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ٓ سمد لن آرشمٍاء ذم ٔىرشمّا إغ طاشوراء

11

ؾهٓة لسُم سمن طٍٓل ِٔوذضم ًا
ِٔوذج ٍ
صمان :شميالل اإللام احلسع طُٓه اـسالم لع ضمٓش احلر

12
23

هدف سٓد اـمْداء لن طاشوراء :إطمٓاء اـٍٓم اإلٔسأٓة

22

ِٔوذج صماـث :شميالل اإللام احلسع لع طظ إكرب طُْٓام اـسالم
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أعوذ باهلل من الشوطان الرجوم
بسم اهلل الرمحن الريوم
ى
حممد
وصّل اهلل عّل س ِّودىا وىب ىونا أيب القاسم ى
وعّل أهل بوته الطاهرين
واللعنة عّل أعدائِهم أمجعني
العالمٕ الطًرانْ رضُاى اهلل علٌّ أزاح الستار عو بعض أسرار
عاشُراء

اخلاصة سمس ِّٓد
حمرم وهذه إيام
ّ
سمِّاسبة طمُول شْر ّ
أحتدث ؾُٓ ً
ال
اـمْداء طُٓه اـسالم ،رأيت لن اـِّاسب أن ّ
طن كٌٓٓة ٔىرة اإلٔسان إغ هذه اـواؾية ،وطن رأي اـيىامء
وإوـٓاء ولا يستْدؽؤه لن هذه اـٍهٓة سمام يسِح زم سمه
وطام كتبه اـِرطموم
اـِجال وسمٍِدار ؽِْي ـُِوَوعّ ،
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اـيالّلة رَوان اؿ طُٓه ذم لٖـٌاشمه طمول هذا اـِوَوع،
وذـك طمع أزاح اـستار طن سميض إٍار واحلٍائق
اخلاؽٓة طن إٔىار ،واـذي أ ّدى سماـوبع إغ اطرتاض
اـبيض لن اـّاس طُٓه ٔتٓجة ـيدم ؽِْْم اـنحٓح
شمينب ًا وأٔأ ّٓ ًة،
ـُِوَوع ،كام اطرتض اـبيض أظمر لّْم ّ
طمٓث كأوا وٓ يزاـون يٍولون سمتوضمٓه آٔتٍادات إـٓه طىل
لا كتب.
وذم احلٍٍٓة ؽٍد كان ذم ٔٓتي أن أرشح هذه اـواؾية
سممَل شمٌنٓظ ذم اـَتاب اـذي كان حتت اـتٕـٓف وـَن
شمو ّؾف اـيِل طُٓه ذم اـوؾت احلارض وهو اـَتاب اـذي
حيِل اسم «شمٕريخ طاشوراء» 5ؼري أ َّّٔي سٕستيرض ـَم
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طدة دؾائق سميض لا يتي ُّق
أن سممَل خمتق ضمد ًا وظمالل ّ
هبذا اـِوَوع.
ّ
إن واؾية طاشوراء هي واؾية ؽريدة لن ٔوطْا ،وٓ
ٔىري هلا ذم اـتاريخ ،ؽْي ؾه ّٓة مم ّٓزة ٓ يَِن ٕطمد واحلال
هذه أن يّىر إـْٓا طىل َّأَّنا ؾد طمنُت هَذا صدؽ ًة و

اشمٌاؾ ًا.

اإلمام املعصُم ركو الدِو األعظم َإحّاء ذكرٍ فرِضٕ َاجبٕ

طمسّ ًأ ..حن ٍُٔٓم اـِآشمم وجماـس اـيزاء اخلاصة
سمٕوـٓاء اـدين طادة ،ؽْا ٔحن ٍٔٓم جماـس احلزن واـيزاء
اخلاصة سماـّبي وسماـنديٍة اـَربى وألري اـِٖلّع واإللام
ّ
اـِجتبى وسائر إئِة وذـك لن أضمل إطمٓاء ذكرهم
طُْٓم اـسالم أمجيع 5إذ َّ
إن ٌٔس إطمٓاء ذكر اإللام ييترب
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ألر ًا واضمب ًا ،وٓزل ًا ،ورضوري ًا 5وذـك ّ
ٕن اإللام طُٓه
أهم ركن لن أركان اـدين،
اـسالم هو ركن اـدين ،سمل هو ّ
سمد لن إطمٓاء ذكره طىل اـدوام سميّوان كوَّنا ؽريهة،
وـذا ٓ ّ
وطىل أٔه ألر واضمب ،وذـك سمخالف سائر إؽراد ،ؽباؾي
ٍ
لرشمبة
أي
اـّاس لن ؼري إئِة صُوات اؿ طُْٓم ـ ذم ّ
كأوا ـ لن أوـئك اـذين ييٓمون ذم هذه اـدٔٓا أ ّيال ًا
صمم يًادروَّنا ،ؽْم وإن كأوا لن اـناحلع
ليدودة ّ
واـي ّباد ،إّٓ أ ّٔه ـٓس لن اـواضمب أو اـرضوري إطمٓاء

ذكرهم.
[أ ّلا اإللام اـِينوم ،ؽٓجب إطمٓاء ذكره ]5وذـك
يتوضمب طىل اإلٔسان
ـَون اإللام هو ركن اـدين ،ؽَام
ّ
إؾالة اـدين وإطمٓاؤه ،ورطاية لبادئه ،وآ ّصالع طُْٓا،
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وهيتم هبا،
ويتيرف طىل شمياـِٓه
ييّي طُٓه أن يتاسمع ؾوأّٓه،
ّ
ّ
سمحٓث ييرف لا اـذي طُٓه أن يٌيُه ولا اـذي طُٓه أن
جيتّبه 5ؽَذا يَون إلر سماـّسبة إغ إطمٓاء ذكر اإللام طُٓه
اـسالم ،ؽْو ألر واضمب كذـك .وإطمٓاء اـذكر هذا يَِن
أن يتح ٍّق سمٕشَال خمتٌُة ،لثل صرح سميض اـِواـب
ظماص طّْا .ولن
سماـَالم أواـَتاسمة ،أو إضمراء سمرٔالج
ّ
إطمدى هذه اـٌياـٓات إؾال ُة جماـس اـيزاء اـتي ُيذكر ؽْٓا
اجلو
اإللام 5ولن ظمالل ذكر اإللام يٍع اإلٔسان حتت ذـك ّ
ُ
اإلٔسان اـذي حيرض
اـوٓئي ـإللام ،وطالوة طىل لا يّاـه
هذه اـِجاـس لن شمُك اـٌّحات واـربكات اـِيّوية
وإٔوار اـساصية لن ٌٔس اإللام طُٓه اـسالم ،ؽٗ ّٔه
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يتوضمب طُٓه
سٓ ّوُع كذـك طىل اـِباين واحلٍائق اـتي
ّ
آـتزام هبا.
وهذا أطمد إلور اـتي جيب أن شمّال اـِزيد لن
آهتامم ،ؽٍد كان اـِرطموم اـيالّلة رَوان اؿ طُٓه
يٍول :جيب أن يَون احلديث ذم هذه اـِجاـس طن
اـِوآَع اـِتي ٍُّة سمذـك اإللام صاطمب اـذكرى
وطمآشمه ،وطن اـِواـب اـتي ذكرها هو 5هذا ذم اـوؾت
اـذي ُيالطمظ ؽٓه َّ
يتحدصمون ذم اـِّاسبة
سمٕن اـبيض طّدلا
ّ
اخلاصة سمٕطمد إئِةٔ ،راهم يّتخبون لوَوط ًا هلم
ّ
صمم ذم ظمتام
ّ
ـٓتحدصموا سممٕٔه ٓ طالؾة ـه سمٌّس اإللامّ ،
اـِجُس يذكرون َّ
سمٕن ذـك اـٓوم هو يوم شْادة اإللام
اـٌالين ويذكرون اـِنٓبة اخلاصة سمذـك اإللام ،دون أن
املــتقني
www.motaghin.com

7

أي لوَوع أو كالم طن ذـك اإللام طُٓه
يٍولوا سمٍّل ّ
اـسالم!
َّ
إن هذه ـٓست اـوريٍة اـنحٓحة إلطمٓاء اـذكرى،
جمُس ذم إطمدى اـِّاسبات
وإؽهل هو أ ّٔه طّدلا ُييٍد
ٌ
اـِتي ٍُّة سمٕطمد إئِة كاإللام اـباؾر طُٓه اـسالم لثالً،
ؽٓجب ٍٔل سميض اـروايات اـِرو ّية طن اإللام اـباؾر
واـتحدث طن اـِوآَع اـِرشمبوة سمه ،وطن طمآشمه وكٌٓٓة
ّ
ٍ
ّ
واطمد لن أئِتّا
ؽَُل
شميالُه لع إشخاص اـِحتٌُع،
سمحر لن اـِيارف 5ؽورح ؼريها لن اـِوآَع وإن كأت
طمد ٌٔسْا لوآَي ًا ضمٓدة ولٌٓدة وصحٓحة ،ؼري أ َّٔه
ذم ّ
اجلو
لن اـَِِن ٍُْٔا ذم لّاسبات أظمرى ،أ ّلا هذا
ّ
اـِتي ُّق سماإللام ،ؽِن اـِستحسن أن ُشمورح ؽٓه شمُك
املــتقني
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يتم
اـِوآَع اـِتي ٍُّة سمٕضمواء ذـك اإللام 5ـَي ّ
آستٌادة لّْا سممَل أكرب.
َاقعٕ عاشُراء ختتلف عو بكّٕ الُقائع َ احلُادث

أ ّلا سماـّسبة ـٍهٓة س ِّٓد اـمْداء ؽٗن اـِسٕـة ؽْٓا

ختتُفّ ،
ؽٗن شمُك اـواؾية هي واؾية استثّائٓة ،ؽّْاك لسٕـة
أظمرى ؽْٓا ؼري لسٕـة إؾالة اـِٕشمم واـيزاء وإطمٓاء اـذكرى
ولا شاسمه ذـك لن ألور ،وذـك َّ
ٕن هلذه اـٍهٓة طمَاي ًة
أظمرى 5ؽُو ٔىر أطمدٔا إغ واؾية طاشوراء ،ؽسٓجد ّأَّنا
ٍ
واؾية وؾٌت ؽْٓا جمِوطة لن اـٍِاشمُع ذم
جمرد
ـٓست ّ

وسبي أهل سمٓتْم
ؾبال جمِوطة أظمرى ،ؽ ًُُبوا واستمْدوا ُ
وذرارهيم وطمنل هلم لا ؾد طمنل هلم سميد ذـك 5سمل شموضمد
هّاـك إشارات ّ
شمدل طىل َّ
أن لا طمنل كان جيب أن حينل،
املــتقني
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ّ
وأن
وأ َّٔه كان ؾد ُظم ّوط حلنول لثل هذه اـواؾية،
إطمداث اـتي وؾيت كأت ٔتٓجة سمرٔالج دؾٓقّ 5
ؽَل
ظمووة لن ظموواهتا كان حمسوسم ًا سمدؾة!
وذـك سمد ًء سمام طمنل ذم اـِديّة واـذي أ َّدى إغ
ظمروج س ِّٓد اـمْداء لّْا إغ لَّة ،ولا كان حينل لن
لراضمية سميض إؽراد ـإللام وآستمَال طُٓه ،وكأوا
سمنحة إشَاهلم 5ؽيّدلا كان اـبيض لّْم يسٕل
ييتٍدون
ّ
اإللام طن سبب ظمروضمه ،كان اإللام يٍول ـه( :ولا اـذي
صريق ؼريه) ،ؽَأوا يٍوـون
أؽيُه ؼري هذا؟! ؽُٓس ألالي
ٌ
ـه( :ـو ذهبت إغ اـَِان اـٌالين) ،ؽَان جيٓبْم سمبٓان لا ذم
اـذهاب إـٓه لن حماذير 5هذا ذم اـوؾت اـذي كان اإللام
يٍول ؽٓه ـُبيض أظمر لّْمّ :
إن هذا هو اـوريق اـذي
املــتقني
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طظ أن أصويهَّ ،
إن اؿ شاء أن يراين ؾتٓ ً
ال ،وطّدلا سئل طن
َّ
أظمذ طٓاـه وأهل سمٓته ليه ،ؾالّ :
إن اؿ شاء أن يراه َّن

سبايا.
ّ
سمد لن أن ُيووى هذا
إن هذا اجلواب ييّي سمٕ َّٔه ٓ ّ
اـوريق وأن يٍع لا كان ؾد وؾع 5وهذا ذم ٌٔس اـوؾت
اـذي مل يَن هّاـك لن صريق آظمر ؼري هذا اـوريق 5أي إ َّٔه
كان طىل إؽراد أن ُيّ ٌّذوا هذا اـربٔالج ويسريوا ذم هذا
شمم شميّٓٓه و رسِه.
اـوريق اـذي ّ
ال بد مو االرتكاء يف نظرتها إىل عاشُراء

ّ
إن هذا إلر يدطو اإلٔسان إغ اـتٌَري سممٕن
اـِوَوع واـّىر إـٓه سمّىرة أسِى لن كون لا طمنل هو
جمرد لنٓبة طمنُت ؽْٓا اـَثري لن إلور اـيجٓبة
ّ
املــتقني
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واـًريبة واـِٖـِة وأن يرشمٍي سمرؤيته أكثر ،ؽال يّبًي اـّىر
إـْٓا لن ضمْة كوَّنا لنٓبة ؽٍط.
قضّٕ مسلم بو عكّل منُذجاً

ظمذ ؾه ّٓة لسُم سمن طٍٓل طىل سبٓل اـِثال 5ؽٍد
أرسُه اإللام احلسع إغ اـَوؽة ،وطّد ظمروج لسُم لن
لَّة رأى ذم صريٍه ص ّٓاد ًا ؾد اصواد صٓد ًا وؾتُه ،ؽٕطمدث
هذا إلر ذم ذهّه ؤٌسه شٓ ًئا ،واطتربه ٔذير شٖ ٍم سماـّسبة
إغ طاؾبة إلر اـذي يٍنده ،ؽياد إغ لَّة وؾال ـس ِّٓد
اـمْداء :ـٍد رأيت هذا إلر سميد ظمروضمي لن لَّة
وظمور ذم سمازم لن ضم ّرائه لا ظمور ،ؽٍال ـه اإللام :إلر كام

ذكرت ـك ،و هذا ٓ يًري شٓئ ًا .ييّي لا اـذي شمريد أن
ُ
شمٍوـه؟! ؽحتى ـو أٔك ؾد رأيت ص ّٓا ًدا[ ،وأطمسست ّ
سمٕن
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َّناية هذا إلر هو اـٍتل] ؽإلر اـذي أصدرشمه ٍ
سماق طىل لا
هو طُٓه ،وهذا هو اـوريق[ ،ؽٗن شئت سَُته ،و إن شئت
جمدد ًا وهو حيِل ذم ذهّه
ؽاشمركه!] ؽياد لسُم إغ اـَوؽة ّ
هذه اـّ ّٓة) ،(1وشميالل لع إلر طىل هذا إساس وواضمه لا
واضمْه هّاك ..ـٍد كان ّ
كل يشء واَح ًا سماـّسبة إـْٓم.
وـَّّّي رأيت ّ
أن اـبيض ؾد ذكر ذم كتاسماشمه سمٕ َّٔه مل
طُم سمام سٓحنل ـه لستٍبالً! سمّٓام
يَن ـس ِّٓد اـمْداء ٌ

طماول اـبيض أظمر اـتوؽٓق سمع لَأة اإللام وا ّصالطه
طىل إلور اـًٓبٓة لن ضمأب ،وسمع لا حينل ذم اـىاهر لن

اجلأب أظمر ،ؽٍاـواَّ :
إن اإللام هو كان يِّع ٌٔسه لن
فامااب ع اس مسااز منا ً و
) (1ورد يف كتاب «نبسا لتتارلر » لتنسا ا لتبية،ااجمل ل ااو ل و جمل ّ :462
ا،بدل لاا بد ف،اا ف ايعهب وذحبهاب جمل فت ا ّ مسااز فيجاس
عل و كثي من لت ي قجمل ر ى من جهاا لت،ماص ا ً
فبال ماب
إىل لحلسص عا،ه لتسالم وعب ته :اب لةان رسار لين إط ر ا ّ مان ساايي خايلجمل و الا،ف
اف ب ًااب فيجبااف فااال يااي عا،ا جمل ورهاا،ز مبا جمل
ماير،جمل و
وفّااق يف مااييجمل فهااب تااه لحلسااص :إ كنا ت
رجال آ ي مكبن ...لخل
و ةبث ً
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ليرؽة طمٍائق إلور ولا سٓجري لن أطمداث .و أٔا ٓ
أدري لاذا ييّي هذا اـَالم 5ؽٗ ّلا أن ييُم اـِرء سمام
سٓحنل ـه أو ٓ ييُم ذـك ،ؽال ليّى َّ
ٕن جييل اإلٔسان

ٌٔسه ٓ شميُم ،ؽَٓف يَِن ؽْم هذا إلر؟! ؽيىل سبٓل
اـِثال ،أٔا أطُم سموضمود اـامء ذم هذا اـوطاء اـذي ألالي،
ؽَٓف يَِّّي سمٕن أؾوم سمسُب هذا اـيُم طن ٌٔيس،
وأطِل طىل أّٓ أطُِه؟ ؽَٓف يَِن أن حينل لثل هذا
اـفء ذم اـوؾت اـذي أرى ؽٓه اـامء ذم اـوطاء سمٌّيس؟!
صمم ّ
إن واؾية طاشوراء ؾد ُذكرت سمٕٔحاء خمتٌُة لّذ
ّ
أن كان اإللام احلسع طُٓه اـسالم صٌالً ،ؽٍد ذكرها
رسول اؿ ّ
صىل اؿ طُٓه وآـه ،وكذـك ُذكرت طىل ـسان
ألري اـِٖلّع طُٓه اـسالم ولن سميده ،إغ أن طمدصمت
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اـواؾية وحت ٍٍّت[ 5ؽالسمد أن يَون اإللام احلسع طُٓه
اـسالم ؾد طُم هبا].
[وـّيد أن إغ ؾهٓة لسُم سمن طٍٓل] ،ؽيّدلا
ٔدرس هذه اـواؾية ؤالطمظ لا ضمرى ـه ذم سمٓت هاين سمن
طروة طمع ضماء اسمن زياد إغ سمٓت هاين 5ؽسّجد ّ
أن لن
اـواَح ّ
أن ألر سمن زياد كان سّٓتْي سمرضسمة واطمدة لن
ٍ
وطمّٓئذ
لسُم ـو أؾدم لسُم طىل اؼتٓاـه ذم ذـك اـِجُس،
لا كان ـٍهٓة كرسمالء وٓ واؾية طاشوراء أن حتنل 5وـو
كان ذـك ؾد طمنل جلاء س ِّٓد اـمْداء وؾام سمتٕسٓس
واستتب ـه إلر ،وـام طمنُت احلرب وـام
طمَولته
ّ
وؾيت مجٓع شمُك اـِنائب اـتي وؾيت ،وـام كان هّاـك
وضمود ـِواكب اـُوم طىل اـرؤوس واـندور واـرضب
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سماـسالسل ولراسم احلزن وجماـس اـيزاء 5إذ طال َم يٍٓم
اـّاس لراسم اـيزاء إن مل شمٍع واؾية واؾية طاشوراء
وؾهٓة كرسمالء؟ وـوطمنل ذـك ،ـام كان هّاـك وضمود هلذا
اـبَاء وهذا احلزن واجلزع .هل اـتٌ ّتم إغ لا أريد أن أؾوـه
هّا؟ ؽٕٔا أسوق احلديث سمادماه آظمر ،و أـٌت اـّىر إغ زاوية
أظمرى لّه.
َّ
ألر
إن واؾية طاشوراء واؾي ٌة لٖـِ ٌة ،وهذا هو ٌ
َّٕنا واؾية ؽجٓية
ٌ
واَح ،ؤحن إ ّٔام ٍٔٓم لراسم اـيزاء ّ

ولٖـِة 5وإّٓ ؽُو ؽرَّا أن لا طمنل ذم طاشوراء كان
طاد ًيا وكان لثل لا حينل ذم سمٍٓة اـٍهايا اـيادية إظمرى،
ؽُن يَون هلا ذـك اـوؾع ذم ٌٔوس اـّاس 5ؽام ييُِه اـّاس
لن ـوم اـندور وسمٍٓة إؽيال اـتي يٍولون هبا ،إ َّٔام هو
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سمسبب ّ
وأَّنا ذم
أن هذه اـواؾية ذم ؼاية إمل واـٌجاطةّ ،
اـواؾع طمادصم ٌة ٓ شمهاهْٓا طمادصمة ؽٓام ارشمَب ؽْٓا لن
ضمّايات ولا ؽْٓا لن ؾسوة 5ؽْي واؾية مل ُيرطمم ؽْٓا طم ّتى
اـوٌل ذو اـستة أشْر 5ؽِن يستوٓع أن يٌيل لثل هذا
اـٌيل؟! ؽٗن طمنل ٔزاع سمع رضمُع ،ؽرتاهم يٍتتالن ساطة
ويرضب أطمدمها أظمر ،وٓ شٕن هلم سماـوٌل ذي اـستة
أشْر أو ذي اـيػ سّوات أو اـسبع سّوات.
طمسّ ًا[ ،إذا كان إلر كذـك ]،ؽُامذا مل يٍتل طمرضة
طبٓد اؿ سمن زياد ذم سمٓت هاين ذم ذـك اـٓوم؟ ؽُو
لسُم َ
ٌ
كان ؾد ؽيل ذـكٔٓ ،تْى ّ
كل يشء! وهو ؾوي ًا كان يدرك
ذـك 5إذ هل يَِن أن يَون لسُم لع لا ـه لن اـَِأة
ولع لا ـه لن اـيِر واإلدراك واـتٍٓٓم اـنحٓح ـأللور،
املــتقني
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هل يَِن أٓ يَون ؾد طرف هذا إلر؟! َّ
إن هذا إلر ٓ
خيٌى طم ّتى طىل اـنبي ذي اخلِسة طػ سّة ،ؽَٓف خيٌى
ّ
ؽاـَل ييرف َّ
سمٕن طبٓد اؿ سمن زياد
طىل لسُم سمن طٍٓل؟!
هو لندر مجٓع اـٌتن 5ؽٗن ُؾتل ،ؽسوف يّتْي ّ
كل يشء،
وها هو س ِّٓد اـمْداء ذم صريٍه إغ اـَوؽة طمٓث سٓنل
ّ
لٍر ًا ـه وس ُٓووى اـبساط لن
إـْٓا ساـ ًام ليارم
ويتخذ لّْا ّ
لسُم مجٓع هذه
حتت ؾدلي يزيد ...ـٍد استذكر طمرضة
ٌ
إلور اـتي أذكرها ـَم أن وهو خمتبئ وراء اـستار،
واستيرَْا طُْٓا ذم ذهّه اـواطمدة شمُو إظمرى ،وكان
صمم يرتاضمع ــ صبي ًا أٔا أؾول إ ّٔه ؽيل
ّ
يِد يده إغ ؾبهة سٌٓه ّ

سمد أَّنا ؾد طمنُت
هذا استّتاضم ًا لن طّدي ،ؽاـِسٕـة ٓ ّ
هبذا اـمَل ــ وهَذا ّ
ضل لرتدد ًا  ،و مل يٍدم طىل ؾتل طبٓد
املــتقني
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اؿ ،ـٍد صرب كثري ًا سماـمَل اـذي ضميل هاين يٌٍد صربه
وينٓح :ـٍد ؾُت ـَم سمٕ َّّٔي طومان ،ؽاضمُبوا زم اـامء،
اـٌ سمّْٓام ـَي يىْر لسُم
طمٓث كأت شمُك هي كُِة ّ
لن وراء اـستار ويٍتل سمن زياد.

ّ
[إن إلر اـوطمٓد اـذي لّع لسُم لن اـٍٓام سمذـك ذم
ذـك اـوؾت هو أ ّٔه ؾال ذم ٌٔسه :إ َّّٔي رسول لوٓي
احلسع ،ؽِن هو لوٓي؟ ولا هو اهلدف اـذي يريد
وٕي هدف كان ؾد أرسُّي؟
حتٍٍٓه؟ وـامذا أرسُّي؟
ّ
ولاذا اـذي يبتًٓه لن وراء إرسازم؟ ؽْل هدؽه أن أرضب
وأطم ّوم وأؽتح اـَوؽة وأستوزم طُْٓا و ُأؾٓم اخلالؽة ؽْٓا
ولا شاسمه ذـك؟ ؽٗن كان ذـك هو اهلدف لن إرسازم ،ؽْذه
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ٍ
ؽرصة زم ،طمٓث سٕمتَّن لن حتٍٓق هدذم لن
هي أؽهل
دون احلاضمة إغ أ ّية لٖؤة إَاؽٓة.
أم َّ
أن هدف لوٓي يشء آظمر ،ذـك اـِوغ اـذي أٔا
طظ اـٍٓام سماـيِل اـذي
ٔائبه وسٌريه ومم ّثُه،
ّ
ويتوضمب َّ
ييَس سريشمه ويتامىش لع َّنجه ،ؽام هو هدؽه؟ ّ
إن هدؽه هو

إطمٓاء اـٍٓم اإلٔسأٓة اـيُٓا ،واـٍٓم اـرسموسمٓة واإلهلٓة،
وإراءة شمُك احلٍائق اإلهلٓة إغ أوـئك اـذين ٓ ييُِون
طّْا شٓئ ًا ،طمٓث مل شمنل إغ لساليْم ،وهدؽه واـًرض
اـذي يسيى إـٓه هو إطداد اـٌّوس وشمرسمٓتْا ،وشمَُِْٓا،
واـسري هبا ٔحو ذـك اـِبدأ إطىل ،واـيبور هبا طن طوامل
اـٌّس واـتي ٍُّات اـدٔٓوية ،وإظمراضمْا لن أوهالْا
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وخت ّٓالهتا احلٓوأٓة واـمٓوأ ّٓة 5هذا هو اهلدف واـٍِند
اـذي يبتًٓه لوٓي.
ؾِت أن سمٍتل هذا اـرضمل اـذي ضماء
ولن هّا ،ؽٗن ُ
إغ هذا اـبٓت ٕضمل طٓادة لريض ـ وكائّ ًا لن يَون هذا
أي طُم لسبق سمام ؾد ُظم ّوط ـه،
اـرضمل ـ واـذي ـٓس ـديه ّ
سمحد ذاشمه لع شمُك إهداف اـسالٓة
سٓتيارض هذا اـيِل ّ
أحتِل لسٖوـٓة
اـتي يبتًْٓا لوٓي ،وأٔا ٓ أستوٓع أن ّ
لثل هذا إلر!
ييّي طّدلا كان طمرضة لسُم يستيرض مجٓع هذه
يِر ذم
اـِوآَع ذم ذهّه ويراضميْا ذم َِريه ،ؽٍد كان ّ
يِر طىل
ذهّه طىل اـٍهايا اـتي ستحنل ذم كرسمالء  ،و ّ
شْادة س ِّٓد اـمْداء وؼريها لن إلور اـٌجٓية اـتي
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ستحنل إن مل يٍدم طىل ؾتل اسمن زياد ؽٓهيْا مجٓي ًا ذم ك ٌّة
ٍ
رضمل ؼُٓ ًة سمدون
صمم يهع ذم اـَ ٌّة إظمرى ؾتل
لٓزانّ ،
طُم لسبق لّه ،ويزيح هذا اـامٔع لن صريٍه ،ؽْو طّدلا
يوازن سمع إلرين ،يرى َّ
سمٕن هذه اـَ ٌّة ٓ يَِن هلا أن
شمرضمح طىل اـَ ٌّة إظمرى ،ويرى طدم ؾدرشمه طىل اـٍٓام
سمذـك اـيِل.
َّ
إن هذه هي واطمدة لن شمُك اـٍهايا اـتي طمنُت ذم
اـواؾية ،وهّا ٔرى أ ّٔه يّبًي ـّا أن ٔرؽع لن لستوى
ؤتوضمه إغ لا
شمٌَرئا سممٕن لا طمنل ذم واؾية طاشوراء
ّ
هو أطىل لن جمرد اـتٌَري ذم ألر اـِنائب اـتي وؾيت ذم
يوم طاشوراء 5ييّي يّبًي ـتُك اـِنائب اـتي طمنُت
أن شميِل طىل حتريَّا وشمدؽيّا ـُسري ٔحو شمُك إهداف
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اـتي كان س ِّٓد اـمْداء يسيى ـتحٍٍْٓا ،و أن شمَون
طمركتّا طىل أساس شمُك إهداف اـسالٓة.
منُذج ثاىٍ 4تعامل اإلمام احلسني علٌّ السالم مع جّش احلر

صمم ـّّىر إغ ؾهٓة أظمرى كأت ؾد طمنُت ذم واؾية
ّ
كرسمالء أٓ وهي :لا طمنل سمع س ِّٓد اـمْداء وسمع ضمٓش
احلر سمن يزيد اـرياطمي ،وهّا ٔرى سمٕ ّٔه كان يٌَي اإللام
ّ
طّدلا واضمْْم أّٓ ييتّي سمٕلر ذـك اجلٓش [ويرتكْم دون

أن يسٍْٓم اـامء] ،طمٓث َّ
إن هذا إلر كان كٌٓ ً
ال هبالكْم
مجٓ ًيا سممَل شمٍُائي ،أو طىل أسوأ آطمتامٓت ؽٍد كان
يستوٓع أن يٍيض طُْٓم سمجوـة واطمدة لن اـٍتال شمدوم
ـساطة واطمدة لن اـزلان ،ؽٍد كأوا طواىش وضمائيع
وكأوا لَّْع لن اـتيب ومل يَن سمٗلَاَّنم اـٍتال .وـَّّّا
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ٔرى ّ
أن اإللام طُٓه اـسالم ؾام سمسٍْٓم اـامء ذم ذـك
اـوؾت ،سمل كان ؾد أوىص أصحاسمه طّدلا ٔزـوا سماـِّزل
اـساسمق أن الُٖوا لزيد ًا لن اـٍرب سماـامء ،ؽسّحتاج إـٓه5
وهذا ييّي سمٕ َّٔه كان طىل طُم سمام سٓجري لستٍب ً
ال لن ألر
ؾدوم ضمٓش احلر.
إن ّ
ؽُامذا طمنل ّ
كل ذـك؟ َّ
كل ذـك ؾد طمنل ـَي
ُيي ُِّّا اإللام سمٕ َّٔه يسيى ٕداء اـتَُٓف اـٍُِى طىل طاشمٍه،
ضمراء ؾٓالّا سمتٌَُّٓا 5ؽام
وٓ شٕن ـّا سمام سٓحنل لن ّ
ستٖول إـٓه إلور هو ألر ظمارج طن طْدشمّا ،اـّتٓجة سمٓد
اؿ ،ولا هيدف إـٓه اإللام طُٓه اـسالم هو إطمٓاء اـنٌات
اإلهلٓة واـنٌات اـرسموسمٓة 5ؽبام ّ
أن هذا اـرضمل اـذي يٍف
ألاله هو رضمل طومان وهو سمحاضمة إغ اـِساطدة ،واؿ
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ؽٓتيع طظ أن أساطده وأن أٍٔذه لن
لن صٌاشمه اـرازؾ ّٓة،
ّ
اـِوت وأن أطِل ذم هذا اـِوؾف طىل حتٍٓق شمُك
طظ أن أطم ٍّق شمُك اـنٌات اإلهلٓة
اـنٌات اـرسموسمٓة ،ييّي ّ

ذم وضمودي ذم هذا اـِوؾف 5ـذا ؽٍد ؾام اإللام سمسٍي
اجلٓش  ،وهذا اـسٍي ـُجٓش هو اـذي سميث طىل طمنول

ؾهٓة كرسمالءٔ 5يم ،ـٍد كان سمٗلَان اإللام ـ وسمَل سمساصة ـ
آلتّاع طن إطوائْم اـامء ـَي ٓ حتنل ؾهٓة كرسمالء5
وـو كَّّا ٔحن لَان اإللام احلسع ذم ذـك اـوؾت ،ـََّّا ؾد
ؽيُّا ذـك .أو طىل ّ
أؾل شمٍدير ؽٍد كان سمٗلَان اإللام
شمركْم وطماهلم ،ؽْم ٓ يستوٓيون وهم طىل شمُك احلال أن
سمٕي طِل ،ؽال حيتاج اإللام واحلال هذه إغ ؾتُْم
يٍولوا ّ
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وإسمادهتمٔ 5يم ـٍد كان سمٗلَأه طدم سٍْٓم اـامء ـَي ٓ
يستيٓدوا ٔماصْم ،وكان يستوٓع شمركْم وطماهلم.
يدف سّد الشًداء مو عاشُراء 4إحّاء الكّم اإلنسانّٕ

ولن هّا ٌْٔم سمٕن س ّٓد اـمْداء كان يسيى ذم ؾه ّٓة
كرسمالء إغ إطمٓاء اـٍٓم اإلٔسأٓة واـَُِوشم ّٓة واـّورأ ّٓة
واـرسموسم ّٓة ،واـتي شمتجىل ذم هذا اـِجال هبذا اـّحو ،ؽْي
ّ
وشمقؽاشمه وكُامشمه
شمتجىل وشمىْر لن ظمالل أؽيال اإللام
ّ

ـُجِٓع وسمٕشَال خمتٌُة .وهلذا اـسبب كان اـيىامء
يدطون إغ آهتامم واـرتكٓز طىل شمُك احلٍائق اـِسترتة ذم

ؾهٓة طاشوراء ،شمُك احلٍائق اـِخٌٓة .ؤحن ٔماهد شمُك
احلٍائق ذم ّ
كل أطمداث طاشوراء سواء إطمداث اـتي
طمنُت ؾبل طاشوراء أو ذم ٌٔس يوم طاشوراء أو طمع
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استمْاد أصحاب اإللام وأهل سمٓته أو طظ إكرب طُٓه
اـسالم..
منُذج ثالث 4تعامل اإلمام احلسني مع علْ األكرب علًّما السالم

ّ
إن كل أصحاب اإللام طّدلا كأوا يستٕذٔؤه ـٍُتال،

مل يَن ـٓسِح هلم سمذـك إّٓ سميد إرص ٍار شديد لّْم طىل
اخلروج ،أ ّلا طّدلا ضماءه طظ إكرب لستٕذٔ ًا ذم اخلروج
أي شمٕظمري ،ومل يٍل ـه :لن
ـٍُتال ،سِح ـه اإللام وسمدون ّ
اـِبَر أن خترج أن ،ؽاسمق هّا وٓ خترج ذم اـوؾت
احلارض ،سمل ٔراه يسِح ـه ذم احلال 5ؽُامذا شميالل اإللام
احلسع لع طظ إكرب هبذا اـمَل؟ لع أٔه كان حي ّبه طم ّب ًا
واَحا لن اـيبارات اـتي استخدلْا
مج ًا 5وكان ذـك
ّ
ً
طظ إكرب إغ ساطمة اـٍتال طمّٓام ؾال:
اإللام طّد ٔزول ّ
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«اـ َُْم ْاشْ ْد ط َىل هٖ ِ
ٓء ا ْـ ٍَ ْو ِم َؽ ٍَ ْد َسم َر َز إ َـ ْٓ ِْ ْم ُؼ َال ٌم ْأش َب ُه
ُ َّ َ َ َ َ ُ
اـّ ِ
َّاس َظم ٍُْ ًا َو ُظم ٍُْ ًا َو َلّْوٍِ ًا سمِ َر ُسوـِ َكُ ،كَّّا إ َذا ْاش َت ٍَّْا َإغ
َٔبِ ِّٓ َك َٔ َى ْر َٔا َإغ َو ْضم ِْ ِه») ،(2ؽَم لن اـَِِن أن يوضمد طىل
طظ إكرب؟ مل يَن هّاـك
سوح إرض ممن ّ
هم سمِّزـة ّ
إّٓ ٌ
واطمد ٓ ؼري وهو طظ إكرب ،ؼري أ َّٔه طّدلا يٕيت
رضمل
ٌ

طظ إكرب ويستٕذن ذم اخلروج ـٍُتالٔ ،رى َّ
سمٕن اإللام
ّ

يسِح ـه سماخلروج ؽور ًا 5ؽُامذا مل يوُب لّه اإللام اـرتيث
اـٌ اـَالن ذم ذـك؟ ؽْل ؽَّرٔا
ذم اخلروج ؾُٓالً؟ ولا هو ّ

حلد أن؟! هذه هي إلور اـتي يّبًي طُّٓا
ذم هذا إلر ّ
يتقف
اـرتكٓز طُْٓا ،وطُّٓا ليرؽة أٍارها 5ؽاإللام مل
ّ

هبذه اـٌَٓٓة طم ّتى لع أيب اـٌهل أو لع اـٍاسم اـذي مل

) (4مبيفا لإلمبمجمل
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يسِح ـه سماخلروج إّٓ سميد إرصاره اـمديد طُٓه ،وهَذا
شميالل اإللام لع سمٍ ّٓة إظموشمه ولع أظمرين.
منُذج رابع 4تعامل اإلمام احلسني علٌّ السالم مع احلر عهدما جاء
تائباً

[ولن اـِواؾف اـتي شمستحق اـتٕ ّلل ذم أٍارها

لسٕـة احلر] ؽيّدلا أيت إغ اإللام شمائب ًا ٔادل ًا طىل شمُك
احلال ،استٍبُه اإللام وكٕ َّٔه مل يَن ؾد ؽيل شٓئ ًا ،طم ّتى
سمٕن ّ
شمقف لع اإللام ،ويّىس َّ
كل
ضميُه يّىس كٓف كان ؾد ّ

لا طمنل كان سمسببه هو 5ؽَْذا كان اإللام يتيالل لع
أظمرين ،ؽُو كَّّا ٔحن لَان اإللام ،ؽام اـذي كَّّا سٌّيُه؟

ـُحر :هل ضمئت
ـو كَّّا لَان اإللام احلسع ـََّّا سٍّول
ّ

شمائب ًا أن؟! إ َّٔك خموئ سمتوسمتك هذه ،ؽْل هذا هو وؾت
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صمم شمٕيت
اـتوسمة؟ ؽْا أٔت ؾد شمس ّببت سمَل هذا اـذي طمنلّ ،
أن ـتتوب طن ؽيُتك؟ ؽاذهب حلال سبُٓكٔ 5يم كَّّا
سّتقف ليه هبذه اـٌَٓٓة ،وهذا لا ٍٔوم سمه سماـٌيل،
ّ
ؽَْذا هو دأسمّا ذم اـتيالل لع لا يدور لن طموـّا لن

ؾهايا 5ؽََّّا سٍّول ـه :أضمئت شمائب ًا؟! ٓ ؽائدة لن شموسمتك
هذه ،ؽبيد أن ؽيُت لا ؽيُت وشمسببت ّ
سمَل هذا ،شمٕيت أن
شمبت! ؼري َّ
أن اإللام مل يٌيل ذـك سمل استٍبل
ـتٍول :ـٍد ُ
احلر سمحٓث ضميُه يّىس لا ؽيُه ولا صدر لّه 5استٍبُه سمَل
ّ
ٍ
طمرارة وشمرطمٓب.
َّ
إن هذه اـرمحة اـواسية طّد اإللام احلسع هي ٌٔسْا
اـتي ضْرت ذم ٌٔس رسول اؿ صىل اؿ طُٓه وآـه وسُم،
ؽيّدلا ؽتح اـّبي لَّة ،طٌا طن اجلِٓع 5ؽتُك اـرمحة هي
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ٌٔس هذه 5ؽٍد طٌا اـّبي طن اـّاس سمل إ ّٔه ضميل سمٓت أيب
اـيدو إول ـه ـ لٕلّ ًا ـبٍٓة اـّاس
سٌٓان ـ واـذي كان
ّ
ؽٍال « :لن دظمل دار أيب سٌٓان ؽْو آلن» 5ؽام اـذي ييَسه
إن ذـك ييّي َّ
اـتقف؟ َّ
سمٕن اـّبي ٓ يّىر إغ أؽراد
هذا
ّ

اـّاس وإغ أشَاهلم وإغ ضواهرهم ،وٓ إغ لا كأوا ؾد

طبد لن
يتقؽون 5سمل يّىر إـٓه طىل أ َّٔه ٌ
ؽيُوه وكٓف كأوا ّ
ّ
ؽتحل
طباد اؿ ،وهو أن طاضمز ٓ يَِّه أن يٌيل شٓئ ًا،
اـرمحة اإلهلٓة وشممِل طم ّتى أسما سٌٓان هذا ،سمل ودميل لن
سمٓته لٕلّ ًا ـِن يٖوي إـٓه!
هيز هذا اـتقف َِري اإلٔسان وحير ّكه؟! ؽُو
أٓ ّ
طمد لا ،ألا
ل َّن اؿ طُّٓا سمٕن و ّؽٍّا إلدراك هذه احلٍٍٓة إغ ٍّ
كان ذـك سٓرتك أصمر ًا طىل طماـّا؟ َأولا كان ذـك سٓرتك أصمر ًا
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سًٓري لن
طىل كٌٓ ّٓة شميالُّا لع أظمرين؟! أولا كان ذـك
ّ
صريٍة شميالُّا لع اـّاس واحلوادث اـتي دمري لن طموـّا؟!
ٓ ّ
شك وٓ ريب أ ّٔه سٖٓ ّصمر .وـَن أن ٕٔيت ؤٍّل هذه
احلَاية ـًظمرين ؤٍول :أىروا إغ سِو أظمالق رسول
اؿ ،ؽٍُد طٌا طن أهل لَّة ،وضميل لن سمٓت أيب سٌٓان
لٕلّ ًا ـِن دظمُه لن اـّاس[ ،لن دون أن ٔستمير ذـك
ٔحو لن
سموضمدأّا ،ؽسَٓون أصمره سمسٓ ًوا ذم ٌٔوسّا] ،ؽْذا ٌ
اـتيالل لع هذهاحلادصمة ،وأ ّلا ْ
إن ضمُسّا وأليّّا اـّىر ذم
شمُك اـٍه ّٓة ،وطماوـّا أن ٔمير هبا ذم أٌٔسّا ؤدرك
طمٍٍٓتْا ،ؤو ّبق هذه اـِبادئ ذم أٌٔسّا[ ،ؽسوف يرتك هذا
وشمقؽاشمّا لع أظمرين ؾو ًيا].
إلر أصمر ًا طىل ٌٔوسّا
ّ
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االستفادٔ مو عاشُراء هلا مراتب َ 5األَلّاء ِدعُنها إىل املراتب
العلّا

وإلر سماـّسبة ـواؾية طاشوراء هبذه اـٌَٓ ّٓة ،ؽَْذا
كان اـيىامء يستٌٓدون لن واؾية طاشوراء 5ؽيّدلا كان
اـيىامء يوصون سمّٕٓ ٍٔق اـّىر إغ هذه اـواؾية لن زاوية
لا طمنل ؽْٓا لن لنائب ؽٍط ،ؽٍد كان ذـك لن أضمل
ـِن يّىر إغ هذه اـواؾية لن
هذأ 5يم إ َّٔه ـِن اـوبٓيي َ

ٔاطمٓة لا طمنل ؽْٓا لن لنائب ،ؽسٓتٕ ّصمر ـام طمنل
وسٌَّٓ ؾُبه ٔتٓجة ـذـك ،وستِّْر اـدلوع لن طّٓٓه
وستّزل طُٓه اـربكات واـِّيم ،ؽْذا مما ٓ شك ؽٓه ،أ ّلا إن
شميِق ذم اـٌْم واإلدراك،
اؾرتٔت شمُك اـدلوع لع ّ
ؽسٓتَِّن اإلٔسان لن إدراك سميض احلٍائق وإلور
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إظمرى وراء شمُك احلال اـِيّو ّية ـِجُس سٓد اـمْداء
طُٓه اـسالم.
ّ
إن اإللام احلسع طُٓه اـسالم طمٍٍٓ ٌة يّْل لّْا مجٓع
اـّاس ومجٓع اـٌّوس 5ولن هّا ؽّحن ـسّا ذم لٍام ختوئة
أظمرين ،ختوئة أظمرين هّا ؼُط ،وـٓس لن اـنواب أن
شمقؽات شخص ذم
يٍوم شخص ذم لرشمبة ليّٓة سمتخوئة ّ
إن ّ
لرشمبة أظمرى ،وـََّّّا ٍٔول هّاّ :
كل واطمد لَّّا يستوٓع
اـيروج إغ لستويات أسِى ،ويستوٓع آٔتٍال لن شمُك
اـِستويات اـدٔٓا إغ لستويات أطىل لّْا ،ؽْذا هو لا كان
اـيىامء يٍندؤه لن وصاياهم شمُك.
ـٍد شاهدت سمٌّيس لا كان حينل ذم طْد اـِرطموم
اـيالّلة وسمٍ ّٓة اـيىامء ،و كان لمْود ًا ّ
أن إؽراد اـذين
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كأوا يتيالُون ليْم ـدهيم لراشمب خمتٌُة وشمو ّضمْات
خمتٌُة وأهداف خمتٌُة وصريٍة شمٌَري ٍّ
كل لّْم ختتُف طن
ؼريه 5ؽٕٔا أشمذ ّكر كٓف َّ
أن أطمدهم ـ واـذي كان لن أؾارسمّا ـ
طّدلا اـتٍى سممخص آظمر ،و كان هذا ـه شميالل وطالؾة لع
اـِرطموم اـيالّلة ،ؽٕراد أن يِدح اـسٓد اـياللة رَوان
اؿ طُٓه ؽٍال( :إ َّٔه [أي اـس ّٓد اـياللة رَوان اؿ طُٓه]
اـسجاد اـِوضمود ذم اـًرؽة اخلارضمٓة
طامل ٌ ٓ خيتُف ٔوع
ّ
اـسجاد اـذي يستيُِه ذم
اـتي يستٍبل ؽْٓا اـّاس طن
ّ

يستدل لن هذا طىل أ ّٔه مل يَن لن
داظمل اـبٓت) طمٓث كان ّ
أهل اـرياء و اـتىاهر سماـزهد ،ؽٕضماسمه ذـك اـرضمل( :إ َّّٔي
طّدلا اـتٍٓت سمه ،مل أٔىر إغ ٔوع اـٌراش اـذي يستيُِه
طمتى أطرف لا ـؤه أو ٔوطٓته!)
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هل اـتٌ ّتم؟! ـٍد كان ذـك أؾك لا أراد اـرضمل أن
يِتدح سمه اـِرطموم اـيالّلة ،ؽٍال ذم طم ٍّه ٓ(:يتٌاوت ٔوع
اـٌراش اـذي يستخدله ذم ؼرؽة آستٍبال طن ذـك
اـِوضمود ذم داظمل اـبٓت) ؽْذا هو ٔوع لن أٔواع اـّاس
اـذين كأوا حيرضون ـديه ،هذا ذم اـوؾت اـذي كَّّا ٔرى
أي يشء آظمر
ؽٓه لن كان حيرض ـديه وهو ٓ يُتٌت إغ ّ
سواه.
ـٍد كّت أٓطمظ ّ
أن اـبيض ممّن كان حيرض ـدى
يٍدم ـه صبق اـٌاكْة ـٕٓظمذ لّْا،
اـِرطموم اـيالّلة ،طّدلا ّ
كان يّىر ـريى لا هو ٔوع اـٌاكْة اـتي اظمتارها اـِرطموم
اـيالّلة ،ؽْل سٓتّاول شمٌاطم ًا أم طّب ًا ،ؽٗن شمّاول طّب ًا ،ؽٗٔه
سمد وأن يَون ذم اـيّب ظمنوصٓة ليّٓة سمحٓث
يٍولّ ٓ :
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اظمتاره اـِرطموم اـيالّلة ،وهَذا كان إلر جيري سماـّسبة
إغ ٔوع اـويام اـذي يتّاوـه 5ؽْل لن اـنواب أن حيرض
إهلي ويِيض وؾته وهو يّىر إغ ٔوع
أطمدهم ـدى و ّزم ّ
أي ٔوع لن
اـويام اـذي يتّاوـه ذـك اـو ّزم؟! أو إغ ّ
اـٌاكْة سّٓتخب طّدلا شموَع ألاله س ُّة اـٌاكْة؟!

ُيٌرتض سمِن حيرض ـدى أطمد أوـٓاء اؿ أّٓ يّىر إّٓ إغ ؽِه
أي كالم سٓخرج لّه 5وٓ يّبًي ـه أن جيول سمبقه
ـريى ّ
هّا وهّاكَّ 5
إن هذه إلور شميَس اـِستوى اـٌَري اـذي
طُٓه إؽراد!
وهَذا إلر لع واؾية طاشوراء ،ؽَِٓن اـّىر إغ
هذه اـواؾية لن طمٓث كوَّنا لنٓبة ُشمذرف هلا اـدلوع
ألر صحٓح ذم حم ُّه .كام
و ُيَسب لّْا اـثواب ،وهو ٌ
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ويَِن ـُِرء آرشمٍاء سمِستوى شمٌَريه إغ لستوى أطىل
لن ذـك ،و أن يمًل ؽَره سمِراشمب أطىل.
منُذج خامس 4قضّٕ علْ األصغر علٌّ السالم

ـٍد محل س ِّٓد اـمْداء طُ ّٓ ًا إصًر ـٓوُب ـه لا ًء،
سمَّٕنم سٍٓتُون اـوٌل؟! إ َّٔه ٕلر
أؽُم يَن اإللام ييُم َّ
يتنور أطمدهم ّ
سمٕن اإللام مل يَن ييُم سمام
ظماصئ وسماصل أن
ّ

سٓحنل ـُوٌلَّ 5
سمَّٕنم سٍٓتُون
إن اإللام ولع طُِه َّ
اـوٌل ،ؽْو ُخيرضمه وحينل ـه لا ؾد طمنل ،ؽَٓف يَِن
اـتقف ّ
يدل طىل َّ
شمٌسري هذا اـيِل لن اإللام؟ َّ
أن
إن هذا
ّ
اإللام يٍوم أن سمتٌّٓذ إرادة اؿ ولمٓئته ،وؾه ّٓة طظ
إصًر مت ّثل أطمد ؽنول شمٌّٓذ هذه اـِمٓئة اإلهلٓة 5ؽٗن
ؾُّا هّا َّ
إن اإللام مل يَن ييُم سماـذي سٓحنل ـُوٌل،
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ٍ
ؽْذا ألر سماصلّ ،
طمّٓئذ،
ٕن اإللام احلسع ـن يَون إلال ًا
وأي
وإن كان ييُم سمام سٓجري ـه ،ؽُامذا ؾام هبذا اـيِل؟ ّ
ٌٌ سمه لا طمنل ؟ َّ
إن لا طرَته طَُٓم
شمٌسري يَِن أن ُي ّ
أن يِ ّثل درضمة واطمدة أطىل لن شمُك اـّىرة اـىاهرية
اـتي ٓ شمرى إٓ اـِنٓبة ،ؽام ذكرشمه أطىل سمدرضمة واطمدة
ؽٍط ،وإّٓ ؽّْاـك اـَثري لن هذه اـدرضمات اـيُٓا.
خامتٕ 4بعض التُصّات اخلاصٕ مبحالس حمرّم

َّ
إن شْر حمرم طىل إسمواب ،ؤسٕل اؿ أن يِ َّن طىل
اإلظموة مجٓي ًا وطُّٓا سمآستٌادة لن سمركات هذا اـمْر ولن
ذـك اـٌٓض اـّازل لن ضمأب اإللام 5ؽيُّٓا اـدظمول إغ
جماـس طزاء س َّٓد اـمْداء سمّ ّٓة َّ
أن س ِّٓد اـمْداء طمارض ذم
هذه اـِجاـس ،ؽال يّبًي أن يَون ذهاسمّا إغ اـِجُس
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صمم اخلروج لن
ـِجرد آستامع إغ ذكر اـِنٓبة ولن ّ
ّ
اـِجُس  5سمل طُّٓا أن ٔحرض اـِجُس سميّوان كون سٓد
طمارضا ؽٓه ،أي هبذا اهلدف وهبذه اـّٓة.
اـمْداء
ً

كام َّ
أي وؾت لن
أن هذه اـِجاـس يَِن أن ُشمٍام ذم ّ

ال أم َّنار ًاّ ،
إوؾات سواء كان ذـك ـٓ ً
ؽَل ذـك طمس ٌن،
ؼري َّ
أن أؽهل أوؾات إؾالة اـِجاـس هي ؽرتة لا سمع
اـوُوطع ،وطىل اـواطمد لّّا طمهور ذـك اـِجُس اـذي
يُِس ؽٓه آسمتياد طن اخلوض ذم ألور اـدٔٓا واـتي ٍُّات،
واـتحزب ،ويماهد ؽٓه أن
ويُِس ؽٓه آسمتياد طن اـدطاية
ّ
ضمو اإلظمالص ذم اـيِل هو احلاكم طىل ذـك اـِجُس.
ّ
ٔسٕل اؿ أن يُّّٓا لن ذـك اـٌٓض اـّازل ،وأن يِ َّن
طُّٓا سمٗدراك شمُك احلٍائق اـتي أدركْا اـيىامء وا ّصُيوا
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طُْٓا ،وأن ٔستوٓع سمِمٓئة اؿ أن ٔستٌٓض أكثر وأكثر لن
ذـك اـٌٓض ،ؤتَِّن لن ٔٓل ـوف ورطاية لٍام اـوٓية.
ِ
اـُْم ِّ
حمِد
حمِد وآل ّ
صل طىل ّ
َّ
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