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اـػورق سمع زيورة إطوضؿ ٕئؿي اـٌؼقع وسمع زيورة ؼريهؿ

7
91

اــتقجي :رضورة اـعٌقر مـ اـظوهر إغ اـٌوصـ ذم اـعالؾي مع اإلموم
واـشعقر سمحضقره ذم ّ
كؾ مؽون

77

ظمصقصو
شمطٌقؼ اــتقجي ذم اـعالؾي مع اإلموم احلًع
ً

33

واـتقسؾ سمف
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إئؿي طؾقفؿ اـًالم وإضمراؤهؿ آظمتقوري ـؿشقئي اؿ وـق طىل
ّ
أكػًفؿ

54

ؼقوب ظمقارق اـعودات وسمروز أطمؽوم اـديـ هق اـذي جيعؾ طوشقراء
ؾدوة

51

رسوـي طوشقراء إـقـو :اشمٌوع مشقئي اؿ ورووه مفام كوكً اــتقجي

63

اـتقسؾ إغ احلقؾ وآؽرتاءات طىل
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أعوذ باهلل من الشوطان الرجوم
بسم اهلل الرمحن الرحوم
وصىل اهلل عىل سودىا وىبونا أيب القاسم حممد
اللهم صل عىل حممد وآل حممد وعىل آله الطوبني الطاهرين
واللعنة عىل أعدائهم أمجعني
متَٔد حْل مْضْعات احملاضزٗ

هذه أ ّيوم حمرم ،وؾد صودف ـؼوؤكو سموٕصددؾوء واـرؽؼدوء ذم
مثؾ هذه إيوم ،وطـددمو كـدً ذم اـطريدؼ كـدً أؾدقل ذم
ددث طددـ شددفر حمد ّدرم وكقػ ّقددي ارشمٌددوط
كػيسد :أريددد أن أحتد ّ
اإلكًون سمحؼقؼي س ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم ،وكقػ ّقي حتصدقؾ
استػودة أكرب وأكثر وأورم مـ هذا اـشفر ،وأصمدور اـؿرت ّشمٌدي
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طىل ذـؽ ،هذا سموـرؼؿ مـ ّ
أن إصدؾوء ؾد سؿعقا وؾدرأوا
كالم إوـقوء وإطوضؿ ذم اـؿحدورضات واـؽتدى طمدقل
ؼـك طدـ صدرح هدذه اـؿًدوئؾ،
هذه اـؿًلـي ،سمام جيعؾـو ذم ً
وـؽـّـو كذكرهو مـ سمدوب اـتدذكريح طمقدٌ ّ
إن شمؽدرار سمعدض
اـؿطوـى ٓ سملس سمف.
خصْصّٔ٘ اإلماو احلسني يف قلْب املؤميني ّتْسّالت أّلٔا ٛاهلل بُ

هـوك روايدي طدـ رسدقل اؿ ّ
صدىل اؿ طؾقدف وسـدف وسد ّؾؿ
يتتحدث ّ
سمدلن ـؾحًع ذم ؾؾقب اـؿممـع طمدرارة ٓ شمطػدل
ّ
أسمدا( )9وذم سمعض اـعٌورات ( ــ شمطػل) ؽؽؾؿي "ـدـ " شمػقدد
شملكقد ًا أكرب وأشد  ،كدام ّ
أن هـدوك روايدي أظمدرى سمؿضدؿقن
مشددوسمف يػقددد ؽقفددو ّ
أن ـؾحًددع ذم ؾؾددقب اـؿددممـع حم ٌّددي
( )1احملد د لان اي ،دددرك سا ددلارع  ،د د
أباا.
املؤس،يف ال تربد ً
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 11ص  :318إ لن يقلد د احا دديف قد د ار

ددد

4

ٍ
شمتحدصمون مـ ٍ
واطمد شمؼريٌد ًو
أؽؼ
مؽـقكي( ،)9وهوشمون اـروايتون
ّ
.
اــٌدل ّ
صدىل اؿ طؾقدف وسـدف وسدؾؿ اإلمدوم
خيصدص
ؽؾامذا ّ
ّ
احلًع طؾقف اـًالم سموـذكر مدـ سمدع عقدع إئؿدي طؾدقفؿ
ه هذا إمر؟ ؽدـحـ ـدديـو أرسمعدي طػد
اـًالم؟ ومو هق ّ

معصقم ًو ،وأؽضؾفؿ عقع ًو هدق رسدقل اؿ ّ
صدىل اؿ طؾقدف
صمؿ يليت مـ سمعده أمدري اـؿدممـع طؾقدف اـًدالم
وسـف وس ّؾؿ ّ
وطمية اـً ّقدة اـزهراء طؾقفو اـًدالم وهؽدذا ، ...ؽؾدامذا
اــٌل اإلموم احلًع ّ
سملن ـف ذم ؾؾقب اـؿممـع طمرارة
ّ
خيص ّ

أسمددا؟ أو شمؾدؽ اـروايدي اـثوكقدي اـتدل يػقدد ؽقفدو ّ
أن
ٓ شمطػل ً

( )1طددل ايددااو اي ا ،دداك اخل د ا ا ،ائ د ا
سكلدس .
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ـؾحًع ذم ؾؾقب اـؿممـع حمٌدي مؽـقكدي؟ ؽفدذه اـؿًدلـي
شمًتحؼ اـتدؾقؼ واـتل ّمؾ .
ّ
ٍ
كوطمقي أظمرى  ،ؽن ّكـدو طـددمو كراضمدع مًدرية إطدوضؿ
ومـ
وأوـقوء اؿ وأهؾ اـؿعرؽدي كشدوهد ّأمدؿ عقعد ًو ومدـ دون
متقسؾع سمً ّقد اـشدفداء
استثـوء كوكقا ذم سريهؿ وسؾقكفؿ ّ
طؾقف اـًالم ،وهذه اـؼض ّقي ؾد شوهدهو احلؼدري سمقودقح ذم
طمقوة اـؿرطمقم اـقاـد روقان اؿ طؾقف مـ ظمدالل طالؾتدل
سمف وارشمٌوصل معفح ؽؼدد كـدً أرى سمجدالء ّ
أن هفـدو طمًدوسم ًو
ظموص ًو وخمتؾػ ًو ،كام ّ
أن سامطمتف ؾد أشدور إغ ذـدؽ سمـػًدف ذم
ّ
ددة مقاوددع مددـ كتوسمددف " اـددروح اـؿجددرد"ّ ،
وإن شمؾددؽ
طد ّ
اـؿطوـددى ـعجقٌ د ٌي واؾع د ًو ..واؾع د ًو هددل طجقٌددي ،طمتددك ّ
إن
وشمػحص ؽقفو ،ؽنكف ّ
يظؾ
اإلكًون مفام ؼوص وشمل ّمؾ وسمحٌ
ّ
املــتقني
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ظمضدامّ ،
ًّ
شمقصدؾ
يشعر أ ّكف ؾد دظمؾ سمحر ًا
وأن اــتقجدي اـتدل ّ
سمعد إغ طؿؼ اـؿًلـي.
سمعد ،وأ ّكف مل يصؾ ُ
اـقفو ـقًً كوؽقي ُ
بٔاٌ السزّ يف خصْصّٔ٘ اإلماو احلسني علُٔ السالو
مقدّمٍ٘ :ل العالق٘ مع األٜن٘ عنْمًا ٍٕ عالق٘ ظاٍزّٓ٘ أو باطئّ٘؟
الفارق بني كٔفّٔ٘ سٓارٗ األعاظه ملشاٍد األٜن٘ ّسٓارٗ غريٍه

ـؾتػدف سمزيدورة
ـؼد و ّؽؼـل اؿ ؾٌدؾ أسدٌقع أو أسدٌقطع
ّ
اـؿؼدسي ذم اـعراق ،ومـ طوديت أ ّكـل طـدمو أذهى
اـعتٌوت
ّ

ـؾزيورة ـق ً
ال أن أضمؾدس وطمقدد ًا ذم إطمددى زوايدو اـصدحـ
ـؿدة سدوطي أو سدوطتع ،ؽؽـدً أشدوهد إؽدراد
اـػيػ ّ
يدظمؾقن وخيرضمقن ،وؾد ٓطمظً ّأمؿ طـددمو يصدؾقن إغ
اـؿؼدسي ،ويؼع كظرهؿ طىل سموهبو وطدىل اـؼٌدي
سموب احلية
ّ
اـػيػي د وهدذا اـدذي أطمؽقدف ؾدد طمصدؾ ذم طمدرم أمدري
املــتقني
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هيؿقا سموـددظمقلّ ،
ؽدنن
اـؿممـع طؾقف اـًالم د
وسمؿجرد أن ّ
ّ

ؽؽدلمؿ يشدعرون ّأمدؿ يددظمؾقن إغ
طموـ ًي مؾػتي شمتؿ ّؾؽفؿ،
ّ
مؽون ظم ّوص وؽضدوء خمتؾدػ ،ؽدرتاهؿ يضدٌطقن أكػًدفؿ
وخيػضقن رؤوسفؿ ويغقصقن ذم أكػًفؿ ويشعرون ّ
سمدلن
طؾقفؿ أن يتح ّؾقا هفـو سمؿراؾٌي ظم ّوصي وأن ُيدربزوا شمقاودع ًو
اخلوص هلذا اـؿؽدون
ظموص ًو ،ؽوٕدب واـتقاوع وآطمرتام
ّ
ّ
يؼتيض أن خيػض آكًون رأسف ويدظمؾ هبدوء واطمرتام.
وـؽــل طـدمو د ّؾؼً ذم اـؿًدلـي ،رأيدً ّأمدؿ ذم احلؼقؼدي
دذهى وطمجددر
يتقاوددعقن ـؾٌددوب وا.دددار ..ـؾٌددوب اـؿد ّ
اـػضي واحلديد
اـؿرمر ..يتقاوعقن ـؾييح اـؿصـقع مـ ّ
واخلشى ...هؾ اـتػتؿ؟!

املــتقني
www.motaghin.com

8

ؽـحـ مل كؽـ كشدوهد ذم سدرية إوـقدوء مثدؾ هدذه احلوـدي،
ؽـحـ مل كشوهد مـفؿ ّأمؿ خيػضقن رؤوسفؿ هبذه اـطريؼدي
اـؿطفر ،يعـل هدؿ مل
هيؿقن سموـدظمقل إغ احلرم
ّ
طـدمو كوكقا ّ
يؽقكقا إذا مشقا ذم اـطريؼ يؿشقن سمشدؽؾ طدو ّدي راؽعدع
رؤوسفؿ ،ؽنذا مو دظمؾقا اغ احلرم ،ظمػضقا رؤوسدفؿ ،سمدؾ
كوكقا يؿشقن سمـػس اـطريؼي اـتل يؽقكقن طؾقفو ذم اـشورع،
هذا اـذي كـو كراه مـفؿ د وأكو هـدو أريدد أن أشدري اغ كؼطدي
دؾقؼي ضمد ًا  ،ؽدوـتػتقا د هدذا مدو رأيـدوه مدـفؿ ،ؽعـددمو كـّدو
احلداد روقان
كتػف سموـذهوب اغ احلرم مع سامطمي اـً ّقد ّ
ّ
شمػؽـو سموـزيدورة معدف كثدري ًا سدقا ًء اغ طمدرم
اؿ طؾقف ،وؾد ّ

اإلموم احلًع طؾقف اـًالم أو إغ طمرم طميدة أ اـػضدؾ
اـع ٌّوس طؾقدف اـًدالم وكدذا اغ طمدرم اـعًدؽر ّيع طؾدقفام
املــتقني
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اـًالم ذم سومراء ،ؽعـدمو كـّو كذهى معدف كـّدو كشدوهد أ ّكدف
يدظمؾ إغ احلرم اـػيػ سمـػس اـطريؼي اـتل كون يؿف هبو
ذم اـطريددؼ سمشددؽؾ صٌقعددل وطددودي ،وكددذـؽ إمددر مددع
شمػؽـو سموـًػر
اـؿرطمقم اـً ّقد اـقاـد روقان اؿ طؾقفح ؽؼد ّ

واـزيورة معف ،طمقٌ ذهٌـو معف ـزيورة اـعتٌوت اـعوـقدي ،كدام

شمػؽً معدف سمزيدورة اإلمدوم طدظ سمدـ مدق
أ ّكـل كثري ًا مو ّ

اـروو طؾقف اـًالم ،طؾ ًام أ ّكف روقان اؿ طؾقف كون ذم أؼؾى

إطمقون يذهى مـػرد ًا ـؾزيورة ،أو كون يلظمذ معدف شخصد ًو
واطمد ًا ومل يؽـ ـريى أن يصطحى معف طدد ًا كٌري ًا.
طمًـ ًو ،ؽعـدمو كـّو كذهى معف ،كـّو كرى أ ّكدف كدون يؿفد ذم
احلددرم اـػدديػ سمددـػس اـطريؼددي اـتددل كددون يؿفد هبددو ذم
اـطريؼ ،ؽًامطمتف كون يذهى اغ احلرم مشق ًو طىل إؾدام ٓ
املــتقني
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يتعؿد اـذهوب مشق ًو سموـرؼؿ مـ أ ّكدف
سموـًقورة ،يعـل أ ّكف كون ّ
كون يعوين مـ اـديًؽ وسٓم اـظفر ،وطم ّتك سمعدد أن طدقـٍ
مـفو ورضمع مـ اـؿًتشػك ،ؽن ّكف كون ؾد شمعورم سمـًدٌي سد ّتع
عوف سمشؽؾ شمو ّم ،سمؾ كوكدً سصمدور
أو سٌعع سموـؿئي ؽؼط ،ومل ُي َ
اـؿرض مو شمزال سموؾقي .
أذكر أ ّكدف اـتػدً إ ّزم ذات ـقؾدي وؾدول :يدو سد ّقد حمًدـ ،أٓ
شمرؼى ذم اـذهوب إغ احلرم ـؾزيورة؟ ؽلضمٌتف :سمدىل ،سموخلدمدي
شمػضؾقا .وكون ذـدؽ ذم اـشدتوء،
سقدكو ،ؽؾـتػف سموـزيورةّ ،
وكون ا.ؾقد يغطدل إرض سمحقدٌ كوكدً إرض زـِؼدي،
ؽـحـ كـّو كؿف ؽقق ا.ؾقد ..كون ضمؾقد ًا زـؼ ًو وـقس صمؾجد ًو
ؽوـتػً إـقدف وؾؾدً ـدف :سد ّقدكوّ ،
إن إرض مغ ّطدوة
صري ًو،
ُ
سمو.ؾقد اـزـِؼ ،وـقس مـ اـؿـوسدى أن متفد طؾقدفح ؽلكدً
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شمعددوين مددـ اـديًددؽ ،وأظمند أن شمـزـددؼ وشمًددؼط ؽتددمذي
كػًؽ ،ؽؼول ّ
سمؽؾ طمزم :يدو سد ّقد حمًدـ ،أكدو ٓ أذهدى إغ
احلرم ّإٓ مشق ًو مفام طمصؾ ،وٓ أركدى اـًدقورة أسمدد ًا! هدؾ
اـتػتؿ؟ إكف يؼقل ":أكو ٓ أذهدى إغ احلدرم ّإٓ مشدق ًو"! وذم
كػس اـقؾً كون سدامطمتف يعدوين مدـ سٓم اـظفدر ،ؽٌدذـً
ؾصددورى ضمفدددي ـؽددل أمـعددف مددـ آكددزٓق واـًددؼقط،
ؽوٕرض كوكً زـؼي ضمد ًا طمتك أ ّكـل كدت أن أسدؼط أكثدر
مرة ،ؽؿشقـو طىل هذه احلول طمتك وصدؾـو سمحؿدد اؿ اغ
مـ ّ
احلرم دون أن يصقٌـو مؽروه.
سمؿدة ،ؾول زم روقان اؿ طؾقدف ذات يدقم:
سمعد هذه اـؼضقي ّ
يو ؽالن ،شمعول ٕظمربك سمؼض ّقي ـتضحؽ ؾؾدقالً :ؾٌدؾ سمضدعي
ـؾتػدف سموـزيدورة د وؾدد طمصدؾ ذـدؽ ذم
أسوسمقع ،ذهًٌ
ّ
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صمدؿ ضمئدً ـؾتػدف
ؼقو ٕكـل كـً ذم ؾؿ ذم شمؾؽ اـػرتة ّ
شمػددؽً سموـزيددورة
سموـزيددورة إغ مشددفد د يؼددقل سددامطمتفّ :

ؽقضمدت ّ
أن ضفري يمـؿـل ،ؽذهًٌ إغ اإلموم اـروو طؾقدف

اـًالم وؾؾً ـف :يو إموم روو ،إكؽ شمعؾؿ أ ّكـدل ـًدً نّدـ
ِ
ؽعوف زم ضفدري ؾرسمدي
يليت إغ اـزيورة سموـً ّقورة مفام طمصؾ،
إغ اؿ شمعوغ طم ّتك ٓ ّ
أضؾ أطوين مـ سٓم اـظفر ك ّؾدام ضمئدً
كً ِؼرية اإلموم اـروو طؾقف اـًالم،
صمؿ ؾول:
ؽتحر ْ
ّ
ـؾزيورةّ ،
طظ ،طم ّتك ّأين طـدمو ظمرضمً وضمدت أ ّكـدل مل أطدد
ّ
وشمػضؾ ّ
سملي أمل وأصٌحً طموـتل ضم ّقدة ضمدد ًا ..يعـدل مل أطدد
أشعر ّ
سملي أمل ذم ضفري أسمد ًا ..أضمؾ ،ـؼد أرؽؼ اإلموم اـروو
أشعر ّ
.
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أضمؾ ،ـؼد كون سمدع اـًدقد اـعالمدي اـطفدراين رودقان اؿ
طؾقف وسمع اإلموم اـروو طؾقف اـًالم أهار ورمقز كحدـ ٓ
كػفؿفو ،ومـ أيـ ــو أن كعرف أو كػفؿ ذـؽ؟!
طمًـ ًو طـدمو كـّو كدذهى معدف رودقان اؿ طؾقدف ـؾتػدف
صٌقعدل طـدد
يتحرك ويؿف سمشؽؾ
ّ
سموـزيورة ،كـّو كشوهد أ ّكف ّ
اـدظمقل إغ احلرم ،ؽؽون يدظمؾ سمشؽؾ صٌقعل ؽقؼ ٌِّدؾ سمدوب
دؿ يدددظمؾ ويددزور راؽعد ًو رأسددف وموشددق ًو سموـطريؼددي
احلددرم صمد ّ
اـتقدؽوت اـتدل
اـؿتعورؽي ،ومل كؽـ كشوهد مـف مثؾ شمؾدؽ
ّ
كـّو كراهو مـ سوئر إؽراد.

ؽام هل طمؼقؼي إمر؟ ؽفؾ ذـؽ اـشخص اـذي يدليت وؾٌدؾ
أن يصؾ إغ احلرم(اـصحـ) يـزع كعؾقف ذم اـشدورع ويؿفد
طموؽق ًو إغ أن يدظمؾ  ،طمتك أكف مل يصدؾ إغ اـٌدوب اخلدورضمل
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مـ احلرم  ،ؽفؾ مثؾ هذا هق أكثر وٓ ًء؟! يعـل هدؾ واؾعد ًو
هذا وٓيتف أكثر؟! أو مث ً
ال ذـؽ اـدذي طـددمو يؼدرتب مدـ
احلرم يـزل ويؿف طىل يديف ورضمؾقف ،كام رأيً ذـؽ سمـػيس
ذم كرسمالء واــجػ ،ومل أشوهد ذـؽ ذم مشدفد ،شمدراه يـدزل
ويؿف طىل يديف ورضمؾقف! ؽفدؾ يؿؽــدو أن كؼدقلّ :
إن مثدؾ
هذا ؾد وصؾ ذم معرؽتف ـإلموم إغ أطىل اـؿراشمى وأكؿؾفدوح
يصح
سمحقٌ أكف يدظمؾ كام شمدظمؾ ذوات إرسمع؟! يعـل هؾ ّ
أن كؼقل ّ
إن مثؾ هذا ؾد سمؾغ مدـ اـؿعرؽدي أطدىل مراشمٌفدو؟!
يعـل هؾ هذه هل اـؿعرؽي واؾع ًو؟! أهؽذا شمؽقن اـؿعرؽي؟!
أم ّ
أن مثؾ هذه اـتقؽوت شمؽقن ذم احلؼقؼي سدٌٌ ًو ـؾًدخريي
وآستفزاء ،ومقضمٌي إلراؾي موء وضمف اإلموم طؾقدف اـًدالم،
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زواره هؽذا ..مـ
زواره كقػ هؿّ :
طمتك يؼول" :اكظروا إغ ّ
أي إمريـ هق اـصحقح؟
هذا اـؼٌقؾ"؟! ّ
إ ّكـو مو شوهدكو مـ إطوضؿ َ
ؽدنمؿ مل
أمثول هذه
اـتقؽوتّ ،
ّ
يؽقكقا يغريون أطمقاهلؿ وأوودوطفؿ ومل يؽقكدقا ِ
يػؼددون
ّ
ٍ
طدول
سقطرهتؿ طىل أكػًفؿ ،أو يصقحقن ويـودون سمصقت
ضمد ًا كام يػعؾ سمعض إشخوص اـدذيـ يرؽعدقن أصدقاهتؿ
يصؿ أذان ! ـؼدد كـدً ضموـًد ًو ذم طمدرم
ذم احلرم سمصقوح ّ
س ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم ذم هذه اـزيدورة إظمدرية ،وسمقدـام
ٍ
دخص يؼددقم ويٌدددأ
كـددً أصددظ ،وأؤ ّدي أطددامزم ،ؽددنذا سمشد

سموـصقوح سمصقت ٍ
طول ضمد ًا د وكون مدـ هدمٓء اإليدراكقع د
وأظمذ يصقح ؾوئالً :اكظروا ؽفذا مقوع كذا وهـوك طمصدؾ
ؽؾام أردت اخلروج ،ذهًٌ إـقف وؾؾً ـف:
كذاّ ...
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يو هذا ،اطؾؿ أ ّكؽ هبذه اـزيورة هبذا اـشؽؾ ؾدد ؾؿدً
ؾطع ًو سمعؿؾ طمرام وخمدوـػ ـؾػدع ،وسد ّقد اـشدفداء
طؾقف اـًالم ـقس راوق ًو طـؽ ،وإن مل يؽـ مدو أؾقـدف
ـؽ صحقح ًو ،ؽوستقؾػـل يقم اـؼقوميح ؽام هذا اـعؿدؾ
اـذي أشمقً سمف؟! هؾ حتًى ّ
أن هذا اـؿؽون ـؽ أكدً
طم ّتك شمليت ؽتصقح وشمـودي هبذا اـشدؽؾ؟! ـدامذا شمػعدؾ
ذـؽ؟! ـؽل ختربكو ّ
سملن هذا هق مقوع اـؿؼتؾ؟! إ ّكـدو
كرى ذـؽ سملكػًـو ،ـؼد ؾؿً سمعؿؾؽ هذا سمنؽًود طمول
وشمدقضمففؿ! ّ
إن هدذا
وظمرسمً أذهومؿ
ّ
عقع اـزائريـّ ،
اـؿؽون ـقس ـؽ طمتك شمػعؾ ؽقدف مدو حيؾدق ـدؽ ،ؽدنن
كـً شمرؼدى سموـصدقوح ورؽدع اـصدقت ،ؽوذهدى إغ
ِ
خيدر اـًدؼػ طدىل رأسدؽ
ؼرؽتؽ وكود طوـقد ًو طمتدك ّ
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وشمتؽن كقاؽدذ اـغرؽدي ،ؽدال إشدؽولح أمدو هـدو ؽفدذا
ّ
ٍ
ٍ
اـؿؽون ـؾجؿقعّ ،
واطمد مـ اـذيـ ضمدوؤوا
واطمد
ـؽؾ
إغ هـو ،و ّ
كؾ مـفؿ ـف طموـتف اخلوصي سمف ويؿفد صٌؼد ًو
حلوـف وووعف.
طمًـ ًو ،أيـ اـؿشؽؾي؟ ومو هدق مـشدل اإليدراد واإلشدؽول؟
اـؿشؽؾي هل أ ّكـو ٓ كرى إّٓ هدذا اـظدوهر ؽؼدط ،ؽدـحـ ٓ
كرى مـ اإلموم احلًع طؾقف اـًالم ّإٓ اـؼ ٌّي اـذهٌ ّقي ،ؽـحـ
ذم احلؼقؼي إكام كزور اـؼٌي اـذهٌ ّقي ،كحـ ٓ كرى مدـ اإلمدوم
دذهى واـؿؼددوم واـًددؼػ اـؿددز ّيـ
احلًددع ّإٓ اـٌددوب اـؿد ّ
سموــؼقش واـؿرايو!
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الفارق بني سٓارٗ األعاظه ألٜن٘ البقٔع ّبني سٓارٗ غريٍه

هؾ شمعؾؿقن مو هق اـدـقؾ طىل ذـؽ؟ اـدـقؾ طؾقف ّ
أن هـدوك
إئؿي أطمدهؿ هدق إخ إكدرب ـإلمدوم احلًدع
أرسمع ًي مـ ّ
طؾقف اـًالم ،وصمالصمي مـفؿ مـ أوٓده صدؾقات اؿ طؾدقفؿ
أععع مدؽقكقن ذم اـٌؼقع ،وإ ّكؽ ـدرتى كػدس هدذا اـدذي
يتقف هبذه اـطريؼدي طـدد مؼدوم اإلمدوم احلًدع ،طـددمو
ّ
يذهى إغ اـٌؼقع ،يدظمؾ إغ اـٌؼقع سمـعؾقف طم ّتك يؼدرتب مدـ

ؾٌقرهؿ صؾقات اؿ طؾقفؿ وهق مـتعؾ! ـامذا؟ ٕكف ٓ ؾ ٌّدي
ذهٌ ّقي هـوك! إذا كون اإلموم احلًع إموم ًو واطمد ًا ؽففـو أرسمعي
أئؿيح ؽوإلموم احلًـ طؾقف اـًدالم اـدذي هدق إخ إكدرب
ّ
ـإلموم احلًع طؾقفام اـًالم مدؽقن هـو ،كام ّ
أئؿدي
أن صمالصمي ّ
مـ أوٓد اإلموم احلًع مدؽقكقن هـو أيض ًو :اإلموم اـًجود
واإلموم اـٌوؾر واإلموم اـصودق صؾقات اؿ طؾقفؿ أععع.
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وـألسػ ّ
ؽنن مثؾ هذا اـتقف مل يصدر ؽؼط مدـ إؽدراد
اـؿعؿؿع أيض ًو ،ؽؼد رأيً
اـعوديع سمؾ إ ّكف صدر مـ سمعض
ّ
اـؿعؿؿع يػعؾقن ذـؽ ،سمؾ ـؼدد رأيدً أطمدد
سمـػيس سمعض
ّ
اـؿعؿؿع مـ أصحوب اـرسوئؾ اـعؿؾ ّقي ؾد دظمؾ إغ اـٌؼقع
ّ
ئؿي اـٌؼقع طؾقفؿ اـًالم وهدق
طم ّتك وصؾ إغ ضموكى ؾٌقر أ ّ
كذـؽ ،صمؿ إ ّكف وؾػ يؼرأ اـزيورة مـتعالً ،ؽذهًٌ إـقف وؾؾً
ـف سمدون جمومؾي" :اظمجؾ مـ كػًؽ ،اذهى واظمؾع كعؾقدؽ
صمؿ شمعول إغ هذا اـؿؽون ـتزور" ،ؾؾً ـف هدذه اـعٌدورة
ّأوًٓ ّ

متوم ًو.

طمًـ ًو ،ؽٌوـتوزم مو اـذي كزوره كحـ واؾعد ًو؟ اـؼ ٌّدي اـذهٌقدي،
اكظر إغ هذه اـؼ ٌّي مو أعؾفو! ـؼد صور اإلمدوم احلًدع ؾ ٌّدي
ذهٌ ّقي !..ـؼد صور اإلموم احلًع طؾقف اـًدالم طٌدورة طدـ
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هذا اـييح ،ؽـحـ إ ّكام كخػض رؤوسـو ـؾيديح ،وكحدـ
كظفر اـتقاوع سمؾ ودمري اـدمقع مـ أطقــو ٓ مـ أضمؾف هق
وٓ مـ أضمؾ ذاشمف وطمؼقؼتفح إذ ـق كون مـ أضمؾف هق ؽوإلمدوم
احلًع ـقس حمصقر ًا ذم كرسمالء دون ؼريهو ،سمؾ هق مقضمقد
هـددو أن ،ؽؾددق كددون طـدددكو معرؽددي سموإلمددوم احلًددع طؾقددف
اـًالم ،هؾ كون أسؾقسمـو ذم كالمـو مع اــوس هق كػس هذا
كتقدف؟ و
اـذي كحـ طؾقف؟! و هدؾ كـّدو
سـتقدف كدام ّ
ّ

احلول ّ
أن اإلموم إغ ضمقاركو .وـق كون طـدكو معرؽدي سموإلمدوم
احلًع طؾقف اـًالم ووٓيتف ،وـدق كـّدو كدرى اإلمدوم طؾقدف
اـًالم إغ ضمقاركو طىل كؾ طمول وذم ّ
كؾ مؽدون ،وهدق أمدر
صموسمً سمال ريى ،وٓ يًعـو اـتشؽقؽ ؽقف ،ؽفذا اـؿؼدار طدىل
إؾؾ كؼٌؾف وكعتؼد سمف ،ؽال شؽ ّ
أن هذه اـدذوات اـؿؼدسدي
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ٓ يًعفو سمدن أو ؾٌي أو رضيدح وـقًدً حمصدقرة ذم مثدؾ
ذـددؽح ؽقضمددقدهؿ صددؾقات اؿ طؾددقفؿ وضمددقد مؾؽددقيت،
ووضمقدهؿ وضمقد ٓهقيت ،ووضمقدهؿ وضمقد ِط ّّ
دظ سموــًدٌي
إغ عقع سصمور طومل اخلؾدؼ ومظدوهرهح أـًدـو كؼدرأ ذم اـزيدورة

ا.ومعدددددي " :أرواطمؽدددددؿ ذم إرواح وأضمًدددددودكؿ ذم
إضمًود"؟! ؽفذا طجقدى ضمدد ًا ،أمدو طٌدورة أرواطمؽدؿ ذم
إرواح ؽفق مطؾدى سظمدر ،ـؽدـ مدو معـدك أضمًدودكؿ ذم
إضمًود؟! يعـل ّ
اـظدوهري ـؽدؿ هدق اـع ّؾدي ذم
أن اً.دؿ
ّ
شمؽقن إضمًدوم اـظوهر ّيدي ـعدومل اـقضمدقد! وأرواطمؽدؿ ذم
ّ
إرواح شمعـددل أن أرواطمؽددؿ سددوريي ذم عقددع إمددوكـ،
وضموريي ذم كؾ ذرة شمراهو ذم هذا اـقضمقد ،وؾٌؾ وضمدقد ّ
كدؾ
ذرة يـٌغل أن كرى وضمقدكؿ ؽقفوح ؽفذا اـؽقب اـذي سمقدي
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ؾٌؾ أن شمراه وشمرى أكف مظء سمدوـامء ،يـٌغدل أن شمدرى طمضدقر
واسطي اخلؾؼ وواسطي اـػقض ذم هذا اـؽقب ،صمؿ شمـظدر إغ
شؽؾف ومودشمف وأكف مظء سموـامء .ؽؾق كـّو كعتؼد هبذا اــحق مـ
اـقضمقد ـإلموم طؾقف اـًالم ؽفؾ يؿؽــو سمعد ذـؽ أن كتؽ ّؾؿ
أي ؽعدؾ كريدد؟ و إذا مدو ظمرضمـدو مدـ
سملي كالم؟ أو كػعؾ ّ
ّ
احلرم ومـ اـصحـ شمـتفدل اـؿًدلـي ،ويصدٌح سمنمؽوكـدو أن
كػعددؾ مددو كشددوء؟! أ ّيددي معرؽددي هددل هددذه؟! ّإمددو اـؿعرؽددي
سمؿعؾقموت سمطوؾي اهلق ّيي اـشخص ّقي ؽؼط ،هذه هدل اـؿعرؽدي
اـتل دمعؾـو طـدمو كددظمؾ احلدرم كطدلصؤ رؤوسدـو هؽدذا،
وطـدمو كؼػ طىل سموب احلرم شمـفؿر دمقطـو .طمًدـ ًو ـدامذا مل
شمـفؿر دمقطـو ؾٌؾ ذـؽ؟! طـدمو كـً شمتحدث سمام حيؾق ـؽ
سملي يشء ،ـامذا مل شمـفؿر دمقطؽ؟! إذ ًا معؾدقم أكدؽ
وشمتػقه ّ
ّ
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شمتحدث سمذـؽ مل يؽـ اإلموم احلًع مقضمدقد ًا،
طـدمو كـً
ّ
وـق كون مقضمقد ًا ـام ؾؾً ذـؽ ،وـؽـدً راطقدً وضمدقده،
وطمًددًٌ طمًددوسمف! هددذا هددق إمددر اـددذي كددون اـعظددامء
يالطمظقكف دائ ًام أموم مؼوم وطظؿي اـقٓيي ،وهق سموصـ اإلموم
ووٓيتفح سقاء كون ـإلمدوم احلًدع أو اإلمدوم اـرودو ؾ ٌّدي
ذهٌ ّقي أم ٓ! ؽدنن مل يؽدـ ـديدف ؾ ٌّدي مثدؾ اإلمدوم اـؿجتٌدك
اـًجود ،ؽؾـ خيتؾػ إمر طـده .ؽؽام يتعومؾقن مع
واإلموم
ّ
رضحيل اإلموم اـروو طؾقف اـًدالم واإلمدوم احلًدع ومدع
ؾ ٌّددي ورضيددح اإلمددوم أمددري اـؿددممـع طؾددقفؿ اـًددالم مددـ
اـدظمقل سمحوـي مـ اـؿًؽـي واـتدذ ّـؾ واـتقاودع وإدب،
كوكقا يتعومؾقن سمـػس هدذا احلدول ذم أمدوكـ خمتؾػدي ،وكـدو
كشعر سمذاك احلضقرح يعـل طـدمو كوكقا يتؽ ّؾؿقن ،يتؽ ّؾؿقن
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ّ
ّ
وكدلن أسمدو
وكلن اإلموم طؾقدف اـًدالم طمدورض إغ ضمدوكٌفؿ،
ويتحددصمقن
وكدلمؿ ضموـًدقن
اـػضؾ طمورض إغ ضمدوكٌفؿ،
ّ
ّ
إـقفؿ.
مرة ذم اـشتوء سموـذهوب إغ مشفد ،وكون اـؿرطمدقم
شمػؽً ّ
ّ
(اـؽدرد)(،)9
اـعالمي ضموـًد ًو يتدد ّؽل سموـؿددؽلة اـؿقودع ّقي
ّ

طمقٌ مل يؽـ رمحف اؿ يد ّؽؤ اـغرؽي سمؽومؾفوح ٕن ذـؽ كدون
اـؽرد .وضمرى اـؽالم
سمصحتف ،ـؽـّف كون يًتػقد مـ
يي
ّ
ّ
ّ
طـ اـٌحٌ طمقل اـظوهر واـٌوصـ وكقػ ّقي مراطدوة اـٌدوصـ،

ومراطوة إهؿ ؽوٕهؿ سموــًٌي إغ اإلكًون .ؽؼدول زم :سد ّقد
حمؿد حمًـ! إذا كون اإلموم طؾقدف اـًدالم إغ ضموكٌدؽ أن
ّ
أي
ؽؽقددػ شمؽددقن طموـتددؽ؟ ؾؾددً :كددام هددل أن ،دون ّ
اي ةد اير ر دل ب يك دي ،يدي بددو ة بط ،يد اددةو سةطلد ادا وةد د د امللدا أ ااسد
( )1تا لدّ
ب يا د،ن أن اا ل ك س املك ن.
حتلة
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صمؿ مل يتؽ ّؾؿ سمفء،
شمػووت! ؾول :هؽذا كام هل؟! ؾؾً كعؿ! ّ
سمؾ ذع سموـضحؽ ومل جيى .ـؽـ كون واوح ًو مـ وحؽف
ّ
وأحتددث
أن ضمقا مل يؽـ سموصالً ..ؾؾً ـدف :أضمؾدس معدف
ّ
وأوددحؽ كددام شمددراين أنح وذـددؽ ّأين كـددً أشمعومددؾ مددع
اـؿرطمقم اـعالمي سمطالؾي أكثر مـ أظمريـ ،وكـً ضمًقر ًا
وضمريئ ًو ذم طالؾتل معف .ؽؼؾً ـف :كام أشمعومؾ معؽ أشمعومدؾ
أي ؽرق ،ؽضحؽ! وؾد يؽقن وحؽ طدىل
مع اإلموم دون ّ
سمالهتل! طىل ّ
كؾ طمدول ،هؽدذا ظمطدر ذم ؽؽدري طـدد ذاك،
أي شمػدووت ذم
وأن هذا هق اـؿقضمقد
ـددي ،إذ مل حيصدؾ ّ
ّ
اـؿًلـي.
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اليتٔج٘ :ضزّرٗ العبْر مً العاٍز إىل الباطً يف العالق٘ مع اإلماو
ّالشعْر حبضْرِ يف كلّ ملاٌ

هذه اـػؽرة شمًقق اإلكًون ـؾعٌدقر طدـ اـظدوهر واحلركدي
كحق اـٌوصـ ،ورؽع اـًتور .ومو يقؾدػ اإلكًدون ذم طمددود
هددذه اـؿظددوهر ويؿـعددف مددـ احلركددي هددق ذاك اــحددق مددـ
هؿ إوـقوء وإطدوضؿ واـعرؽدوء مـصدٌو
اـًؾقك .ـذا كون ّ
طىل أن يـتؼؾ اإلكًون طـ اـظوهر وأن يعرب طدـ اـؿظدوهر،
وطمقـام يذهى إغ زيورة اإلموم احلًدع طؾقدف اـًدالم أن ٓ
يـظر إغ إسمقاب وا.درانّ ،
شمغدري ،وأكدف
وأن اـيديح ؾدد ّ
صور طىل هذه اخلصقص ّقوتّ ،
وأن زوايدوه سدتي أو صمامكقدي أو
طػة أو مو إغ ذـؽ ...سمؾ طـدمو يددظمؾ طؾقدف أن يػؽّدر ذم
مًلـي واطمدةح وهل أن طمضقر اإلموم ذم هدذا اـؿؽدون هدق
أكثرح سمًٌى اـتع ّؾؼ سموـٌدن .كعدؿ ،ؽفدذا كؼٌدؾ سمدف ،إذ ـدامذا
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ؽنن سمنمؽوكـو ّ
كذهى إغ زيورة اإلموم اـروو طؾقف اـًالمّ ،
أن
طظ سمدـ مدق
كً ّؾؿ طؾقف مـ هـو وكؼقل :اـًالم طؾقؽ يو ّ

كتػقه سمدف!
اـروو؟ أٓ يعؾؿ سمذـؽ؟ هق يعؾؿ سمًالمـو ؾٌؾ أن ّ

ؽؾددامذا كددذهى إغ مشددفد؟ وـددامذا يـٌغددل أن كددذهى إغ
اـعتٌوت ،إغ اـؿديـي ومؽي وكدذهى إغ رسدقل اؿ وأئؿدي
اـٌؼقع؟ ـامذا ورد ّ
كؾ هذا اـتلكقد ذم اـروايدوت طدىل زيدورة
إئؿي ،وأ ّكف مـ أشموكو زائر ًا ؽؾف كذا ،ومدـ زاركدو طورؽد ًو ؽؾدف
كذا ،ومـ زاركو ؽؾف ا.ـي؟ هـوك روايدي طدـ اإلمدوم ا.دقاد
طؿتددل ؽوصؿددي
طؾقددف اـًددالم يؼددقل ؽقفددو" :مددـ زار ؾددرب ّ

اـؿعصقمي] سمؼؿ ؽؾف ا.ـدي"( .)9هدذا اـؽدالم كدالم اإلمدوم

وـددقس كالمددل أكددو ،ؽددام هددل طمؼقؼددي إمددر؟! ؽوـًدد ّقدة
كدؾ مؽدون ،وروطمفدو مقضمدقدة ذم ّ
اـؿعصقمي هل ذم ّ
كدؾ
( )1ك س ايزا رات ص.536
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معع ،ـؽ ّـ ذاك اـؽالم
مؽون ،وـقًً سموـتل
ّ
ختتص سمؿؽون ّ
هق ّ
ظمدوص سمدذاك
ٕن روطمفو سالم اؿ طؾقفدو هلدو ارشمٌدوط
ّ
اـؿطفر ؽقف ،نّدو جيعدؾ طمضدقر
اـؿؽون سمًٌى وضمقد سمدمو
ّ
اإلكًددون ذم ذـددؽ اـؿؽددون مقضمٌد ًو ـتحصددقؾ اـؿزيددد مددـ
ظموصي ٓ ،يـوهلو سمعقـفو ذم مؽدون سظمدر،
اـػقض وـػققووت ّ
إٓ ذم سمعض اـظدروف ،كعددم إمؽدون اـدذهوب إغ هـدوك،
ؽقحصؾ ـإلكًون اشمصول روطمل وكقي صدوؽقيح دمدرب ـدف ذاك
اـذهوب واحلضقر ذم اـؿشوهد ،ؽقصري كل ّكف ذم طمدرم سد ّقد
اـشفداء .هذا سموــًٌي إغ مـ ٓ يؿؽـف اـذهوب ومـ طمصؾ
ـف موكع ،ومـ كوكً ـديف مشؽؾي ذم ذـؽ .واحلوصؾ أن ّ
كؾ
ذـؽ حيًى سمد ّؾي.
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تطبٔق اليتٔج٘ يف العالق٘ مع اإلماو احلسني خصْصًا
تأكٔد األعاظه عل ٙإحٔا ٛدلالس اإلماو احلسني ّالتْسّل بُ

مفؿدي ،وهدل أ ّكدف
ؽفذه اـؿًلـي ذم ؾض ّقي كرسمالء هل مًلـي ّ

ـامذا ورد ّ
كؾ ذـؽ اـتلكقد طىل س ّقد اـشدفداء؟ وـدامذا كدرى
شمقسؾقا ذم أمدقرهؿ وسدؾقكفؿ سمًد ّقد اـشدفداء
اـعظامء ؾد ّ

طؾقف اـًالم؟ ؽلكو ٓ زـً أذكر ّ
أن اـؿرطمقم اـعالمدي كدون
مدرة
يؼقل :يـٌغل طىل اإلكًون أن يؼقؿ جمؾس طزاء ذم مـزـف ّ

ذم كؾ شفر طىل إؾؾ ،إن متؽّـ أن يؽقن جمؾً ًو طوم ًو ؽٌفو،
وإٓ ؽؾقؽـ ظموص ًوح سملن جيؿع أؽراد اـعوئؾي ويدطق ؾورئ ًو يؼرأ
هلؿ اـؿصقٌي سموخلصقص .وكون هق كػًف يؼقؿ ذـؽ سمـػًدف،
طمتك طـدمو كـدو ذم مشدفد ،وصٌعد ًو اـرؽؼدوء وإصددؾوء مل
اخلوصي
يؽقكقا م ّطؾعع طىل ذـؽح ؽؼد كون جيؾس ذم ؼرؽتف
ّ
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ويليت شخص ويؼرأ ـف اـؿصقٌي ،وكون ذـؽ ؼوـٌد ًو ذم ـقدوزم
يًتؿر هبذا إمر طىل هذا اـؿـقال،
ا.ؿعي .وسمعد ذـؽ كون
ّ
طمقٌ كون حيي طدد ؾؾقؾ مـ اـرؽؼوء ،يؼرب مـ طػة أو
كعدد صعومد ًو
طػيـ شخص ًو ويؼقؿ جمؾً ًو ،وكون يلمركو سملن ّ
سمًقط ًو كامء اـؾحؿ .وواؾع ًو كوكً جموـس طجقٌي ضمد ًا ،وكون
مـ اـقاوح ّ
يتغري أصمـوءهو.
أن طموـف ّ
وكددذا اـؿرطمددقم اـًدد ّقد اـؼددور ،طمقددٌ ورد ذم وصدد ّقتف
رضورة إؾومي جموـس اـتقسؾ سمً ّقد اـشفداء ذم اـؿـزل وـدق
مرة ذم اـشفر .وكـّو كشوهد هذا إمدر أيضد ًو مدع اـؿرطمدقم
اـً ّقد احلداد ،طمقٌ كون سمعض اـذيـ يلشمقن إـقدف مدـ ؾدراء
اـعزاء ويؼرأون ـف اـؿصقٌي ،وكوكً هدذه اـؿًدلـي أوودح
أيددوم حمددرم سمشددؽؾ ظمددوص .وكددذا سموــًددٌي إغ اـؿرطمددقم
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سمدً ذم ّ
كدؾ مدرت ،وسمعضدفؿ
اـؼور ،طمقٌ كون يؼقل سملين ّ
يؼقل ذم ّ
كؾ شرب مـ صحـ سد ّقد اـشدفداء طؾقدف اـًدالم.
أي يشء كددون يًددعك هددمٓء؟ واحلددول ّأمددؿ كددوكقا
ؽددنغ ّ
يقاضٌقن طىل شمؾؽ احلوـي اـؿعـقيي واـتقضمدف اـؿعـدقي إغ
مؼوم اإلموم وسموصـف]؟ ؽؾامذا كون ـدهيؿ ّ
كؾ ذـدؽ آهدتامم
اـظوهري مـ ضمفي أظمرى] كحوـي اــقمح طمقٌ ؾدول اـًدقد
ّ
اـؼور سملكف ٓ يرتك شرب ًا مـ اـصحـ مل يًٌ ؽقدف؟ وهؽدذا
هق احلول ذم مًلـي ؽتح اـٌوب ـؾعظدامء وأوـقدوء اؿ صدقال
اـتقسدؾ سمًد ّقد
هذا اـزمون واـذي مل يؽدـ إٓ مدـ ظمدالل
ّ
اـشفداء طؾقف اـًالم]ح ؽؼد سؿعً سمـػيس مدـ اـؿرطمدقم
اـعالمي ّ
أن اـؿرطمقم اـً ّقد احلداد كون يؼقل سملن عقع هدذه

املــتقني
www.motaghin.com

32

إمقر إكام كوكً مـ ظمدالل سد ّقد اـشدفداء طؾقدف اـًدالم،
يعـل أن اإلموم كون ـف طمضقر كٌري ذم هذه اـؿًوئؾ.
ضزّرٗ االلتفات إىل حقٔق٘ اإلماو احلسني ال إىل ظاٍز ما جز ٚعلُٔ
فقط

إن ّ
طمًـًوّ ،
كؾ مو ذكركوه يشري إغ أكف يـٌغدل ـؾًدوـؽ اـدذي
يريد أن يًري ويرتك اـؽثرات واـتعؾؼدوت أن يؽدقن كومدؾ
شمقضمفف إغ اإلمدوم احلًدع طؾقدف اـًدالم ٓ ،إغ ّ
أن اإلمدوم
احلًع ؾد ُؾتدؾ ،وٓ إغ أكدف رضب سموـًدقػ ،وٓ إغ أمدؿ
ؾتؾقا أوٓده ،ؽفذا أطمد ضمقاكدى اـقاؾعدي ،وؾدد ذكدرت ذم
مؽون مو سمل ّكو ٓ كرى إٓ ضموك ًٌو مـ اـقاؾعي ،وهق مو ضمدرى ذم
كرسمالء ؽؼط ،أمو مو ضمرى ذم إه مدـ اـدرسمط سموـًالسدؾ
وا.ومعي ؽال كؾتػً إـقف أسمد ًا ،ؽؼد كون ّ
كؾ يقم يؿيضد طدىل
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اإلموم اـًدجود سمؿثوسمدي طمودصمدي كدرسمالء ك ّؾفدو! وأكدو مل أكدـ
أشمصقر مو ضمدرى ذم أه أهدؾ اـٌقدً واإلمدوم
أستطقع أن
ّ
اـًجود د وؾد شمذكرت أن هذا إمر ،وهدق أين كـدً ؾدد
سوؽرت إغ سمؾد أضمـٌل ،وذهٌـو هـدوك ـزيدورة سدجـ حتدً
إرض ،وواؾع ًو طـدمو كدذكر ذم زيدورة اإلمدوم مدق

سمدـ

ضمعػر طؾقف اـًالم وكؼرأ " :اـًالم طدىل اـؿعدذب ذم ؾعدر
اـًجقن وضؾؿ اـؿطومري"( ،)9ؽوـؿؽون اـذي كدون اإلمدوم
مق

سمـ ضمعػر حمٌقس ًو ؽقف ،كدوكقا يدظمؾقكدف سموـؿصدوسمقح،

يعـل أكف كون ذم سموصـ إرض وؾعرهو ،وؾدد اكتشدػقا ذاك
اـًجـ ممظمر ًاح طمقٌ يؼع سموـؼرب مدـ دضمؾدي ،ؽؿدـ ضمفدي
كون موء دضمؾي ّ
يرتشح إـقف ،ومـ ضمفي أظمرى مل يؽـ ؽقف وـق
كوؽذة صغريةح يعـل مل يؽدـ ؽقدف ٓ كوؽدذة وٓ كدقر ..هـدوك
( )1حب ر األ دار

 99ص .19
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ِ
سج َـ اإلموم مق

سمـ ضمعػر طىل شمؾدؽ احلدول مدـ اـدرسمط

سموـًالسؾ وإؼالل د وكذـؽ اإلموم اـًجود طؾقف اـًالم
ومعوكوشمددف سمددوٕؼالل وا.ومعددي .ومل أكددـ أطددرف مددو هددل
ا.ومعي ،ـؽـ كـً ؾرأت ذم اـؽتى سملمو طٌورة طـ أؼدالل
شمرسمط سموـقديـ واـرضمؾع واـعـدؼ ،وهدذه إؼدالل معدك ّقدي
وصمؼقؾي سمحقٌ أمو شمًؾى اإلكًون اـؼدرة طىل احلركي موئقد ًو،
ؽال يعقد ؾدودر ًا طدىل احلركدي سمًدفقـي ،وؾدد سمؼدل ذـدؽ ذم
ذهـل ،ـؽـل مل أكـ ؾد رأيتفو ،إغ أن ذهٌـو ذم أطمد أسدػوركو
أصمري ،ورأيـدو ذم مؽدون متثدوًٓ حيدوكل اـشدخص
إغ سجـ ّ
اـذي كون يعذب هبذا اــحق ..ومـ سمع عقع مو شوهدشمف مـ
هذه إمدقر د طمقدٌ هـدوك اـؽثدري مدـ اـؿًدوئؾ وأكدقاع
اـتعذيى كقوع اـؿًامر ذم اـؾًدون وؼريهدو مدـ إمدقر
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اـتل كوكً اـؽـقًي شمعذب هبو اـؿخوـػع هلدو حتدً طـدقان
حموكؿ اـتػتقش د مدـ سمدع عقدع هدذه إمدقر ،رأيدً أن
أشدهو طذاسم ًو وسـؿفو زكجدري ًا صدـعً طمؾؼوشمدف مدـ طمديدد
ّ
معع ،سمحقٌ ّأمدؿ طـددمو يضدعقن
ظموص وؾد صـع سمـحق ّ
اإلكًون ؽقف يتؿـّك اـؿدقت ذم كدؾ حلظدي ،ؽؼدرأت اـعٌدورة
ٍ
طـدئذ طرؽً ّ
أن اـذي ؾ ّقددوا
ؽرأيً أمؿ كتٌقا "ا.ومعي"،
اـًجود طؾقف اـًالم هق هدذا ،وشمدوريه هدذا كدون
سمف اإلموم
ّ
ؾريٌ ًو مـ ذـؽ اـعق ،ؾٌؾ مو يؼرب مـ سٌعامئي أو صمامكامئدي
سـي .ؽؼؾً :إن كوكً هذه هل ا.ومعيّ ،
ؽؽؾ يقم سدقؽقن
مصوسمف طؾقف كؿصوب كرسمالء ،ـؽــدو كدرى اإلمدوم احلًدع
ؽؼط واـًفوم واـًققف وطؾقو إكرب ،واحلول ّ
أن هذا أطظؿ
يؿدر طؾقدف،
مرة ،ؽؽقػ هق طموـف ذم كدؾ يدقم ّ
وأسقأ سملـػ ّ
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اـًجود طؾقف اـًدالم كوكدً
ؼًؾ اإلموم
ّ
سمحقٌ أ ّكف طـدمو ّ
سصمور اـًالسدؾ وإؼدالل ٓ شمدزال طدىل ضمًدده اـؿٌدورك،
طـدمو يؽتى اـتوريه ويصػ هذا إمر يذكر ذـدؽ ،ؽفدذه
اـقوعقي هل اـتل كوكً ذم ذـؽ اـزمون.
طمًـ ًو ؽتؾؽ إطمداث كوكً ؾد طمصؾً مع اإلموم احلًع
طؾقف اـًالم سمذاك اــحق ،ـؽـ كقػ يـٌغدل طؾقـدو أن كـظدر
إغ طمودصمي طوشقراء وسمل ّيي كقػ ّقي؟ هؾ يـٌغل اـؼقل ؽؼط ّ
سمدلن
اـًفؿ أصوب اإلموم احلًع؟ إن كون كذـؽ ؽفدذه واؾعدي
طمدصمً واكتفً .وهدؾ اـؿًدلـي ّ
أن طمجدر ًا أصدوب ضمٌفدي
اإلموم؟! كعؿ طمصؾ ذـؽ ،وهق ـقس سموٕمر اـًفؾ ،سمؾ هق
وأي مشفد مدـ
مممل ّ
ؽلي ضموكى ّ
ضمد ًا ،ـؽـّف طمصؾ واكتفكّ .
مشوهد طوشقراء هق اـذي يـٌغل أن يؽقن أسقة ــدو دائد ًام،
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وأن يؽقن دائ ًام أموم أطقــو كـظر إـقف سموستؿرار؟ مدو هدق ذاك
ا.وكى؟ ؽفـوك ذم اـدكقو اـؽثري مـ اـذيـ ضؾؿدقا وطدذسمقا،
سقاء ؽدقام مهد أو أن هـدوك إغ مدو شدوء اؿ! يؼطعدقن
إيدي وإرضمؾ ،ويًحٌقن إضوؽر ،وأـػ ـقن سظمر مدـ
اـعذاب يـزـقكف طىل رأس هذا اـؿًؽع! ؽفـوك اـؽثري مدـ
اـظؾؿ حيصؾ سملشؽول خمتؾػي ...ؽفؾ اـتػتؿ؟!
سمد ؽقفو ـؾرسقل ّ
صدىل اؿ طؾقدف
مو هل هذه اـقاؾعي اـتل ٓ ّ
وسـف وس ّؾؿ أن يؼدقل طـفدو ّ
إن ـؾحًدع طمدرارة ذم ؾؾدقب
أسمددا ،وهدذه
اـؿممـع ٓ شمطػل أسمد ًا ،هدذه احلدرارة ٓ شمطػدل ً
احلددرارة ذم ؾؾددقب اـؿددممـع ٓ ،ذم ؾؾددقب أوـئددؽ اـددذيـ
ومتجرا ـؾؽًى...
ضمعؾقا مـ اإلموم احلًع د ّكو ًكو
ً
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معلْمّٔ٘ اإلماو احلسني يف حتْٓلُ إىل متجز ليا

ؽفددذه هددل إطمدددى مظؾقم ّقددوت اإلمددوم احلًددع ،ؽوإلمددوم
احلًع اـغريى اـذي ٓؾك مو ٓؾدك مدـ هدذا وذاك صدور
متجرا ـؾؽًى:
أن
ً
 كقػ كجؿع اــوس طمقــو؟ كؼقؿ مقك ًٌو ذم اـطريؼح ؽؽقػ كجؿع اــوس طمقــدو؟!إكددف ٓ يؿؽــددو أن كجؿددع اــددوس سمتقزيددع احلؾددقى
اـؿؽنددات ،ؽد ّ
دنن اــددوس سددقؼقـقن ــددو :مددو هددذه
و
ّ
واـؿؽنددات؟! ـددذا ؽددـحـ مضددطرون أن
احلؾددقى
ّ
جمؾًو
كًتػقد مـ اإلموم احلًع ؽـؼقل :طؾقـو أن كؼقؿ ً
ـؾعددزاء ،طؾقـددو أن كعؼددد اضمتام ًطددو سمعـددقان اإلمددوم
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ـؾتقسدؾ ،وأمثدول هدذه
جمؾًو
ّ
احلًع] ،كريد أن كؼقؿ ً
إمقر...
ؽامذا صور اإلموم احلًع؟ صدور ً
حمدال ـؾؽًدى واـتجدورة،
وـألؼراض اـدكقق ّيي.
العلّ٘ يف حتْٓل اإلماو احلسني إىل متجز ٍْ اليعزٗ العاٍزّٓ٘ إلُٔ

هذه هل اـتل ُي َع ّرب طـفو سموــظرة اـظوهر ّيي ،ؽوــظرة اـظوهر ّيي
احلدد ،وهدق أن جيعدؾ اإلمدوم
دمعؾ اإلكًون يصؾ إغ هدذا
ّ
متجدرا ودكو ًكدو يتق ّسدؾ سمدف ـؾقصدقل إغ مطومعدف
احلًدع
ً
اــػً ّقي ،واإلمدوم احلًدع ـدقس مقضمدق ًدا ذم هدذه اـددكقو د
وأكػؼدً
استػدت
سمحًى اـظوهر د طمتك يليت ويؼقل :ـامذا
َ
َ
مـ ضمقٌل مدـ أضمدؾ اـقصدقل إغ مطومعدؽ؟! ؽدنن كـدً
صود ًؾو ؽقام شمدطق إـقف] ؽؾامذا ٓ شمذهى وشمددؽع مدـ ضمقدى
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"أ ؽالن وؽالن"؟! ـامذا شمليت وشمدؽع مدـ ضمقٌدل وضمقدقب
جمؾًو ،اـقدقم
جمؾًو اـققمً ،
وؼدا شمؼقؿ ً
أوٓدي؟! شمليت وشمؼقؿ ً

ً
ً
شمقسال سظمر ،وشمددطق اــدوس إغ جمؾًدؽ
وؼدا
شمؼقؿ
شمقسال ً
شمػضؾقا ؽؾديـو شوي ومتر وؽقاكفّ .
كؾ ذـدؽ إغ
وشمؼقل هلؿّ :
ّ
ؽؽدلن اؿ ضمعدؾ ــدو
أي يشء يعقد؟ إ ّكف يعقد إغ اـدـػس،
ّ
اإلموم احلًع ٕضمؾ هذه اـؿًوئؾ اـدكقق ّيي واــػًوكقي! ؽؾق
مل يؽـ اإلموم احلًع طؾقف اـًالم مقضمدق ًدا ٓسدتػدكو مدـ
شخص سظمر ـؾقصدقل إغ أؼراودـو ،ؽوإلكًدون ذم اــفويدي
دائام ـقًتـد إـقف ،ؽؾق مل يؽـ اإلموم احلًع
يٌحٌ طـ يشء ً
ؽنكددف يعتؿددد طددىل أصددحوب اإلمددوم احلًددع ،وـددق مل يؽددـ
أصحوب اإلموم احلًع ؽًقعتؿد طدىل ؽدالن مدـ اــدوس،
كتقصؾ سمدف إغ أؼراودـوح
ؽػل اــفويي ٓ سمد أن كعثر طىل مـ ّ
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واـًٌى ذم ذـؽ هق أكـو طدوـؼقن هبدذا اـظدوهر ،ؽؾدق كدون
طـدكو اطتؼود سموإلموم احلًع ـؽـّو كقاضمف هذه ا.ؾًوت ً
سمدٓ
مـ إؾومتفو.
ظمضدؿ شمؾدؽ
ؽؼد ضموءت سمعد وؽدوة اـؿرطمدقم اـعالمدي وذم
ّ
إطمداث اـتل طمصؾً سكذاك ،إطمددى اــًدوء إغ مشدفد،
وؾؾً ـف :مو هدق
ؽذهًٌ إغ أظمل
وأؾومً ضمؾًي ـؾرضمول!
ُ
ُ
رسمط هدذه اـؿدرأة سموـرضمدول؟! ؽح ّتدك وإن كوكدً أشمدً إغ
مشددفد ؽفددذا ٓ يًددتدطل أن شمؼددقؿ ضمؾًددي ـؾرضمددول ،ؽددام
اـؿـوسدٌي ذم إؾومددي ضمؾًددي ـؾرضمدول؟! ؽد ّ
دنن واـدددكو مل يؽددـ
كذـؽ ،ومل يؽـ مـفجف كذـؽ ،هؾ اـتػتؿ؟! ؽفذا هق معـك
(أن يؽقن اإلموم احلًع ٕضمؾ آكتًوب) وهذا هق معـك
(أن يؽقن مـ أضمؾ اـؿطومع اــػًقي) ،وإن ِ
كـً ؾدد أشمقدً
ّ
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إغ مشفد ؽام ذم ذـدؽ؟! ِ
ومل شمؼقؿدع ضمؾًد ًي؟ طـددمو شمدلشمع
أـًً ِ
ِ
أكً إكًدو ًكو
ؽوذهٌل واضمؾيس ذم مؽوكؽ كؤظمريـ،
كٌوؾل اــوس؟! ؽن ًذا اذهٌل واضمؾيس كغريك.
ؽؼول أظمل :طمًـًو أن هل ؾد أؾومً هذه ا.ؾًي.
ؽؼ ُؾً :طمًـًوح هدذه ا.ؾًدي مضدً .و ذم إسدٌقع اـدذي
سمعده رأيـو أمو دطً إغ ؼداء ذم مـزهلو ،ؽًلــو طـ اـًدٌى،
كذرا .ؽؼؾً :هو ؾد سمدأت ...ؽدامذا صدور
ؽؼوـًّ :إين كذرت ً
اــذر؟ صور اــدذر ـالكتًدوب واـتجدورة ،ؽوحلؿدد ؿ ؾدد
ضمعؾ اؿ ــو مقار َد كثرية ـؾؽًى ،ؽفـدوك اــدذور وهـدوك
طدظ
جموـس اـعزاء ،وهـوك كذور ـإلموم احلًع ،أو حلية ّ

إصغر ،وأمثول ذـؽ ،ؽوخلالصي أكف يقضمدد طـددكو اـؽثدري

طدظ إصدغر طؾقدف
مـ اـؿقارد ـالكتًوب ،ؽفذا إسٌقع ّ
املــتقني
www.motaghin.com

43

اـًددالم ،وإسددٌقع اـددذي يؾقددف اـعٌددوس طؾقددف اـًددالم،
وإسٌقع أظمر طمية رؾ ّقي ،ؽفـوك مـ اــذور مدو يؽػدل،
أي
ؽوــددذر ٓ حيتددوج إغ يشءح ؽفددق يشء ـًددوين ـددقس ؽقددف ّ
كدذرا
كذرا ،وذم اـؾقدؾ ً
مشؽؾي ،ؽوـصٌح طـدمو كًتقؼظ كـذر ً
سظمر ،هؾ اـتػتؿ؟!
ّ
مفؿدي ضمدداح ؽفدل
إن هذه اـؿالطمظوت اـتدل أكؼؾفدو ـؽدؿ ّ
مـطقيي طىل مًوئؾ ذم ؼويي إمه ّقي ،ؼويي إمدر أكـدو كؼقهلدو
سموـطريؼي اـتل يؼقل طـفو اـشوطر:
داكد وظمر را مهل راكد مخق

در ُر َظم ًْ ظمـدد سمراي روي پقش

يؼقل( :يعؾؿ سمحؼقؼي إمر ويؼقد مركٌف هبدوء ودوطمؽًو
ذم وضمفؽ ـقخػل وضمفف)
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هذه اـؿطوـى يم ّكد طؾقفو اـعظامء ،وهل ـقًً مـ طـددي
سمؾ أكو سؿعتفو وأكؼؾفو ،وإكشوء اؿ أراطل إموكي ذم كؼؾفو.
ؽذهًٌ إغ أظمل د طمػظف اؿ د وؾؾدً ـدف :يدو سد ّقدي ـؼدد
ُ
ذطقا ،ؽن ّكدؽ مل شمؼدػ ذم وضمففدؿ وهدؿ أن ؾدد سمددؤوا
ؽؼؾً ـدف ٓ :يشء،
سمؼض ّقي ضمديدة .ؽؼول :موذا أؽعؾ أن؟!
ُ
ِ
طـدك دطقة طىل
ربا أن :هؾ
ؽقض إمر إزم.
ُ
ّ
ؽلرسؾً هلو ظم ً
اـغداء؟ ؽؼوـً :كعؿ طـدي دطقة سمعد اـظفدر ،وهدل كدذر.
ِ
طؾقؽ ،وأكدو أؾدقم سمددًٓ
ؽؼؾً هلو :أططـل ؾقؿي اــذر اـذي
طـد ِ
دؽ سمددف ،وهددق أكػددع ـددؽ ،أٓ شمريددديـ أن حتصددظ طددىل
اـثقاب؟! ؽلكو أوؿـ ـؽ أن يعط َق ِؽ اؿ صمقا ًسمو مضوط ًػو يدقم
اـؼقومي ،أن يعطقؽ طػة أوعوف ،ؽؼط ِ
أكً أططـل اـدامل

ِ
طؾقؽ .صٌ ًعو مل شمؼؿ سمنططوئل اـامل .وـؽ ّـ شمؾؽ ا.ؾًدي
وٓ
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وشمقسالت .ؽام دمدً مقضمدق ًدا
أ ُـغقً ،ومل يعد هـوك كذور
ّ
هـوك مل جيرؤ أطمد طىل أن يليت ويؼدقم سمؿثدؾ هدذه إطدامل
وكذرا سظمدر ذم اـعقد وسظمدر طـدد
كذرا طـد اـصٌوح ً
ويـذر ً
ِ ِ
مدرة
اـؿًوء وهؽذاح وـؽـ سمعد أن ؼودرت ،رضمعً اــذور ّ
ذكدو وذطدقا
أظمرى يضحؽ اـًقد] ؽؼد ارشمدوطمقا مدـ ّ

وشمقسالهتؿ مـ ضمديد.
سمـذورهؿ
ّ

عقع هذه إمقر هل أٓطقى ،ك ّؾفو أٓطقى ،ؼويي إمر ّ
أن
هـوك ؽرق سمع أـعقسمي وأظمرى ،إٓ أمو كؾفدو أٓطقدى ،كدؾ
ذـؽ ظمديعي ومؽدر ،وشمالطدى سمـدومقس اؿ وهدق اإلمدوم،
شمالطى سمحؼقؼي اـقٓيي ،شمالطدى سمـدومقس اـعدومل ،شمالطدى
سمذـؽ اـفء اـذي هق ّ
حمط ؼرية اؿ ،واـدذي ُيظفدر ؼريشمدف
طؾقف و ُيٌقـفو ،ؽعـدمو يليت اؿ ويظفدر ــدو ؼريشمدف ؽدنن عقدع
املــتقني
www.motaghin.com

46

ذـددؽ سددقؽقن ـددف طمًددوب دؾقددؼ ،شمؼددقل أمددو "كددذور

وشمقسالت" ح ِ
ؽؾؾـذور أـػ مقف أطمًـ مـ هدذا وؽقفدو
ّ
هيتؿ سمذـؽ.
صمقاب أكثر،
ّ
وٓسمد ـإلكًون أن ّ
طمصؾً إطمدى اـؼضويو ،وؾد ؾؾً ّ
سمدلن هدذه
طدة أيوم
ؾٌؾ ّ
ْ
اـؿًلـي يـٌغل أن ٓ حتصؾ ،وكون اـشخص اـؿًمول طـفو
ً
رضمال صوؽ ًقو وذا ك ّقي صوؽقي وصودؾي ،ؽجوء إ َّزم وووحً ـف
إمر ،وؾؾً ـف :هؾ ؾؾٌؽ حمرتق مـ أضمؾ اإلمدوم احلًدع
أم مـ أضمؾ كػًدؽ؟ ؽعؾقدؽ أوًٓ أن شمعؾؿـدو طدـ شمؽؾقػـدو
أحتددث معدؽ ،ؽدنن كدون ؾؾٌدؽ
طظ أن
ّ
طمتك أطرف كقػ ّ
حمرت ًؾو ٕضمؾ كػًؽ ،ؽال طالؾدي ــدو سمدؽ واذهدى وأؼؾدؼ

اـٌوب وراءك .وأ ّمدو إن كدون ؾؾٌدؽ حمرت ًؾدو ٕضمدؾ اإلمدوم
احلًع ؽلكو وومـ ـؽ ّ
سملن اإلموم احلًع سقعطقؽ صمدقاب
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جمؾس اـعزاء هذا ،ؽامذا شمؼقل؟ ؽرأى أ ّكـل صودق ذم كالمل
وٓ أؾقل ظمالف اـقاؾع إكشوء اؿ ،ؽؼول :سلطؿؾ سمدام شمدراه
مـوس ًٌو .ؽؼؾً ـف :سمدام ّ
أن إمدر كدام أؾدقل ؽوضمعدؾ جمؾدس
اـعزاء طقو ًو طـ شمؾؽ اـًوطي ذم اـًوطي إظمدرى .ؽؼدول:
شمقدف
طمًـًو .وذهى ..موذا ُيعتدرب هدذا
اـتقدف؟ هدذا ّ
ّ

طمًـ ،ؽتؾؽ احلوـي اـتل يؿؽـ أن شمثري كال ًمو ً
وكؼال ـؾؽدالم
هـو وهـوك أو يؽقن ؽقفو مشدؽؾي ؾدد اكتػدً ،ؽؼدد طمصدؾ
ذـؽ اـشخص طىل صمقاسمف د ومـ طمًـ اـصدف ّ
أن هذا كون
أيضو ؽؼؾً ـف :إن كـً ؾد كذرت ؽعـدي ـدؽ
كذرا ً
ؾد كذر ً
مقف ضمقد ـؾـدذر ؽخظمدذه مـدؽ وأ

ؽدف سموــقوسمدي طـدؽ

يضحؽ سامطمتف] د هؾ أشمقـو إغ هـو وإغ هذه اـؿدرسدي]
وكتحدقل شدقئ ًو
كتغري
ّ
ـؽل كٌؼك طىل مو كحـ طؾقف؟! أم ـؽل ّ
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ؽشق ًئو؟ طىل اإلكًون أن ٓ يٌؼدك ذم كػدس اـؿًدتقى اـدذي
يؼ ٌَع ؽقف سوئر اــوس ،ؽنن كون اهلدف هق أن كٌؼدك طدىل مدو
كحـ طؾقف ،وطىل كػس صريؼي اـتػؽري وكػس اـؽقػ ّقي ؽؾدقس
هـوك طموضمي ٕن شمليت إغ هذه اـؿدرسي ،ؽفـدوك اـؽثدري مدـ
اـؿحورضات واـؽؾامت إظمرى ذم ؼري هذه اـؿدرسدي].
جيى طؾقـو أن كرى مو هق اـطريؼ اـدذي مند ؽقدف اـعظدامء
وإوـقددوء وكتٌعددف] ،ؽؼددد يؽددقن صددريؼفؿ خموـ ًػددو ـطريددؼ
أظمريـ ،وـؽــو ؾد رأيـو إصمر اـؿحؿقد اــوشؤ مـ اـؿف
ذم هذا اـطريؼ.
ىعزات إىل باطً كزبالّ ٛأسبابَا ّغآاتَا

إمددر اـددذي جيددى طؾقـددو أن كؾتػددً إـقددف ذم مًددلـي س د ّقد
اـتقسؾ سمف طؾقف اـًالم هق أ ّكف طؾقـدو أن
اـشفداء وذم مًلـي
ّ
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كػؽّر وكرى ـامذا طمدصمً واؾعي كرسمالء؟ ومو هل اـغويي مدـ
هذه احلودصمي؟ ذم سمدء احلودصمي وذم أطمداث مو ؾٌؾفو ،طؾقـدو أن
كـظر إغ اـؿًوئؾ واـؿقاؾػ اـتل ضفرت ذم طمركدي اإلمدوم
احلًع.
ؽدوكظر إغ مدو طمددث ذم سمددايوت اـقاؾعدي ،ؽفدمٓء اـدذيـ
يؼقـقن سملن هـوك ؽر ًؾو سمع اإلموم احلًـ واإلمدوم احلًدع،
ّ
طمًـل ،ؽفدمٓء
طمًقـل وأظمر
وأن أطمدهؿ يؼقل سملين أكو
ّ
ّ
اـذيـ يعتربون اإلموم احلًع رضمؾ طمرب واإلمدوم احلًدـ
ويػرؾددقن سمددع اإلمددوم احلًددـ
رضمددؾ مًددوـؿي وصددؾحّ ،
واحلًددع ،كؼددقل هلددؿ :ـددامذا مل يؼددؾ اإلمددوم احلًددع شددق ًئو
ـؿد ّة طػ سدـقات؟! ؽؼدد كوكدً ظمالؽدي اإلمدوم
ـؿعوويي ّ
احلًع طػ سـقات ،مـذ شفودة اإلموم احلًـ يؽدقن ؾدد
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مه طىل صؾح اإلموم احلًدـ طػد سدـقات ،صٌ ًعدو هدذا
اـؿطؾى سـتعرض إـقف سمـحق مًٌقط أكثر ذم كتوب "سقامء
طوشقراء" اـدذي أطؿدؾ طدىل شملـقػدف ذم اـقؾدً احلدورض،
كقوح اـؿًلـي د إكشوء اؿ د ؽقف سمشؽؾ أكرب ،ؽفدذه
ؽًقف ّ
اـعػ سـقات اـتل ؾضوهو اإلموم احلًع طؾقف اـًالم مدع
معوويي موذا ُشمع َترب؟ ؽفؾ هـدوك ؽدرق سمدع يزيدد ومعوويدي؟!
معوويي أسقء مـ يزيدد سمامئدي مدرة ،ؽقزيدد ـدقس إٓ طمقدقان
طديؿ اـػفؿ ،شورب ـؾخؿر ،مالطى ـؾؼردة ،يتٌع شفقاشمف،
وأ ّمو معوويي ؽفق أسقء مـف ؽقام ؾوم سمف مـ حمؼ اـدديـ وحمدؼ
مدرة ،ؽقزيدد ٓ يشء ذم مؼوسمؾدف ؽفدق
مظوهر اإلسالم سمدلـػ ّ
طديؿ اـػفؿ وضموهؾ ،هؾ اـتػ ّتؿ؟ ؽنن كون اإلمدوم احلًدع
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ؾد ؾرر أن حيورب ِ
ؽؾدؿ مل حيدورب معوويدي ،وسدؽً ـعػد
ّ
سـع؟!
ؾوـقا سملكف مل يؼوشمؾ ومل يتؽ ّؾؿ اطمرتامد ًو ـصدؾح أظمقدف .وـؽدـ
كؼقل هلؿ:
أوًٓ :مل يؽـ ذـؽ اـعفدد حمرتمد ًو أصدالًح ؽؼدد ؾدوم معوويدي
سمـؼضف ومتزيؼف وووعف حتً ؾدمقف ،وؾدولّ :
إن هدذا اـعفدد
اـذي سمقــو ٓ ؾقؿي ـف ،وكؾ هذا اخلداع د كؾؿي اخلدداع مدـ
طـدي مل يؼؾفو معوويي د مـ أضمؾ أن أصؾ إغ اإلمورة  ،وؾدد
سمعدد )9(.وسمددأ
وصؾً وطمؼؼً هدذم] ؽدال ؾقؿدي ـؾعفدد ُ
سموـؼتؾ واإلؼورة طىل اـشقعي] ورضهبؿ ،ومل يرتك ضمـويي إٓ
ؾوم هبو ،ؽؿعوويي هق مـ أشدوع سدى أمدري اـؿدممـع طؾقدف
( )1ا ظ  :ب ح هنا ايوالغ البو أيب احااا
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اـًالم ذم إمصور وأمثول ذـؽ ،ؽؼدد كدوكقا يًد ٌّقكف طؾقدف
اـًالم ويؾعـقكف طىل اـؿـوسمر كذكر مـ إذكدور ،ؽؼدد كدون
يؿؽـ ـإلموم احلًع أن يؼقل :أكدو ٓ أؾٌدؾ هبدذا ؽنكدف وإن
ؾؿدً يدو معوويدي] سمتؿزيدؼ
كون أظمل سوكت ًو ،إٓ أكؽ ؾدد
َ
اـصددؾح وضمعؾتددف حتددً ؾدددمقؽ ،ؽددلي صددؾح هددذا وأ ّيددي
معوهدة؟! ؽفدذا أوًٓ ،ؽدال يصدح أن يؼدول سملكدف مل حيدورب
اطمرتا ًمو ـؾصؾح اـذي ؾوم سمف أظمقه.
وصموك ًقو :كون سمنمؽوكف أن يؼقلّ :
أيضدو
إن أظمل كون إمو ًمو وأكو ً

إموم ،وأرى ّ
طظ شمؽؾق ًػو سظمر خيتؾػ طـ شمؽؾقػ أظمل]ح
أن ّ

ؽال إشؽول ذم هذا اـؽالم ـق ؾوـدف طؾقدف اـًدالم ،ومل يؽدـ

ٕطمد أن يعرتض أ ّي اطدرتاض طؾقدفح ؽفدق إمدوم .ؽدام هدق
شمصقركو كحـ طـ اإلموم؟ هؾ اإلموم مثؾ سمؼ ّقي اــوس؟ هدؾ
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يػؽّر كٌؼ ّقي اــوس؟ هؾ أؽؽوره وكتوئجف مثؾ سدوئر اــدوس،
أم ّ
أن اإلموم يتعوصك سمـحق سظمر؟!
األٜنّ٘ علَٔه السالو ّإجزاؤٍه االختٔارٖ ملشٔ ٘ٝاهلل ّلْ علٙ
أىفسَه

ّ
إن اإلموم هدق جمدري مشدقئي اؿ ذم هدذا اـعدومل ،هدذه هدل
اـؿفؿيح ؽوإلمدوم احلًدع مل يؼدؿ إٓ طـددمو اكتؼدؾ
اـؿًلـي
ّ
معوويي إغ ضمفـّؿ ووصؾً اخلالؽي سمعده إغ يزيددِ ،مل مل ْ يؼدؿ
ذم شمؾؽ اـًـقات اـعػ؟ ّ
ٕن مشدقئي اؿ مل شمؽدـ ذم ذـدؽ،
ؽـحـ ؼوؽؾقن طـ هذه اــؼطي ،ؽنكف يـٌغل طؾقـو أن ٓ كـظدر
إغ إمقر مـ ضمفي واطمدة ،سمؾ طؾقـو أن كـظر إغ إطمدداث
واـقؾوئع كؽؾ وسمـظرة شؿقـ ّقي ،ؽنن كون إمدر كدذـؽ ؽدام
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اـػورق اـذي يٌؼك سمع اإلمدوم احلًدـ واإلمدوم احلًدع؟!
ؽفؾ يؿؽـ أن يؽقن هـوك ؽورق؟! هؾ اـتػتؿ؟
هذا سموــًٌي ـام ؾٌؾ طمودصمي طوشدقراء ،وأ ّمدو سموــًدٌي ـدـػس
طمودصمي طوشدقراء ،ؽدوكظر إغ مًدؾؿ سمدـ طؼقدؾ طدىل سدٌقؾ
اـؿثول ،أشمعرؽقن ِمل كون ـؿًؾؿ سمـ طؼقؾ ؾ ٌّي ومشدفد أن؟
ومل َ يلشمقددف اــددوس ويتقسددؾقن سمددف؟ مل َ طمددوز هددذا اـؿؼددوم
كؾ ذـؽ؟ ّ
واـؿقؾع ّقي؟ أشمعرؽقن اـًٌى ذم ّ
كؾ ذـدؽ ٕكدف
طـدمو ضموء اسمـ زيود إغ مـزل هوكؤ سمـ طروة ،وكدون مًدؾؿ
واؾ ًػو ضموك ًٌو وؾول هذا هق وؾتفو ـؽدل أؾتؾدف وأمدل أمدره]
ؽؼد كوكً اـؿًدلـي مدروسدي مًدٌ ًؼو ،ؽعـددمو كدون هدوكؤ
مًؾام إـقف وؾول ـف :شمعدول ؽؼدد طمدون اـقؾدً،
مريضو دطك
ً
ً
ؽعـدمو يليت اسمـ زيود ـعقوديت شمؽقن أكً خمتٌ ًئو ؽتليت وشميسمف
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مًدؾام وؾدع
طمع يدظمؾ وشمـفل أمدره ؼقؾدي .ؽدقاؿ ـدق أن
ً
صمؿدي كدرسمالءح ؽجؿقدع
سموـًقػ طىل مػرق اسمـ زيود ـام كدون ّ
اـػتـ كوكً سمًٌى اسمـ زيودح ؽؼد كدون شدقطو ًكوح كعدؿ كدون
شجو ًطو ورضمؾ طمرب ،وذم كػس اـقؾدً كدون ُييدب سمدف
اـؿثؾ ذم اخلٌدٌ واـشدقطـي واـؼًدقة ؽقؼدول ـؿدـ اكتفدك
أمره]" :وؾع سمقد اسمـ زيود" .طمًـًو ،ؽؾامذا مل يؼؿ مًؾؿ هبدذا
اـعؿؾ؟ إكشوء اؿ سقف أؾقم سمتقوقح هذه اـؿًلـي د وهل
طمرمددي آؼتقددول واـغدددر ذم اإلسددالم د ذم كتددوب "سددقامء
طوشقرا" ،ـؼد كوكً اـػؽرة اـقطمقدة اـتل يػؽّر هبدو مًدؾؿ
هل ّأين ـدق رضسمدً هدذا اـرضمدؾ أن سموـًدقػ ؽدام اـدذي
سقؼقـف اــدوس؟ مدوذا سدقؼقـقن؟ سدقؼقـقن :أكدً كوئدى
اإلموم احلًع ،وأشمقدً مدـ ؾٌدؾ اإلمدوم احلًدع وشمعؿدؾ
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سموحلقؾددي واخلديعددي؟! طؾقددؽ أن شمددليت ذم مؼوسمددؾ اسمددـ زيددود
وضمفو ـقضمف ،وشمؾدٌس درطدؽ ،وشمعطقدف اـًدقػ،
وشمقاضمفف ً
أيضوً ،
رضمال ـرضمدؾح ؽوإلمدوم احلًدع
ومتًؽ أكً سمًقػؽ ً
ـقس ضمٌو ًكو ،وٓ يغتول أظمدريـ ،اإلمدوم احلًدع ٓ يـجدز
وؼدرا ،ؽفق يؼقل ٓ :أسمويع يزيد وهو أكو ذا ،ؽنن
أطامـف ظمػقي
ً
شمريدوا ؾتظ ؽوؾتؾقين ،ؽدام دامدً روطمدل ذم سمددين ؽًدلؾقم
سموـدؽوع ،وــ أستػقد مـ ؾقة اإلمومي وٓ مـ وٓيتل ،وؾدد
ضموءه ا.ـ وضموءه اـؿالئؽي ،وذم سمعض إؾقال ّ
أن وطمقش
اـصحراء ؾد ضموءشمف ،ؽعـدمو ضمدوءه ا.د ّـ ؾدوـقا ـدف :أمفؾـدو
سوطي واطمدة ــػـ َقفؿ .ؽؼول هلؿ اإلموم :أـقس طـددي يددان
طمتك أستعع سمؽؿ]؟! رضمالن مدـ عوطدي اإلمدوم احلًدع
كوكو يؽػقون إلؽـوء ضمقش يزيد ،أطمدمهو أسمق اـػضؾ اـعٌدوس
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مصدؿؿع ذم
وأظمر طظ إكرب سالم اؿ طؾقفام ،وؾد كوكو
ّ
يقم طوشقراء مـ دون أن يطؾٌو مًوطدة مـ أطمد ...وــرتك
ؽنمام سمٌعض اخلقارق وسمعض
طام كوكو سقػعالنّ ...
احلديٌ ّ
اـؿًوئؾ يؼقمون سمؿًح طوشقراء ويـفقن ضمقش يزيدد ،ؽدام
اـذي مـعفؿ مـ اـؼقوم سمذـؽ؟ ؾول هلؿ اإلموم احلًع طؾقدف
اـًالم :هذا ـقس وؾً هذه إؽعول ،وكحـ ـًـو مـ أهدؾ
هذه إمقرح كحـ كتعومدؾ هبدذا احلؽدؿ اـظدوهري ،وهبدذه
اـصقرة اـظوهر ّيي ،وهبذه اـطريؼدي اـظوهر ّيدي ،وصٌ ًؼدو هلدذه
اـؼقاطددد اـظوهر ّيددي ،ؽـحددورب ،وكحػددر اخلـدددق وكراطددل
واـتقددؽوت
اـؼقاطددد ،أ ّمددو اسددتعامل اـؼدددرات اـٌوصـ ّقددي،
ّ

اخلورؾي ـؾعودة ؽدطقهو ـمظمرة ،ؽـحـ مل كؽـ ذم هذه اـدكقو

مـ أضمؾ هذه اـؿًوئؾ.
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غٔاب خْارق العادات ّبزّس أحلاو الدًٓ ٍْ الذٖ جيعل عاشْراٛ
قدّٗ

وهذه اـؼض ّقي هل اـتل ضمعؾتـو ودطتـدو ٕن كؼتددي وك ّتٌدع
شخصدو يؼدقل :أكدو
اإلموم احلًع طؾقف اـًالمح ٕكـو ك ّتٌدع
ً
أكً شمًدتطقع أن شمؼدقم هبدو ،ؽدال أؾدقم سمدلطامل
أؾقم سملطامل َ
أظمرى ،ؽـػس إؽعول اـتل شمًتطقع أكدً أن شمؼدقم هبدو أكدو
أؾقم هبوح ؽؽام أكـل أططش وأططل اـامء ٔظمر ،ؽلكً كذـؽ
شمتحؿؾ اـعطدش أطدط
وؾودرا طىل أن
طـدمو شمؽقن ططشو ًكو
ّ
ً
اـامء ـشخص ٔظمر ،هذا اإلكػوق اـذي أؾدقم سمدف يؿؽدـ أن
حتصؾ طؾقف أكً وشمـػؼف سمقدك ،ؽؾقس طـدي أطدامل أظمدرى،
أشمقف مـ مـطؾؼ ّأين] أكدو اإلمدوم احلًدع
ٓ شمتخ ّقؾ ّأين
ّ

اـؼددودر طددىل كد ّدؾ يشء وعقددع اـؿؾددؽ واـؿؾؽددقت حتددً
وشمقذم ،ؽلؾقم هبذه إؽعول اـتل ؾؿً هبو ،طم ّتدك
اظمتقوري
ّ
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شمليت أكً وشمؼقل :أكً طـدك هدذه اـؼددرات ،أمدو أكدو ؽدال
أمتؾؽفوح ؽفدذا ؽدراق سمقـدل وسمقـدؽ .سمدؾ يؼدقل ـدف اإلمدوم
أيضو ؾودر أكً شمػعؾ كػس مو
أيضو ؾودر ،أكً ً
احلًع :أكً ً
طدظ
ؽعؾتف اـًقدة زيـى ،أكً ؾودر طىل ؽعؾ مو ؽعؾدف اسمـدل ّ
إكرب ،هذه هل اـؿًلـي ،وأكً ُيؿؽـؽ أن شمؼقم سمـػس مدو

احلر ،وكدود ُيغؿدك طؾدقفؿ
ُ
ؾؿً سمف طمقـام ضموء مؼوشمؾق ضمقش ّ
شدة اـعطش ،ؽلىت سمعض أصحوب اإلموم احلًع طؾقدف
مـ ّ
اـًالم وؾوـقا ـدفّ :
إن هدمٓء يؾػظدقن أكػوسدفؿ إظمدرية،
ؽدطـو ُكجفز طؾقفؿ ،ؽؾـ يلظمذ مـّدو ذـدؽ أكثدر مدـ سدوطي
احلدرٓ ،كتػدً
واطمدة! ؽؾق ّأمؿ كوكقا ؾد ؾضقا طىل ضمدقش ّ
كرسمالءح طمقٌ سقؽقن سمقسع اإلموم طؾقف اـًالم أن يًدؾؽ
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صري ًؼو سظمر كطريؼ اـقؿـح ؽتـتػل سمذـؽ أطمداث طوشدقراء،
ـؽـّـو كجده طؾقف اـًالم يـفض ويليت ويًؼقفؿ...
ؽام ُيؼول مـ ّ
أن اإلموم طؾقف اـًالم مل يؽـ يعؾؿ سمام سدقجري
شمؿ احلديٌ طدـ هدذه اـقاؾعدي ذم
ذم كرسمالء هق كذبح ٕ ّكف ّ
اـعديد مـ اـؿقاوع :ذم اـؿديـي ،وؾٌدؾ أطمدداث اـؿديـدي،
وذم زمـ اـرسدقل ،وذم زمدـ أمدري اـؿدممـعح وؾدد سدؿع
أن ّ
اـؽؾ كون يعؾؿ ّ
ا.ؿقع طـفو اـؽثري ،إغ درضمي ّ
سملن ؾضد ّقي
اإلموم احلًع سدتـتفل ذم كدرسمالء ،كدام كدون سمـػًدف طؾقدف
يتحدث طـ ذـؽ صقال ذـؽ اـطريؼح ؽحقدـام كدون
اـًالم
ّ
ون ؽِقـَو سم ِ
ُيريد اخلروج مـ مؽّي ،ؾولَ " :م ْـ َك َ
دوذًٓ ُم ْف َج َتد ُفَ ،و
َ
مق ِّصـًو ط َىل ـِ َؼ ِ
اؿ َك ْػًدفَ ،ؽ ْؾريطم ْدؾ معـَدوح َؽدنِ َّكـِل ر ِ
دخء ِ
اطمد ٌؾ
َ
َ ُ َْ َ َ َ
َُ
َ
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ُم ْصٌِ ًحو ْ
إن َشو َء ا ُ
ؿ َشم َع َوغ"

()9

ؽفؾ هـدوك أ

ح مدـ هدذا

اـؽالم؟! وهؽذا سموــًٌي ـٌؼ ّقي إطمداث اـتل وؾعً صقال
اـطريؼ .وهلذاّ ،
ؽنن ا.ؿقدع كدوكقا يعتؼددون سمدام سدقجري
وطىل يؼع مـفح ؽال ُيؿؽــو اـؼقل ّ
سملن اإلموم احلًع مل يؽدـ
ٍ
وطمقـئذ ،مو دام طىل ا ّصالع ،ؽؾامذا سؼك
ـف ا ّصالع طىل إمرح
احلر()7؟! ؽؾق كـّو كحـ مؽوكف ،موذا كـّو سـػعؾ؟! كـّدو
ضمقش ّ
سـؼقل :دطفؿ يؿقشمقن! ّ
ٕن اـؿًدلـي ـدـ حتتدوج طم ّتدك إغ
طمددرب ،وكددوكقا سددقؿقشمقن طم ّتددك ـددق اؾتقددوا طددىل طدددم
إططوئفؿ اـامء ،طمقٌ ّ
إن سمعضفؿ مل شمؽدـ هلدؿ اـؼددرة طم ّتدك
ؽرتضمدؾ اإلمدوم احلًدع
طىل إيصول اـ ُؼ َرب إغ أؽدقاهفؿ،
ّ
طؾقف اـًالم طـ مركٌف ،وسؼوهؿ مـ اـؼرسمي سمـػًف! ؽوـدذي
( )1مل ت احايف ص .23
( )2ا ظ  :حب ر األ دار  44ص .376
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يعؾؿ ّ
سملن كػس هذا اـرضمؾ سدقف يدليت سمعدد صمامكقدي أيدوم أو
طػة ويرمقف سموـًفوم ،ومع ذـؽ ؽفق حيؿؾ اـ ُؼرسمي ويًؼقف
أحتدرك وؽ ًؼدو
اـامء ..ؽام معـك ذـؽ طـده؟ معـدوه أ ّكـدل أن ّ

ـؾؿشقئي اإلهل ّقدي ،وأكدو أطؿدؾ سمتؽؾقػدل أنح وسمدام ّ
أن هدذه
اـؾحظي ـقًدً هدل حلظدي كدرسمالءّ ،
ؽدنن هدذا اإلكًدون ٓ
وطدظ أن أرمحدف ..هدذا هدق
خيتؾػ طـ سمؼ ّقي اـعٌود ذم يشء،
ّ
اـدرس اـذي يـٌغل أن كتع ّؾؿف مـ س ّقد اـشفداء!

رسال٘ عاشْرا ٛإلٔيا :اتباع مشٔ ٘ٝاهلل ّرضاِ مَنا كاىت اليتٔج٘

ؾدمف طؾقف اـًالم ذم كدرسمالءح أي ذم
ؽفذا هق اـدرس اـذي ّ
طددع مراطوشمددف ـؾؿددقازيـ واـدددؾوئؼ واسددتخدامف ـؾد ّؾددي ذم
سٌقؾ أداء إطامل طىل أطمًـ كحقّ ،
متقضم ًفدو
ؽنن ؾؾٌف كدون
ّ
متقضم ًفدو إغ هدذه إمدقر ،وٓ
كحق مؽون سظمرح ؽؾدؿ يؽدـ
ّ
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ـؾـق ،وٓ ـؾتغ ّؾى طىل يزيد ،وٓ ـؿًلـي أ ّكف إذا ؾدوم هبدذا
اـعؿؾ أنّ ،
ؽنن ذـؽ سقؿـع مـ طمصقل شمؾؽ احلودصمي ،سمدؾ
كددون يعؿددؾ سمحًددى اـظددوهرح وهددذا يد ّ
ددل طددىل أ ّكددف مددـ
طمؼح ؽفذا هق رضمدؾ
اـيوري أن يؽقن هذا اـرضمؾ رضمؾ ّ
ّ
احلؼ! وأ ّمو طؾؿف ّ
ؼدا وييدسمف
ّ
سملن ذـؽ اـرضمؾ سقف يليت ً
سموـًقػ ؽفق ٓ يعؿؾ سمؿؼتضوه ،سمؾ يؼقل :إ ّكدف أن حمتدوج،
وطظ أن أؾيض ـدف طموضمتدف ..وهدذه هدل رسدوـي طوشدقراء
ّ

سموــًٌي إـقـو! أي أن يليت اإلكًدون وجيعدؾ طمقوشمدف وأهداؽدف
وطالؾتف سمؿحقطف اـعوئظ وأصدؾوئف وضمرياكف ،وطالؾتف سمدوؿ

شمعوغ واـؿجتؿع ؾوئؿ ًي ك ّؾفو طىل أسوس ذـؽ اـعؿدؾ اـدذي
يشعر سمل ّكف مقاؽؼ ـرودو اؿ شمعدوغ ومشدقئتفح وأ ّمدو مدو هدل
اــتقجي اـتل سقمول إـقفو هذا اـعؿؾ ،ؽال يـٌغل ـف أن ُيػؽّر
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ذم ذـؽ! سمؾ يـٌغل طؾقف اـتػؽري ذم هذا إمر :هؾ ّ
إن كتقجي
هذا اـعؿؾ هدل ضمؾدى رودو اؿ شمعدوغ أم ٓ؟ وذـدؽ ّ
ٕن
اـؿفؿ هدق أن يًدتجؾى اـعؿدؾ رودو اؿ شمعدوغ ٓ رودو
ّ

اــػسح وٓ يـٌغل ــو اـرت ّدد ذم هذا إمر أو اـتق ّؾػ طـدده!
ٍ
اـؿؼرر أن شمؽقن اــتقجي
مـ
أؽفؾ
اــتقجي..
هتؿ
ٓ
،
وطمقـئذ
ّ
ّ
دئام هل اـًؽوكر واحلؾقى؟! ؽال أطمد وؿـ ــو هذا إمر،
ً
وٓ أطمد وطدكو سمف ،وـقس كظوم اـعومل ؾوئ ًام طىل ذـؽ! وأ ّمو مو

حيصؾ اإلكًون طؾقف مـ اـعؿؾ ،ؽفق اـعٌقرح أي ّ
أن اـعٌقر
هق كتقجي اـعؿؾ.
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السو التأسّٕ بعاشْرا :ٛعدو التْسّل إىل احلٔل ّاالفرتاٛات علٙ
اخلصْو لتحقٔق اليصز

وهذا هق اـؿراد مـ أن كجعؾ مـ واؾعي كرسمالء وطوشدقرء
كتقسؾ سمعد ذـدؽ د
أسقة ــوح ؽنذا ضمعؾـو مـفو أسق ًة ــو ،ؽؾـ ّ

مـ أضمؾ اـتغ ّؾدى طدىل اخلصدؿ د سمدخٓف احلقدؾ وسموإلهوكدي
وآؽددرتاء واـتزويددر وأمثددول ذـددؽ .وـددق أ ّكـددو ضمعؾـددو مددـ
طوشقراء أسق ًة ــو ،وكـّدو صدودؾع ذم وودعـو أطدالم سد ّقد
اـشفداء طؾقف اـًالم طدىل ضمددران اـؿـدوزل واـغدرف ،ومل
كضعفو ـؾزيـي واـؾعدى واـتؿثقدؾ وؼدري ذـدؽٓ ،ظمتؾػدً
طالؾوشمـو سموــوس ،وـتعومؾـو معفؿ سمطريؼي أظمرىح ٕ ّكـو طمقـام

ك ّطؾع طىل طوشقراء ،كرى ّ
سملن اإلموم احلًع طؾقف اـًدالم مل
سملي يشء مـ أطامل اـؿؽر واـتزوير واـتفؿ شمؾؽ] ،سمدؾ
يؼؿ ّ
طدوه اـامء ،كام ّ
أن رسقل اإلموم احلًدع امتـدع
كون يًؼل ّ
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طدوه طـدمو ضموء إغ اـؿـزل ،ـؼد ؾول ذم كػًف :سمدام
طـ ؾتؾ ّ
أ ّكف ـقس م ّطؾ ًعو طىل وضمقدي ذم شمؾؽ اخلزاكي ،ؽال يـٌغدل أن
أظمددقن مددـ أرسددؾـل واسددتـوسمـلح ّ
ٕن اــددوس يـظددرون إغ
اإلمدوم احلًددع مددـ ظمدالل مالحمددل وسددؾقكل! وذم هددذه
احلوـي ٓ ،يعقد سمنمؽدوين أكدو أن أظمدقن رؽقؼدلح ّ
ٕن اــدوس
ي ّطؾعقن طىل رؽقؼل مـ ظمالل أطمقازمح ؽقؼقـدقن ّ
سمدلن هدذا
اـشخص مرشمٌط هبذا اـؿؽون وهذه اـؿدرسيح وهلدذا ،ؽن ّكدف
يصري أسقة!
وهبذاُ ،يصٌح مًؾؿ سمـ طؼقؾ واإلموم احلًع طؾقف اـًدالم
وطميددة أ اـػضددؾ اـع ٌّددوس و ...أسددقة سموــًددٌي إـقـددوح
ؽقصريوا سملععفؿ وشمصري كؾامهتؿ وأؽعوهلؿ وطمركوهتؿ أسقة
ـحدل
وصوكو اـؿرطمقم اـعالّمدي سمدلن ُك ّ
سموــًٌي إـقـو .وـطوـام ّ
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وكتػرغ ؽؼط ـؿطوـعدي
حمرم،
مطوـعوشمـو ا ّ
ّ
خلوصي ضموك ًٌو ذم أ ّيوم ّ
اـؿؼوشمؾ وكؾامت اإلموم احلًع طؾقف اـًالمح ؽام هق سدٌى
اهتاممف اـؽٌري هبذه اـؿًلـي إغ درضمي أ ّكف كدون يدلمر سمؽتوسمدي
شمؾؽ إؾقال اـدقاردة ذم "ـؿعدوت احلًدع" ووودعفو ذم
أن ذم ّ
ـقطموت طىل ا.دران؟ اـًٌى ذم ذـؽ هق ّ
كؾ ظمطقة
مـ ظمطقات مضي اإلموم احلًع طؾقف اـًالم ـقطمي!
احلر هق كػس مو ؾوم سمدف واـدده
ؽام ؾوم سمف اإلموم احلًع دموه ّ

دموه معوويي ذم ص ّػع طمقـام أؼؾؼ هذا إظمري ذيعي اـػرات
ذم وضمف ضمقشف ذم اـر ّؾي سمص ّػع د إذ ّ
إن مر اـػدرات يعدرب إغ
ؽؾام ضػر ضمقش
طامر سمـ يوه د ّ
ضموكى اـر ّؾي طمقٌ يقضمد ؾرب ّ
أيضو مـ اـدامء!
اإلموم سموـػيعي ،ؾوـقا ـف :ؽؾـؿـعفؿ سمدوركو ً
ؽؼول هلؿ طؾقف اـًالمُ ٓ ،ٓ :يؿؽــو اـؼقوم سمدلطامهلؿ اـًد ّقئي
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اـؿشعح ؽلكو أمدري اـؿدممـع،
واـر ّد طؾقفؿ سمـػس سؾقكفؿ ُ
طدظ ،ؽدال
وذاك معوويي ،ؽؾق ُؼؿ هق سمتؾؽ إؽعول ،وأ ّمدو أكدو ّ

طظ اـؼقوم هبو )9(.وهلذا ،طمقـام اس ُتشفد أمري اـؿممـع
يـٌغل ّ
طؾقف اـًالم ،كجد ّ
سملن معوويي هذا وطىل اـرؼؿ مدـ ؾًدووة

ؾؾٌف وـممف وؼري ذـؽّ ،
ؽنن اـدمقع دمري مـ طقـقدف طـددمو
يتذ ّكر أمري اـؿممـع ،مثؾام كون سؾقك اإلمدوم اـرودو طؾقدف
أيضو داؽ ًعو ـؾؿلمقن د مدع ؾًدووة ؾؾٌدف د ٕن يدلمر
اـًالم ً
أيضدو ويؼدقل:
سموـًامح سمنؾومي اـعزاء طىل اإلموم ،ؽقٌؽل هق ً
أكتؿ ٓ شمعرؽقن مـ كون هذا اـرضمؾ ،ـؽـّـل أكدو أطدرف مدـ
احلؼح ؽؿع أ ّكف هق اـدذي ؾتدؾ اإلمدوم،
كون! وؾد كون يؼقل ّ
ـؽـّف كون يعؾؿ مـ هدق اإلمدوم! وطدىل هدذا ،ـدق ؾدوم أمدري
( )1د ل ه د اياددال :،ال ،اف ال أك د مة فس د ة د أ اددحدا ي د هددو ب د اي د ا رددي قددا
اياد م سد اةددا إن بد ح اف .بد ح هنددا ايوالغد  1ص  3 ، 24ص331؛ ،حندديف ا،د ب و املدددد
 1ص 451؛ ،حب ر األ دار  32 :ص.443
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اـؿددممـع (أو مًددؾؿ) سمتؾددؽ إطددامل اـؿشددقـي] ،ـؼددول
شمعدون هذا إمو ًمو؟! ؽفق ؾدوم سمتؾدؽ إؽعدول،
معوويي :ـامذا ّ
أيضو! وسمدام أ ّكدف مل يؼددر طدىل أن
وذم اـؿؼوسمؾ ،كحـ ؾؿـو هبو ً
يصؾ إـقـو ،ؽؼد امزم ،وإّٓ ،ـق كون يًتطقع اـتغ ّؾى طؾقـدو،
ٕمًؽ سمـو! وإذا كون طؿرو سمـ اـعوص ؾدد ؾدول ذم مقد:
"أكتؿ ٓ شمعرؽقن طؾقو ،سمؾ أكو اـذي أطرؽف" ،ؽأل ّكف يعؾدؿ مدو
اـذي ؽعؾف اإلموم معف طمقـام امدزم ذم احلدرب وؾدوم سمدذـؽ
اـعؿؾ اـشـقعح هذا مع أ ّكف ـقس مـ اـقاوح مو اـذي ؾوم سمف
ذـؽ اـتعقس ،ـؽـّف كون يًتطقع آؾتصور طدىل رؽدع يديدف
استًال ًمو ،ومل يؽـ سمحوضمي ـؾؼقوم سمتؾؽ إمدقر طم ّتدك ُجيدرب

اإلموم طؾقف اـًالم طىل أن يدير وضمفف! ـؼد كون ُيدرك ّ
سمدلن
سمػا طوديوح ؽلطامـف ٓ شمشٌف أطدامل اــدوس
هذا اـرضمؾ ـقس ً
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اـعود ّيع .وـؽـ يٌؼك اـًمال أكو ـامذا ٓ ُكدرك كحـ ذـؽ؟!
ؽألضمؾ مـ ؾوم طؾقف اـًالم سمتؾؽ إطامل؟ ٕضمدؾ أن كدليت
وكتحدث
اـققم د وهق يقم اخلؿقس د وكطرح هذه اـؿًوئؾ،
ّ
وكًؿع ،وكرى مو اـدذي ؾدومقا سمدف طم ّتدك وصدؾقا إغ شمؾدؽ
اــتوئٍ ،وـامذا مل كصؾ كحـ إـقفو؟ ؽنذا ؾؿـو سمـػس مو ؾدومقا
سمف ،ؽن ّكـو سـصؾ إغ كػس اــتقجي اـتل وصؾقا إـقفو.
ؽعـدددمو ؾقددؾ ـؾؿرطمددقم اـعالّمددي سمد ّ
دلن أطمددد اـعؾددامء أىت إغ
مشددفد ،وسمل ّكددف ُييسددء اسددتغالل اسددؿؽ د طمقددٌ ذهددى
ـؿًتشػك إمراض اـؼؾٌ ّقي وكزل هـوك د ؾول زم :احلؿد ؿ
اـذي ضمعؾ مـ اسؿل سٌ ًٌو ــجدوة أطمدد اــدوس! هدذا هدق
واـؿتلد ،وأ ّمو ـق كـّو كحـ سمدًٓ طـف ،ـؼؾـو :أيـ هدق
اـؿ ّتٌِع
ّ

ذـؽ احلؼري؟ اذهٌقا وطم ّؼؼقا ذم إمر وأظمرضمقه مـ هـوك..
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يوـف مـ !...ـؼد أسوء استغالل اسؿل ،ؽوؽضدحقه واكػدوا
ظمربه ذم اـؿجالّت واإلذاطي! ـؽ ّـ اـؿرطمقم اـعالّمدي ؾدول:
مرض ذم ؾؾٌدف،
ٓ شمـًٌقا سمٌـً شػي! ؽذـؽ اـؿًؽع أمل ّ سمف ٌ
ؽوستػود مـ اسدؿل وأظمدربهؿ سمل ّكدف اـطفدراينح أـدقس هدذا

أؽضؾ؟!! وطمؼوّ ،
إن همٓء اـعظامء يع ّؾؿقن اإلكًدون كقدػ
يعقش ،وكقػ يرشمٌط سموؿ شمعوغ!
حزارٗ احلسني ٍٕ االرتباط بالْالٓ٘ ّباهلل مبا حيقّق اهلدآ٘ عيد
احلريٗ

وهذه هل شمؾؽ احلرارة اـؿؽـقكي ذم ؾؾقب اـؿممـع اـتل ٓ
أسمدا ،واـتل شمتحؽّؿ ذم طمقوهتؿ سملععفوُ ،
وحت ّدد هلؿ مدوذا
شمربد ً
يػعؾقن هـو وموذا يػعؾقن هـوك ،وٓ يؼتق إمر طىل ـطدؿ
عددا مدـ
حمرم ،ؽذـؽ ُيشؽّؾ ؽؼط
مظفرا و ُسم ً
ً
اـصدور ذم أ ّيوم ّ
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أسمعود اـؿًلـيح ّ
حمرم ٓ يشدؿؾ عقدع أ ّيدوم طمقوشمـدو ،وٓ
ٕن ّ

حمدرم وصدػرح ؽدامذا طدـ
يقضمد ـديـو إّٓ شفران ـؾعزاء مهو ّ
إشفراـعػة اـؿتٌؼ ّقي؟! هؾ هل ظموـقدي طدـ ذكدر اإلمدوم
احلًع ،أم ّأمدو حتدقي شمؾدؽ احلدرارة؟ ؽدوـؿراد مدـ هدذه
احلرارة هق آرشمٌوط سموـقٓيي ،وآرشمٌوط سموـؿٌددأ واـؿـشدل
اـذي يليت طمدع آسمدتالءات واـشدؽقك ومقاودع اإلهبدوم
واـتًوؤل وذم مػرتؾوت اـطدرق وأمثدول ذـدؽ ،ؽقيضدء ذم
اـؼؾىّ ،
ؽقرا طىل اـطريؼ اـذي يـٌغدل طؾقدف
ويدل اإلكًون ً
أن يًؾؽف :اذهى مـ هـو وٓ شمذهى مـ هـوك ،اضمؾس هـدو
ِ
حترك هـو وشمق ّؾػ هـوك! ؽفدذا مدو شمػعؾدف هدذه
وؾػ هـوكّ ،
احلرارة.
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ضزّرٗ احملافع٘ عل ٙحزارٗ احلسني يف القلْب

وأ ّمو إذا مل كعؿدد د ٓ سدؿح اؿ د إغ اـؿحوؽظدي طدىل هدذه
دد ؾددقل اـؿرطمددقم
احلددرارة وآسددتػودة مـفددو ،و د طددىل طمد ّ
اـعالّمي د مل كحًـ ودقوؽتفو ،طمقدٌ كدون يؼدقل ّ
سمدلن هدذه
احلرارة هل سمؿثوسمي وقػ ّ
طمدؾ طدىل ؾؾقسمـدو ،ؽقـٌغدل طؾقـدو
اـرتطمقى هبو وإكرامفوح ؽفؾ شمؼدقل ـؾضدقػ طمدع يلشمقدؽ:
رطمى سمف وشمليت ـف سموـشدوي
اذهى إغ طمول سٌقؾؽ؟ أم أ ّكؽ ُشم ّ
واـعصددري واـػقاكددف ،ودمؾددى ـددف اـػددراش إن كددون م ُتع ًٌددو
ـقًرتيح؟ ـؼد كدون يؼدقل ّ
سمدلن هدذا آرشمٌدوط هدق سمؿثوسمدي
دتؿ
وددقػ ،وٓ سمد ّ
دد مددـ اـرتطمقددى سموـضددقػ ،وإّٓ إن مل يد ّ
ّ
اـرتطمقى هبو ،وؾؿـو سمام ُخيوـػ ذـؽّ ،
ستؼؾ
ؽنن هذه احلرارة

كػًف وؾد َؽ َؼد شمؾؽ احلدوٓت
وشمتـوؾص ،إغ أن جيد اإلكًون َ
اـتل كون يعقشفو وذـؽ احلامس واـشقق اـذي كدون يشدعر
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سمف ،ـؽـ يٌؼك أ ّكف سمقسع اإلكًون ضمربان ذـؽ طمقدـام يؾتػدً
ويتـ ٌّف ويعؿؾ طىل شمعديؾ مًدوره وشمصدحقح صريؼدف إغ أن
ّ
اـؿتقظموة ..إن شوء اؿ شمعوغ.
يصؾ إغ شمؾؽ اــتقجي
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