين العقلية احملضة شبيهة بالقواعد الرياضية اإلنسان يف
بدليل شبيهة بالقوانني الرياضية قوانني صحيحة ثاباة جامدة و هذه القوانني و القواعد العقلية ال تاناغم مع الوجدان االسادالل على الباري 

ثر يدُل على املؤثر هذا االسادالل و هذا الاعامل  عقلي تعامل عقلي ثابت صحيح تقرُه كل العقول ل ن ال تاناغم القلوب مع هذا أن األ
ؤثر و النوع من العالقة القلوب قلوب أهل اإلميان ال ترتبُط باهللا سبحانه و تعاىل و ال ت ون معرعاها على هذا األساس أن األثر يدل على امل

 ر يقودنا إىل املؤثر إىل غري ذلك من املعاين لست يف مقام سرد األدلِة اليت ُتسرد يف باب االسادالل العقلي و اليت قد ُتشخص أبعاداً أن األث
ليت ة و امن عالقة العبد باهللا سبحانه و تعاىل يف دائرة األعق العقلي األول لإلنسان هذه املعلومات العقلية احملضة املعلومات الصحيحة الثابا

خيالفها ي ون قد شذ عن جادة الصواب ي ون قد خرج عن احملجة الواضحة أما هناك معاٍن أخرى هناك املعاين و احلقائق الوجدانية اليت 
مانِه مام ز ياحسسها وجدان اإلنسان املعاين الوجدانية هي املعاين اليت تاناغُم مع قلوب أهل اإلميان عالقة املؤمن بربِه عالقة املؤمن بنبيِه بإ

لو العالقة ليست عقلية نعم يف دائرة اجلدل و البحث االساداليل ي ون ال الم يف هذا األعق أما حينما خيلو اإلنسان مع ربِه أما حينما خي
لك إذا أردت اإلنسان مع أئماِه أما حينما يناجي اإلنسان إمام زمانِه ال الُم ال يقُع يف دائرة العقل ال الم هنا يقُع يف دائرة الوجدان و لذ

ناجيات املناجيات صنف  من صنوف األدعية األدعيُة املنقولة عن أهل بيت العصمة على صنوف و على عنون صنف  من أصناف 
ُ
النظر إىل امل

ناجيات قد 
ُ
ناجيات أل�ا كالُم خلوٍة بني العبد و بني إمام زمانِه بني العبد و بني ربِه جتد أن هذه امل

ُ
ُسب ت على أساٍس األدعية املناجيات  امل

ناجيات نعم يف األدعية األخرى قد جتد هذا النوع من املعىن 
ُ
و الاعبري من املعاين الشعرية و احلسية أعمق املعاين الشعرية جتدها واضحًة يف امل

لديّن لشفاء ل ن ألن األدعية األخرى قد ت ون ي ون صنف  منها لطلب الفرج ي ون صنف  منها للخالص من اهلموم و الغموم لقضاء ا
الشعرية أما  املريض لُِنصرِة جنود اإلسالم و أمثال هذه املعاين املذكورة يف األدعية الشريفة مثل هذه املعاين ت ون بعيدة عن املعاين الشاعرية و

يت العصمة صلوات اهللا و املعاين اليت وردت يف املناجيات و وردت عن أهل البيت ُمناجيات كثرية  جداً املعاين اليت وردت يف مناجيات أهل ب
 الوجدانية سالمه عليهم أمجعني إذا دققت النظر يف تعبريها عإنك جتدها مشحونة باملعاين الشعرية و املعاين الشعرية هي املعاين الوجدانية املعاين

و تعاىل بني العبد و بني نبيِه بني العبد و بني هي املعاين اليت تاناغُم مع القلوب و العالقُة بني العبد و بني مواله بني العبد و بني ربِه سبحانُه 
ما شةت من هذه  إمام زمانه صلى اهللا عليهما و آهلما عالقة  وجدانية عالقة  قلبية عالقة  شاعرية عالقة  معنوية عالقة  روحانية عالقة  نورانية عّرب 

 هذه الاعابري و حىت هذه العبارات عاجزة عن وصفها بالدقة ل ن ال الاعابري و تبقى هذه الاعابري أيضًا عاجزة و قاصرة عالقُة العبد بربِه حىت
بإمام زمانِه  ميلُك اإلنسان حيلة إال بالاعبري بواسطة هذه األلفاظ و ال لمات و إال عاملعاين اليت تشامُل عليها عالقة العبد بربِه و عالقة العبد

نطيُق و املا لم أن يع س قليًال من ال يام ُن البيان أن حييط با و ال تام ن ال لمات أن تسرب
ُ
 غورها و ال يام ن املفوه و املدرُه و امل

مه عليه يف حقيقة معناها و إمنا هذه العبارات تدوُر يف علك املعىن احلقيقي هلذه العالقة بني العبد و بني ربِه و أبو عبد اهللا صلوات اهللا و سال
هذه احلقيقة إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك ليس العبد الذي يطلب اهللا سبحانه و تعاىل و العبارة الوجيزة من كالمِه الشريف يشُري إىل 

حنانُه إمنا جود الباري رمحة الباري لطف الباري يقاضي أنه هو الذي يطلُب عبيده جودُه و رمحاُه و لطفه و كرمُه سبحانه و تعاىل و مجالُه و 
 .ي كمالُه يقاضي هو الذي يطلب عبده ال أن عبده يطلبه و هذا من مجال الباري سبحانه و تعاىل جلت قدرتُه و تعاىل شأنُه هو الذي يقاض

ه و لذلك نن دُد أئمانا صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني يؤكدون على هذه املعاين يف كلماتم يف أدعياهم الشريفة صلوات اهللا و سالم
غائباً حىت ياحرك العبد باجتاهِه الباري سبحانه و تعاىل حاضر  يف كل آٍن و أوان يف كل زمان و  عليهم أمجعني الباري سبحانه و تعاىل مل ي ن
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م ان داخل  يف األشياء ال كشيء يف شيء كما يقول سيد األوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه و هو أقرب إلينا من حبل الوريد و هو الذي 
لبه أقرُب شيٍء إىل اإلنسان قلبُه حينما حيول يعين هو أقرب إلينا من قلوبنا و أقرب إىل قلوبنا منا حيوُل بني املرء و قلبه حيوُل بني املرء و ق

و قلبه أن ي ون احلائل بني شيةني ي ون قريباً من األول أكثر من الثاين و قريبًا من الثاين أكثر من األول حيوُل بني املرء و قلبه حيوُل بني املرء 
أقرب إلينا من قلوبنا و هل يوجد شيء أقرب إىل اإلنسان من قلبِه من نفسه من روحه من مضمونِه من باطنِه من  بيننا و بني قلوبنا هو

ء خلجات ضمريِه ال يوجد شيء  أقرب إىل اإلنسان من ذلك نعم الباري سبحانه و تعاىل أقرُب إلينا من حبل الوريد و هو الذي حيول بني املر 
باري سبحانه و تعاىل هو الذي يدل على نفسه بنفسه ليس العبد هو الذي ياحرُك باجتاهه الباري سبحانه و تعاىل و قلبِه سبحانُه و تعاىل عال

اتِه يشري هو الذي أشرق نورُه يف كل آعاق هذا الوجود اهللا نور السماوات و األرض إماُم األمة ُقدست نفسُه الزاكية كثرياً يف خطاباتِه يف مصنف
فة و بالذات إىل هذه العبارة اليت مل يام ن حلد اآلن ال عيلسوف و ال ما لم و ال عارف و ال أُي صنٍف من أصناِف إىل هذه اآلية الشري

ذا أهل العقل أن حييط بأسرار هذه ال لمة اهللا نور السماوات و األرض اهللا نور السماوات و األرض ما معىن هذه اآلية ال رمية و ما معىن ه
يف شراشر عامل الاحقق و احلصول اهللا نور  األرض النور الذي سطع يف كل هذه املوجودات يف جهات هذا الوجود الاعبري نور السماوات و

األرض أما كيف ت ون هذه احلقيقة و ما معىن كنه هذه النورية ذلك شيء  ال تدركُه العقول و جعلت معرعاك يف العجز عن السماوات و 
لبيت سبحانه و تعاىل و جعلت الطريق إىل معرعاك يف العجز عن معرعاك الباري سبحانه و تعاىل معرعاك املعىن الذي يرد يف كلمات أهل ا

ليك هو الذي يدُل على نفسِه بنفسه إمامنا سيد الشهداء صلوات اهللا عليه  يف هذه ال لمة يشُري إىل هذه احلقيقة أطلبين برمحاك حىت أِصل إ
يا من دل على ذاتِه بذاتِه و (د األوصياء صلوات اهللا و سالمه عليه يف دعاء الصباح الشريف أنت الذي تطلبين نفس املعىن الذي يذكرُه سي

يا من دل على ذاتِه بذاته ال يدل عليه شيء إال هو يا من هو اخافى لفرط نورِه  )تنزه عن مجانسة مخلوقاتِه  و جّل عن ُمالئمة كيفياتهِ 
 ة اهللا عليه املنظومة احل مية للموىل اهلادي السبزواري رمح

 يــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــو اخافــــــــــــــــــــــــى لفــــــــــــــــــــــــرط نــــــــــــــــــــــــوره
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن يف ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهِ    الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر الب
  

سالمه هو الظاهُر و هو الباطُن و هو الباطُن و هو الظاهُر ظاهر  يف بطونِه و باطن  يف ظهورِه ه ذا حدثانا كلمات املعصومني صلوات اهللا و 
سالمه عليه و ميالدُه قريب إن شاء اهللا الالس منعقدة يف الليلة اآلتية و الليلة عليهم أمجعني نفُس املضمون إمامنا زين العباد صلوات اهللا و 

عليه ماذا  اليت تليها حبول اهللا تعاىل و قوتِه , إمامنا زين العباد يف الدعاء الشريف من أدعية السحر دعاء أيب محزة الثمايل رضوان اهللا تعاىل
هي ال تؤدبني بعقوبتك و ال نمكر بي في حيلتك من أين لي الخير و ال يوجُد إال من عندك إل(يقول العبارات األوىل من الدعاء الشريف 

من أين يل اخلري و الوصول إىل اهللا هو حقيقة اخللق من أين يل اخلري و ال يوجُد إال من عندك  ) و من أين لي النجاُة و ال ُتستطاُع إال بك
اهللا أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك من أين يل اخلري و ال يوجُد إال من عندك و من أين يل و من أين يل النجاة و النجاُة هي الوصول إىل 

أحسن اساغىن عن عونك و رمحاك و ال الذي أساء و اجرتئ عليك و مل يرضك خرج عن قدرتك النجاُة و ال ُتساطاُع إال بك , ال الذي 
 مث يقول سجاُد العرتة الطاهرة عقل حىت ينقطع النفس يا ريب يا ريب يا ريب بك عرعاك و أنت دللاين عليك بك عرعاك و أنت دللاين عليك و

ي جييبين حني أدعوه و إن ُكنُت بطيةًا حني يدعوين و هذا شأُن العبد سيد الشهداء دعوتين إليك و لوال أنت مل أدري ما أنت احلمد هللا الذ
يف نفس دعاء عرعة إهلي مين ما يليق بلؤمي و منك ما يليق ب رمك يف نفس دعاء يوم عرعات الشريف لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه 

و  )ئ و من كانت حقائقُه دعاوى فكيف ال تكون دعاويه دعاوىإلهي من كانت محاسنُه مساوئ فكيف ال تكون مساوئُه مساو (عليه 
هذه املعاين واضحة يف كلمات أئمانا صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني موطن الشاهد هنا يا ريب بك عرعاك و أنت دللاين عليك و لوال و 

طلُب العبد راجع  إليه سبحانه و تعاىل نفس ال الم يرُد يف دعوتين إليك و لوال أنت مل أدري ما أنت املعرعُة راجعة  إليه سبحانه و تعاىل و 
دعاء عرعات لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه كيف يُسادُل عليك مبا هو يف وجودِه مفاقر  إليك أي ون لغريك من الظهور ما ليس 

ظهر لك مىت غبت حىت حتااج إىل دليٍل يدل عليك و مىت بعدت حىت
ُ
ت ون اآلثار هي اليت توصُل إليك عميت عني  ال  لك حىت ي ون هو امل

 تراك عليها رقيبا و خسرت صفقة عبٍد مل جتعل له من حبك نصيبا إىل أن يقول أبو عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه إهلي هذا ُذيل ظاهر  
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أطلُب الوصول إليك الوصول من اهللا و  بني يديك و هذا حايل ال خيفى عليك هذا ُذيل ظاهر  بني يديك و هذا حايل ال خيفى عليك منك
هدين بنورك  إىل اهللا سبحانه و تعاىل عفروا إىل اهللا الفرار من اهللا و إىل اهللا سبحانه و تعاىل منك أطلُب الوصول إليك و بك أسادُل عليك عا

 ...عية أهل البيت عليهم السالم إليك بك أسادُل عليك نفس هذه املضامني و نفُس هذه املعاين اليت ت ررت يف هذه الفقرات من أد
 ....)إىل هنا يناهي الوجه األول من ال اسيت(...

اسادل عليك نفس هذه املضامني و نفُس هذه املعاين اليت ت ررت يف هذه الفقرات من أدعية أهل البيت عليهم السالم و مناجياتم نفسها 
 أبادأت با  حديثي إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك هذا جانب  من بامام املضمون موجودة  يف هذه ال لمة املقدسة املخاصرة اليت

مضموِن هذه ال لمة ال رمية لسيد الشهداء صلوات اهللا و سالمه عليه و ال لمة اشاملت على هذا املعىن اشاملت على معىن الواسطة و على 
صول إمنا هو بواسطة رمحة الباري سبحانه و تعاىل هذه الرمحة اليت نن معىن الوسيلة أطلبين برمحاك وصول  إىل اهللا سبحانه و تعاىل و هذا الو 

انه و ال نام ن من اإلحاطِة مبعرعِة حقيقاها رمحة الباري سبحانه و تعاىل مهما تصورنا ِسعاها عهذا الاصور ُمقيد  حبدودنا رمحة الباري سبح
اُه سبحانه و تعاىل و ال تام ن العقول أن حتيط بسعاِه سبحانه و تعاىل كُل تعاىل ال ميلك أُي خملوِق أن ياصور سعاها سعة رمحة الباري بسع

صور عند املعاين اليت ناصورها يف دائرة الاصور يف دائرة الاصديق يف دائرة اخليال يف دائرة الظنون يف دائرة الوهم يف أي دائرة من دوائر الا
برمحاك بذه الرمحة إمامنا السجاد صلوات اهللا و سالمه عليه يبني جانبًا من معىن اإلنسان ال تام ن من اإلحاطة بسعة رمحة الباري أطلبين 

املناجيات اليت  الرمحة اإلهلية بعبدِه يف هذه املناجاة الشريفة املعروعة باملناجاة اإلديلية هناك مناجيات عديدة منقولة عن إمامنا السجاد من أروع
عليهم أمجعني و اليت اشاملت على أمهات املطالب املعنوية املناجاة اإلديلية إلمامنا السجاد نُقلت عن أهل البيت صلوات اهللا و سالمه 

ُق يب صلوات اهللا و سالمه عليه و اليت يقول يف جانٍب منها يا من هو أرعُق يب من الوالد الشفيق يناجي الباري سبحانه و تعاىل يا من هو أرع
حب اللزيق الذي يالزقين اللزيق الذي يراعقين يف كل حال يا من هو يا من هو أرئُف يب من الوالد من الوالد الشفيق و أقرُب أّيل من الصا

 الشفيق و أقرُب أّيل من الصاحب اللزيق أنت أُنسي يف اخللوة حني تلفظين األوطان و حني يفارقين اُألالف و اجلريان أنت أُنسي يف موضع
و عارقين اُألالف و اجلريان هذه العبارات الشريفة من مناجاة إمامنا السجاد صلوات اهللا و سالمه  خلويت إذا أوحشين امل ان و لفظاين األوطان

عليه تع ُس جانبًا و تع ُس جهة من جهات معىن الرمحة اإلهلية اليت ُيسبغها على عباده و اليت سبقت غضبه يا موسى إن رمحيت سبقت 
عت كل شيء وسعت كل شيء وسعت العاملني العاملون مجع  لعامل هذه الرمحة اليت غضيب و رمحاُه وسعت كل شيء هذه الرمحة اليت وس

وسعت كل شيء الشيء هو املوجود وسعت كل شيء وسعت كل موجود هذه املوجودات ماذا يُعرب عنها يُعُرب عنها بالعوامل عوامل مجع  لعامل و 
وسعت كل شيء و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني هذه الرمحة اليت أشرقت  العامل يشامل على أصناف و مراتب من املوجودات و األشياء رمحة  

 , عاملون على متام الوجود جتلت يف هذه احلقيقة املصطفوية اخلامتة يف حقيقة نبينا صلى اهللا عليه و آله و سلم , ما أرسلناك إال رمحًة للعاملني
لو كانت للعامل الدنيوي لقالت اآلية هلذا العامل عاملني العاملون مجع  لعامل و ما الدنيا عاملني عاملون مجع  لعامل ليس للعامل الدنيوي عقط و إال 

ة اليت إال عامل  من عوامل اهللا سبحانه و تعاىل اليت ال يعلم حدها و سعاها إال اهللا و إال أهل البيت عليهم أعضل الصالة و السالم هذه الرمح
ة اليت با يصل املخلوق إىل اهللا إهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك الوصول إليه بواسطة رمحاِه وسعت املوجودات هي الواسطة و هي الوسيل

بٍة و أشرُف مراتب هذه الرمحة أين ؟ هذه الرمحة هلا مراتب هذه الرمحة هلا ظهورات هلا مظاهر هلا صور أشرُف صورٍة و أشرُف هيةٍة و أعلى رت
ه احلقيقة اليت أُرسلت رمحًة للعاملني يف حقيقة نبينا صلى اهللا عليه و آله و سلم هذه احلقيقة اليت ياجلى أرقى مرتبة هلذه الرمحة أين ؟ يف هذ

ة  نورها يف هذه الليلة حسني  مين و أنا من حسني يف هذه الليلة ياجلى نور هذه الرمحة اإلهلية اليت وسعت كل شيء و اليت هي سبب  و واسط
إىل ساحة القرب اإلهلي أطلبين برمحاك حىت أِصل إليك و حقيقة الرمحة أهل بيت العصمة صلوات اهللا و سالمه  و وسيلة  تدعع العباد للوصول

عليهم أمجعني و بم و يف سبيلهم و يف طريقهم و بواسطاهم صلوات اهللا عليهم أمجعني ي ون الوصول إىل ساحة القرب اإلهلي و إىل ساحة 
الشريفة الليلُة ليلُة ُحسينهم املظلوم صلوات اهللا و سالمه عليه الرواية اليت ينقلها معاوية ابُن وهب عن إمامنا  القدس اإلهلي و الليلُة من لياليهم

إىل  الصادق صلوات اهللا و سالمه عليه حينما كان ساجداً و يدعو لزوار احلسني يدعو خلََدَمة اُحلسني يدعو للباكني على احلسني اإلمام أشار
ال اللهم و أرحم تلك األعني اليت جرت دموعها رمحًة لنا اإلمام صلوات اهللا و سالمه عليه أشار إىل الرمحِة هنا اللهم و معىن الرمحة حني ق
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جرت  أرحم تلك األعني اليت جرت دموعها رمحًة لنا هذه الرمحة اإلهلية إمنا يدعو إمامنا الصادق عليه السالم أن تانزل على هذه العيون اليت
لنا رمحًة ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني و هو معىن احلديث أرحم تُرحم أجلى معاين الرمحة يف هذا احلديث دموعها رمحًة 

الرمحُة بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني أرحم من يف األرض يرمحك من يف السماء أجلى معاين الرمحة املقصودة يف هذا 
بيت حىت معىن صلة الرحم إذا أردنا أن نرجع إىل روايات أهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني يقولون صلة احلديث الرمحُة بأهل ال

ش من الرحم حقيقة صلة أهل البيت ألن الرواية ه ذا تقول إن من وصل الرحم وصلُه اهللا و من قطع الرحم قطعُه اهللا و إن الرحم ُمعلقة  بالعر 
و إن الرحم معلقة  بالعرش يدعو ملن وصلُه و يدعو على من قطعه عصلُة الرحم حقيقًة و لذلك إذا تعارضت صلةُ  هو الذي ُمعلق  بالعرش

الرحم النسبية و صلة الرحم على أساس القرابة مع صلة رحم أهل البيت هذه صلُة الرحم ال قيمة هلا صلة الرحم األصلية أهل البيت عليهم 
ضت هاتان الصلاان صلُة رحم لقريٍب لشخٍص يشدين إليه ُحلمة  نسب  دم  تعارضت مع صلة رحم علي و آل أعضل الصالة و السالم إذا تعار 

علي صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني هذه الصلة تسقط هنا ال قيمة هلا حني الاعارض ال قيمة هلا نعم هناك قيمة  لصلة الرحم مع عدم 
البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني عالذي يريد أن تانزل الرمحُة عليه إمنا تانزل الرمحة  الاعارض مع صلة الرحم األصل صلُة رحم أهل

م أمجعني عليه إذا ما سار يف طريق الرمحة الذي أرادُه اهللا سبحانه و تعاىل أرحم ُترحم الرمحة هنا أوًال بأهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليه
عليه أعضل الصالة و السالم يقول يف دعائِه ه ذا  اللهم أرحم تلك األعني اليت جرت دموعها رمحة لنا  لذلك إمامنا صادُق العرتِة األطهر

جرت الدموع على أيب عبد اهللا رمحًة ألهل البيت صلوات اهللا و سالمه عليهم أمجعني و من هناك من مل يرحم أهل البيت يف يوم الطفوف يف 
م اهللا عليها ه ذا ورد يف العبارة السالم على من أب ت كل عدٍو و صديق حىت جرت دموع اخليل على يوم كربالء يف زيارة العقيلة زينب سال

 حواعرها  السالم على من أب ت كل عدٍو و صديق حىت جرت دموع اخليل على حواعرها , أُي احملاجر أبا عبد اهللا أُي احملاجر مل تب ي عليك
حملاجر مل تب ي عليك دمًا أب يت و اهللا حىت حمجر احلجر إن يقالوك عال أنفك مبعرعة الشمُس دمًا , أب يت و اهللا حىت حمجر احلجر أُي ا

اهللا أب يت  معروعة  بالعني و األثِر قد كنت يف مشرق الدنيا و مغربا كاحلمد مل تُغين عنها سائُر السور أُي احملاجر مل تب ي عليك دماً أبا عبد
 و اهللا حىت حمجر احلجر ,

ع العائلة احلسينية بمومها و غمومها و أحزا�ا توجه ابن علي إىل ساحة املعركة غاص باألوساط صلوات اهللا و سالمه لعليه قلب بعد أن ود 
ط امليامن على املياسر و راية املرتضى ختفق يف وسط تل م اجلموع من اخلنازير و ال الب و صوُت احلسني يُلعلع أنا احلسني ابن علي يف وس

و عاد مرة ثانية الوداع الثاين احلسني عليه السالم ودّع العائلة مرتني و اإلمام ععل هذا األمر ودع العائلة مرتني رمحًة منه بذه  تل م اجلموع
ني يف العائلة احملزونة و رمحًة بذه العائلة اليت يعلم ما جيري عليها بعد سويعات بعد أن يسقط أبو عبد اهللا على رمال الغاضريات رجع احلس
 زاويٍة من الوداع الثاين ودّع العائلة كاب املقاتل تقول بأن س ينة ما جاءت إىل أبيها ال يف الوداع األول و ال يف الوداع الثاين بقيت جالسة يف

األعداء و إذا اخليمة أبو عبد اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه ما أراد أن يؤذي س ينة بفراقِه بعد أن ودّع العائلة و رجع مرة ثانية إىل مجوع 
بصوت عزيز من اخليام نور عيين يا حسني أبا يا حسني من املنادي هي س ينة عزيزة احلسني صوت يصل إىل مسامع أيب عبد اهللا إىل إمامنا 

ا املظلوم إىل إمامنا العطشان إىل إمامنا الغريب  يصل هذا الصوت و يعود ربيع األرامل و األياام كاب الاأريخ تذكر أن اإلمام ع
ّ
ليه السالم مل

يه من عيون أراد اخلروج من املدينة اجامعت النسوة األرامل األياام إىل أين يا رجانا يا أبا عبد اهللا خرج  احلسني من املدينة و الدموع تسفح عل
سع معناها يعود أبو عبد اهللا س ينة األرامل و األياام الفقراء املعوزين أبو عبد اهللا تناديه س ينة و يعود أبو عبد اهللا تاجلى عيه رمحة اهللا بأو 

خيم بُنية ما تريدين قالت أبا يا حسني أنزل عن اجلواد نزل احلسني عن اجلواد يايمة مظلومة غريبة و سا ون أسرية بع
ُ
د واقفة يف وسط امل

أبا يا حسني أنزل عن جوادك ساعات َتضرب ب عوب الرماح بعد ساعات قالئل حني يودع احلسني الدنيا عليه السالم هذه الطفلة الصغرية 
مام ينظر نزل أبو عبد اهللا عن اجلواد ماذا تريد س ينة سيدي بقية اهللا ماذا تريد عماك س ينة يا ابن رسول اهللا أي شيٍء تريد نزل اإلمام و اإل

حجر احلسني عليه السالم  إىل س ينة ماذا تريد أن تفعل قالت يا أبا أجلس على األرض جلس اإلمام على األرض س ينة ألقت بنفسها يف
ع قالت أبا يا حسني أصنع معي كما تصنع مع األياام عإين عن قريب يايمة يا أبا عبد اهللا و ال أجد أحدًا يفعُل معي هذا أبو عبد اهللا يض

يات الشريفة ه ذا يف س ينة يف حجرِه و ميسح على رأسها و يصنع معها كما يصنع باألياام اللهم إنا نُقسم عليك بأياام احلسني يف الروا
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ان هناك روايات أهل البيت عن النيب صلى اهللا عليه و آله عن األئمة املعصومني أن العرش ليهاز لب اء اليايم لب اء كل يايم يهاُز العرش إذا ك
ِه يهاُز العرش من يؤذي اليايم من يغصب حق اليايم من يظلم اليايم و يب ي هذا اليايم بسبب الظلم بسبب الغصب يب ي من مظلوميا

ملظلومياِه ع م مرة أهاز العرش و ال زال العرش يهاز لب اء ياامى احلسني كم صرخة و كم عويل و كم ندبة و كم اساغاثة ارتفعت من أرض 
إمام الطفوف حىت وصلت إىل العرش عهزت العرش , اللهم إنا نُقسم عليك بآهات ياامى أيب عبد اهللا بلوعة ياامى احلسني أن تُعجل عرج 
الدنيا  زماننا أن ت شف اهلم و الغم و األحزان عن قلبِه الشريف أن ُت ثر أنصارُه الغيارى و أوليائه األوعياء املخلصني أن ال خترجنا من هذه

 حىت يرضى عنا احلجة ابن احلسن صلواتك و سالمك عليه اللهم يا رب احلسني حبق احلسني أشفي صدر احلسني بظهور احلجة عليه السالم
 أسأل م الدعاء مجيعاً و أخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني و صلى اهللا على سيدنا و نبينا حممٍد و آله األطيبني األطهرين .


