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الخلق  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رّب  لله  الحمد 

وأعّز المرسلين سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي 

الطاهرين  الطّيبين  بيته  آل  الله وعلى  عبد  بن  القاسم محّمد 

المعصومين.

حّلت  التي  األرواح  وعلى  الله،  عبد  أبا  يا  عليك  السالم 

الليل  وبقي  بقيت  ما  أبًدا  الله  سالم  مّني  عليك  برحلك،  وأناخت  بِفنائك 

والنهار، وال جعله الله آخر العهد مّني لزيارتكم.

ــى الــحــســيــن  ــل الـــســـالم ع

الحسين ــن  ب ــّي  عــل ــى  وعــل

الــحــســيــن أوالد  ــى  ــلـ وعـ

الحسين أصــحــاب  ــى  ــل وع
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وبعد، فإّن هذا الكتاب في األساس مجموعة محاضرات ألقاها سماحة 

األستاذ الشيخ شفيق جرادي، في بعض المواسم العاشورائّية))). 

للقراءة  صالحًة  ماّدة  لتكون  التقرير  بأسلوب  ن  ُتَدوَّ أن  لها  ُأريد  وقد 

النفع بها أعّم. فطلب مّني بعض اإلخوة األعزّة أن أتصّدى  والنشر، ليكون 

لهذه المهّمة، فقرأُت المحاضرات المدّونة، وربطت ما بين أفكارها، وأتيت 

ـ  وتوفيقه  الله  بحمد  ـ  وأحاديثها، فصارت  آياتها  لها بشواهدها، وخّرجت 

كتاًبا في ثالثة فصول.

واللَه أسأُل أن ينفع بها ملقيها ومدّونها ومقّررها وقارئها ﴿يَۡوَم َل يَنَفُع 

َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم﴾. َت ٱللَّ
َ
 إِلَّ َمۡن أ َماٞل َوَل َبُنوَن 

عّباس عبد الّنبي درويش ـ جرجوع

18 ـ ذو الحجة ـ 1442 هـ 

عيد الغدير

ُألقيت في عامَي 1441 و1443 هـ / 2018 و2020 م.  (1(


