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بعض التىصياث ادلهوّت اخلاصّت بشهر حمرّم احلرام وجمالش العزاء
رحرم ،وهو هفر يستطقع اإلكسان أن يستػقد ؿقه بشؽل كبري واـ ًعا،
عىل كل حال ،قؼد اـرت ب هفر ّ
ّ
آثار
وكل واحد من األيام واقسـػ واقدهور اقتي متيض ـ واقتي هي من مظاهر اف سبحاكه وآثاره ـ قه ٌ
كوع خاص من اقتلثري ،واقؿصقبة هلا كوع
خاص ٌة عىل اإلكسان ،وقه خصوص ّقات ،ؿاقعقد وأيام اقػرح هلا ٌ
ّ
آخر .ؿنن كظركا إؼ واـعة كربالء من جفة اقؿصقبة اقتي ؿقفا كرى ّ
خاصا ،وأ ّما إن كظركا إققفا
تلثريا ً
أن هلا ً
من جفة اجلالل ،واقعظؿة ،واقبفاء ،وكربيائقة مؼام س ّقد اقشفداء عؾقه اقسالم؛ ؿسقؽون هلا تلثري خمتؾف،
ؿنكـا عـدما كـظر إؼ واـعة سقد اقشفداء وكستؿع إؼ جمؾس عزاء سقد اقشفداء ،هل كؼوم بتـزيل اإلمام
احلسػ وحتديده ـ حؼقؼ ًة ـ بحدود اقؼتل واقطعن ،واقسفم واقرمح ،واقدماء يف اقصدر واجلبفة؟ هل كـظر
إؼ األمر هبذه اقطريؼة؟ أم كـظر إققفا كام يراها حاؿظ عؾقه اقرمحة؟

النظرة الصحيحت لكربالء وعاشىراء
واـعا رمحك اف يا حاؿظ ،ما [أعظم وأمجل] اقذي تؼوقه؟!
تــا هــدم حؾؼــه بــه گــوش در مقخاكــه عش ـ

هــر دم آيــد ؾؿــى از كــو بــه مبــارك بــادم

ال عىل با ب اقعش  ،صار يلتقـي يف ّ
يؼول ( :مـذ أن أمسقت عبد ًا ذقق ً
كل حلظة بالء جديد ،ؿبارك اف
ٍ
ٍ
وبالء)
عبودية
هبا ِمن
هذه هي حؼقؼة كربالء ،وهؽذا جيب عؾقـا أن كـظر إؼ اإلمام احلسػ عؾقه اقسالم ..من هذه اقزاوية
وهبذه اقـظرة؛ ؿ ّ
ؽل سفم يليت ،ؿن ّكه يصعد باإلمام احلسػ إؼ تؾك اجلفة ،ؿاإلمام عؾقه اقسالم يؼول قه:
تعال ّأّيا اقسفم ،بل زد يف رسعة جمقئك ،قامذا ّ
تمخركا؟! قامذا ال تؼ ّطعـي اقسقوف واألسـّة أرسع من
ذقك؟! قامذا متـعـي هذه األهقاء عن اقعروج إؼ ذقك اقعامل اقذي يستحقل قومهـا وخقاقـا وعؼؾـا أن يصل
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إققه؟ ومن اقؿحال أن كدرك ماهي األمور اقتي جيري تؽويـفا واألمور اقتي تريد أن جتؾبفا كربالء ،ؿفذا ال
يدركه إال اقعرؿاء وأوققاء اف اقذين هم عىل كػس هذا اقطري  ،ؿفمالء هم اقذين يعرؿون ما اقذي حيصل.
قؼد كان احلؼري يف واـعتػ إحدامها كان عؿري ؿقفا ـرابة سبعة عؽ سـة وكاكت أيام عاهوراء،
كـت أهاهد تؾك
ؿؽـت يف كربالء
وهاهدت حاقة اقعظامء واألوققاء اإلهلػ يف كربالء يف تؾك األيام ،وـد ُ
ُ
احلاقة اقتي تؽ ّؾم عـفا اقؿرحوم ّ
اقعالمة يف اقروح اقؿجرد ،ؿؼد كاكت دموع اقؿرحوم اقس ّقد احلداد تسقل

عىل خدّ يه مثل اقؿطر؛ وقؽن بؽاءه مل يؽن ألجل اقسفمِ ،مل َ ـد أصا ب جبفة اإلمام؟ بل كان ذقك اقبؽاء

واقتوجه اقتا ّم قتؾك اقعوامل واألجواء ،وتؾك اقؿـزقة اقتي كان يصل إققفا س ّقد
ُيـبئ عن حاقة االبتفال
ّ
اقشفداء بواسطة هذه األمور [اقتي هي اقطعن واقرض ب واقؼتل ،وكل واـعة كربالء] ؛ وكان ذقك اقذي
وصل إققه وحيصل قه بعد إمامته  ،ؿاإلمام احلسػ أوجد واـعة كربالء بعد إمامته ال ـبل إمامته؛ يعـي
أحدثفا حال كوكه إمام ًا ،حال كوكه واسطة بػ اقؿبدأ األول واخلؾ  ،حال كوكه حبل اف اقؿتػ ،عـدما
كاكت مجقع عوامل اقوجود بنرادته ،ؿاإلمام أوجد هذه اقوـائع واألحداث وهو يف مثل هؽذا موـع ّقة
متحريا من
احلر بن يزيد اقرياحي اقامء ،ما أعجب ترصؿه هذا! ؿاإلكسان يؼف
ومؽاكة ،ؿرتاه يليت ويعطي ّ
ًّ
هؽذا ؿعل! ؿح ّتى اقطػل اقؿؿ ّقز أو اقشا ب ذي اخلامسة عؽ يستطقع أن يؿ ّقز ويعرف ما هي اقـتائج اقتي
ستـتج من هؽذا عؿل ،ؿـ[بطبقعة احلال]سقؼف أمامفا ويؿـعفا ،ؿاكظر قام حيدث هذه األيام يف اقدكقا وما
كػعؾه كحن هذه األيام ،اقؿسلقة واضحة.
احلر اقامء ويؼول قه :أوجد واـعة كربالء .و ُيعطي اقامء
ّ
وقؽن اإلمام احلسػ عؾقه اقسالم يسؼي ّ
احلر وهم موهؽون عىل اهلالك من هدّ ة اقعطش ،ؿؾو أ ّكه تركفم قؿدّ ة ساعة واحدة قامتوا
ألصحا ب ّ
قوحدهم ،ومل يؽن هـاك حاجة قؾحر ب و أوزارها .ؿـليت كحن واحلال هذه وكؼول( :آه قؼد ُُض ب اإلمام
احلسػ باقسقف عىل جبفته) ،يف اقدكقا كؾفا ُيرض ب اقـاس باقسقوف واقرماح عىل جباهفم ،ؿفذا واحد
مـفم[ ،أو كؼول( ]:آه قؼد أصا ب اقسفم ـؾب اإلمام احلسػ) ،أمل يصقبوا ـؾب محزة يف معركة أحد باقرمح
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ومزق صدره ،وهذا ما حيدث يف هذه اقدكقا دائ ًام ،يطؾؼون اقرصاصة ؿتليت يف اقؼؾب
كذقك؟! بىل ،ـد أصابه ّ
أو اقرأس ،و يتؼ ّط عون يف احلرو ب إؼ أهالء وما هابه ذقك؛ وقؽن عـدما يـظر اإلكسان إؼ واـعة كربالء
ٍّ
متدن؟ قامذا ال كستػقد؟! قامذا ال كستػقد من إزاحة
يرى ّأنا حتؿل وزكًا خمتؾ ًػا ،قامذا ُك ِـزل أكػسـا إؼ مستوى
هذه اقستائر اقتي أزاحفا قـا األوققاء ـ وـد أزاحوها ً
وضحفا اقعظامء قـا؟!
ـؾقال ؿؼط ـ واقتوضقحات اقتي ّ
مل ال كستػقد مـفا ألجل تغقري أكػسـا؟!

البكاء على اإلهام احلضني صبب لنزول الرمحت ولكنه ليش أعلى ادلراتب
هك يف ّ
ال ّ
أن اقبؽاء عىل اإلمام احلسػ وذكر مصقبته رمحة؛ إذ "عـد ذكر اقصاحلػ تـزل اقرمحة")، (1
ؿام باقك باإلمام احلسػ ،كام ّ
أن عـدكا رواية تؼول :من بؽى عىل اإلمام احلسػ وكزقت دموعه وقو بؿؼدار
جـاح بعوضة ؾػرت ذكوبه)(2؛ وقؽــا ال كريد اإلمام احلسػ ألجل ؾػران ذكوبـا ؿؼط ،بل كريد اإلمام
احلسػ قؽي يلخذ بليديـا ،ويوصؾـا إؼ اقؿؽان اقذي هو ؿقه ،ؿألجل هذا األمر كريده ،ال قؽي تُغػر ذكوبـا
وحسب؛ كعم عـدما تُغػر ذكوبـا سـؽون طاهرين وما هابه ذقك ،وقؽــا كحن ال كريد اإلمام ألجل هذا؛ بل
يغري من َؿفؿـا ومعرؿتـا ،قؽي يزيد يف تع ّؼؾـا ،وجيعؾـا يف ذقك األؿ وتؾك اقؿرتبة اقتي هو
كريده حتى ّ
ؿقفا ،هل اقتػتم؟ ّ
إن اختصار مؼام اقوالية اقرؿقع واقعظقم هبذه اقؿسائل اقظاهر ّية واقعاد ّية حيرم اإلكسان
هك أكّه سقـال ثوا ًبا عىل ّ
من اقوصول إؼ تؾك اقدرجات؛ كعم ،ال ّ
كل حال وقؽن يف اقؿراتب اقداكقة و
ستغػر ذكوبه و ما هابه ذقك ،ؿفذا رحػوظ يف مؽاكه.

) (1بحار األكوار ،ج  ،09ص .340
) (2هـاك اقعديد من اقروايات اقتي يف هذا اقؿعـى ،مـفا خرب اقػضقل بن يسار عن أيب عبد اف (عؾقه اقسالم) أكّه ـال ( :من ُذكركا عـده ؿػاضـت عقــاه ،وقـو مثـل جــاح
اقذبا ب ،ؾػر اف قه ذكوبه ،وقو كاكت مثل زبد اقبحر).
ومـفا خرب أيب هارون اقؿؽػوف ،ـال أبو عبد اف(عؾقه اقسالم) يف حديث( :ومن ُذكر احلسػ عـده ؿخرج من عقـه من اقدموع مؼدار جـاح ذبا ب كـان ثوابـه عـىل اف ومل
يرض قه بدون اجلـّة)  ،و ؾريها اقؽثري( .م)
َ
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وصؾت إؼ اقؿؼطع اقذي يصف ؿقه حاالت اقس ّقد احلداد يف
اقؿجرد
اقروح
ُ
ّ
عـدما كـت أطاقع كتا ب ّ
ورأيت ذقك ،ؿؼد كان يؼرأ زيارة عاهوراء
كـت هـاك
أيام عاهوراء ،وـد
ُ
رأيت حاالته بعقـي أيض ًا ،ؿؼد ُ
ُ
يوم ّق ًا بعد صالة اقصبح ّأو ًال ،ثم بعدها يؼول قـا كػس اقسقد احلداد( :ـوموا وهاركوا مع مواكب اقعزاء
خاصة هبا ،وإن مل حت ّبوا أن
هذه وهاهدوها ،وعـدما تليت "ركضة طويريج" اذهبوا هـاك؛ ؿؾإلمام عـايات ّ

تشاركوا ؿقفا ،ؿال ّ
أـل ِـ ُػوا هـاك واكظروا ما هي اقؿسلقة) ؿؽان هو بـػسه حي ّثـا عىل اقؿشاركة ،ويلمركا

متوج ًفا إؼ
باقؿشاركة بتؾك اقؿجؿوعات اقؿوجودة هـاك .وعـدما كـّا كـظر إؼ حاقته ،كـّا كرى أكه مل يؽن
ّ
اقسقف واقرمح واقسفم؛ بل كان ؾارـ ًا يف اإلمام احلسػ!! ؾار ًـا يف سقد اقشفداء!! ومل يؽن ذقك خػ ّق ًا بل
متوج ًفا إؼ تؾك األمور ،ؿاقؿسلقة كاكت واضحة وال حتتاج إؼ كثري
كان ب ّقـ ًا ،ؿاإلكسان يػفم أ ّكه مل يؽن
ّ
تل ّمل ،اقتػتم؟ [ؿاإلكسان يػفم ذقك] من كالمه عـدما كان يتؽ ّؾم عن حاقة س ّقد اقشفداء ،وعن اقؿطاقب
اقتي كان يؼوهلا عؾقه اقسالم حلبقب أو قؿسؾم ،وعـدما كان يؽح هذه اقؿطاقب ويب ّػ معاكقفا ،وما هو
مؼصود اإلمام عؾقه اقسالم من ذقك.
أو قامذا مل يلذن اإلمام يف هذه اقؾحظة قذقك اقشخص أن يذهب قؾحر ب ويستشفد؟ ؿاقشفادة
واحدة سوا ًء كاكت اآلن أو بعد ـؾقل؛ ؿؾامذا ـال قه :اكتظر .يؼول اقس ّقد احلداد :ـال قه( :اكتظر)؛ ّ
ألن
إحساساته يف تؾك اقؾحظة كاكت هي اقغاقبة و هي اقتي كاكت تدؿعه قؾشفادة ،ؿ َلمره اإلمام باالكتظار حتى
ختف عـده هذه احلاقة ،وتربد عـده هذه اإلحساسات ،ؿريتؼي هو بـػسه!! ؿفل يؿؽن قـا أن كؼول بعد هذا
ّ
إن كربالء مثل ؾريها؟! كام ـال اقبعض :يا حسػ إن كـت ـد ـدّ مت "عغ ٍ
ّ :
أكرب" واحد ،ؿؼد ـدمـا آالف
ٍ
مظاهر" واحد ؿؼد ـدمـا آالف "حبقب ابن مظاهر"!!
كـت ـد ـدّ مت "حبقب بن
"عغ األكرب" .وإن َ
وألي حد؟!
هل رأيتم كقف قؽالم أوققاء اف أن يرتؼي بػؽر اإلكسان
ّ
ؿاإلمام عؾقه اقسالم يؼول قذقك اقشخص :ال تذهب اآلن واكتظر .قامذا؟ أل ّكه إمام .ؿفو بنمؽاكه أن
يؼول قه( :اذهب)؛ وقؽن سقؽون كصقبه ً
ـؾقال ،واإلمام عؾقه اقسالم يريد مـه أن يصل إؼ تؾك اقؿرتبة
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وباقه مرتاح ،وكػسه مطؿئـة ،ال أن يصل بواسطة ؾؾبة اإلحساسات ،يعـي تغؾب إحساساته عؾقه،
عغ أن أذهب ،وأـاتل .ؿقذهب ويتؼدّ م
[ؿقؼول ]:ألن رؿقؼي "مسؾم بن عوسجة" حار ب و ُـتِل ،أكا ً
أيضا ّ
ثم ُيؼتل بعدها ،وهو عاه قإلمام احلسػ؛ وقؽن ما يريده اإلمام احلسػ عؾقه اقسالم مـه أن يؽون اقعش
أيضا يف رح ّؾه ،ؿاألمران جـ ًبا إؼ جـب يمتقان كتقجة ،ؿال بد أن يؽون
يف رح ّؾه اقؿـاسب قه ،ويؽون اقعؼل ً

ٍ
ؿحقـئذ ،وبعد أن
هـاك تع ّؼل وعش  ،وكشاط ،ومطابؼة مع خ ّطة وبركامج اإلمام ،وؾريها من األمور؛
ذهبت ـبل ذقك ؿن ّكك
حصؾت عىل هذه اقؿوهبة ،ؿلكت جماز باقؼتال ،وقك أن تذهب اآلن؛ وأ ّما إن
َ
ستؽون من اقشفداء؛ وقؽ ّن درجتك ستؽون أـل بؼؾقل!
و احلال ّ
بلي كحو
أن س ّقد اقشفداء عؾقه اقسالم إما ٌم ،وال يؿؽن قإلمام عؾقه اقسالم أن يؼوم باقعؿل ّ
كان؛ ّ
ألن وظقػته هي أن ّيدي كل هخص ،ؿقجب عؾقه أن ّيدي مسؾم بن عوسجة إؼ ذقك اقؿؼام
اخلاص به ،وكام أن ق ّ
ؽل واحد
أيضا إؼ مؼامه
اخلاص به ،وكذقك زهري وبرير ،وعؾقه أن يوصل حبقب ً
ّ
ّ
أيضا؛ بل ّ
إن هذا يف حدود ما وصل إققـا [يف األخبار و اقتواريخ]،
خاص ؿؾه وـت
مـفم مؼام
خاص به ً
ّ
ّ
وأ ّما ما خػي عؾقـا يف واـعة كربالء ،وما هي األؿعال اقتي ـام هبا اإلمام هـاك ،وماهي اقؽؾامت اقتي تؽ ّؾم
هبا؛ ؿال عؾم قـا هبا ،بل استـتجـا هذا من بعض اقؽؾامت اقتي وصؾتـا من خالل اقتواريخ ،وأربا ب اقسري،
واقؿؼاتل ،وهذه اقؿسائل.
)(1

اقروح اقؿجرد"
قؼد
ُ
أخربت اقرؿؼاء ّ
بلن عـدما طاقعت " ّ

وجدت أكه يـسجم مع ما هاهدته

وؿفؿته بـػيس؛ وقؽن عـدما ـرأت اقصػحة اقتي بعدها ـؾت :هذا اقؽالم ققس كالم ّ
اقعالمة ،ؿفاتان
اقصػحتان ؿقفام مطؾبان .ؿذهبت إققه وـؾت قه ...كالً ،عػو ًا ،بل مل أذهب إققه ألكّه كان ـد اكتؼل إؼ رمحة
أن َـ َؾم ّ
اف ومل أستطع أن أحتدّ ث معه حول هذه اقؿسلقة ،ؿبؼي هذا اقسمال يف ـؾبي ،حقث ّ
اقعالمة يـسجم
ؽؿل ما يف اقصػحة
مع اقؽالم اقؿوجود يف اقصػحة األوؼ ،وإن كان اقؽالم يف اقصػحة اقثاكقة ؿقه جـبة ُت ّ
اقؿجرد ،ص 22إؼ ص.09
) (1راجع كتا ب اقروح
ّ
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ٍ
باختصار وبرصاحة ـ بؼي يف ـؾبي مـه يشء ،ؿبـظري ّ
يرصح هبا
األوؼ ،وقؽن ـ
أن هـاك مسلقة مل يستطع أن ّ
اقؿرحوم ّ
األول ،تو ّـف ثم بدأ
اقعالمة؛ يعـي ذقك اقصعود واقعروج اقذي كان يف بقان ذقك اقؿطؾب ّ
باقتـازل واالكخػاض.
ثم بعد مدّ ة كـت أحتدّ ث مع أحدهم ويف ضؿن كالمه كؼل يل أمر ًا ،ؿرأيت أكّه :ها! قؼد ح َؾؾت يل
هخصا جاء قؾعالمة وـال قه( :يا س ّقدّ ،
اقشبفة اقتي كاكت عـدي .وذقك أكّه كؼل يل ّ
إن ما كتب َته هـا
أن هـاك
ً
اقؿجرد] ال حيتؿؾه اقـاس ،ؿؿن اجل ّقد أن تضقف عىل هذا اقؽالم بعض اقتوضقح حتى يصري
[يف اقروح
ّ
ً
ورحتؿال) ،ؿؼام ّ
ً
ؿؼؾت:
اقعالمة بنضاؿة هذا اقتوضقح اقذي يف اقصػحة اقتاققة،
مؼبوال قؾـاس
هذا اقؽالم
ُ
قؼد ا ّتضحت اقؿسلقة اآلن ،وـد ُأجقب عىل سمايل.
مل ِ
يلت همالء اقعظامء ققؽتبوا قـا مؼتًال؛ بل أتوا قؽي يرؿعوا مستواكا من خالل االستػادة من هذه
اقواـعة ،ويلخذوا بليديـا ويرؿعوا مستواكا عن اقؿستوى اقذي عؾقه سائر اقـاس.

هي تىصياث العالهت الطهراًي رضىاى اهلل عليه بالنضبت لعاشىراء وجمالش العزاء
حسـ ًا ،كان اقؿرحوم اقعالمة ـد أعطى توجقفات باقـسبة قؿسائل كربالء ،وجماقس اقعزاء،
واقؿصائب وما هابه ذقك:
ً
أوال :كان يم ّكد عىل جماقس اقعزاء بػ اقطؾوعػ ،وكان يؼولّ ( :
إن اقػقوضات اقتي بػ اقطؾوعػ،
وباخلصوص باقـسبة قؾعزاء بػ اقطؾوعػ ،ال توجد يف ؾريه من األوـات) ال أ ّكه ال يوجد ؿقوضات أص ً
ال
اخلاصة قإلكسان؛ كعم ـد يؽون اقضجقج واألصوات
قؽـّفا ـؾقؾة ،ؿبػ اقطؾوعػ حتصل تؾك اقػقوضات
ّ
يف اقؾقل أو بعد اقظفر أكثر ،وكذقك اقؾطم ،وقؽن ما حيصل قإلكسان بػ اقطؾوعػ قه تلثري أعؿ  ،وذقك
وّيتؿون به ،ؿؿث ً
ال باقـسبة قزيارة اإلمام اقرضا عؾقه اقسالم كان يويص أن:
ما كان [اقعظامء] يـظرون إققه
ّ
دائام بػ اقطؾوعػ؛ كعم يف بعض األحقان ال يؽون هـاك ؿرصة كاؿقة كلن يذهب قؾزيارة
قتؽن زيارتك ً
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قؿدّ ة يومػ أو ثالثة ؿػي مثل هذه احلاقة عؾقه أن يذهب قؾزيارة متى ما سـحت قه اقػرصة؛ أ ّما يف اقوـت
اقعادي ّ
خاص ،حتى إ ّن هذا األثر ققس موجو ًدا يف اقؾقل ،بل خيتص
ؿنن زيارة ما بػ اقطؾوعػ هلا أثر
ّ
أيضا :رزق اإلكسان قذقك اققوم يؽون بػ اقطؾوعػ .قذقك ـال:
بوـت بػ اقطؾوعػ ،وـال اقسقد احلداد ً
يـبغي عىل اإلكسان أالّ يـام بػ اقطؾوعػ؛ ألن ذقك اقرزق ُيؼطع عـه أو ُيؼ ّؾل ،واقؿؼصود من اقرزق ققس
هو اقطعام واقؽا ب ،بل اقؿؼصود مـه هو تؾك اقػقوضات ،واحلؼائ اقوجودية اقـازقة عىل اقؼؾب ،واقتي
اقعؾؿي.
تؽون مؼدّ رة قإلكسان يف ذقك اققوم ،وهو ما يسؿى باقرزق اقؿعـوي ،أو اقرزق
ّ
حتى أكه ـال :من اجل ّق د قألهخاص أن يؼقؿوا جمؾس عزاء يف مـزهلم ققؾة اجلؿعة أو صبح اجلؿعة،
اقتوسل بس ّقد اقشفداء مػتاح
كثريا عىل جمؾس عزاء س ّقد اقشفداء ،ؿننم يرون بلن
ّ
ؿؼد كان اقعظامء يم ّكدون ً
هتؿفم ،وـد كؼؾوا يف كتبفم أو رحاُضاهتم مسائل حول هذا اقؿوضوع.
يػتح هلم با ب تؾك األمور اقتي ّ
أي مؽان يؽون ؿقه ،مثل :رح ّؾه أو
وـاقوا :من اجل ّقد أن يع ّؾ اإلكسان بعض اقسواد يف مـزقه أو يف ّ
مؽان عؿؾه ،أو حتى عقادته ،ؿذقك هعار ّ
حيس األهخاص بذقك يف
يدل عىل اقعزاء واحلزن؛ حتى ّ
أيضا ،كلن يغطي األرض واقسامء وما بقـفام باقسواد!! ال ،ؿن ّن
وجودهم ،طب ًعا كثرة اقسواد ققست مطؾوبة ً
اقالزم هو بحدود اقؿتعارفّ ،
هذا ؾري ج ّقد ،بل ّ
ؿؽل يشء إكام يؽون حسـًا إذا كان متعار ًؿا ،وبؿؼدار رحدّ د.
و كان اقع ّ
مؽسات
خاصة]
أيضا :عىل اقرؿؼاء أن ال يؽون عـدهم [يف هذه األيام
المة يؼول ً
ّ
ّ
وحؾويات وهذه األمور ،ؿعؾقفم أن يرؿعوها من مـازهلم ،وأال تؽون اهلد ّية اقتي يتفادونا بقـفم من هذه
ؿحرمة هذه األيام يـبغي أن تراعى ،وأن
األمور؛ كعم يؿؽن أن يلخذوا معفم ؿواكه ،ؿال إهؽال يف ذقكُ ،
تشاع هذه اقثؼاؿة بػ اقـاس ،أتذ ّكر أكه جاء أحد األهخاص إؼ اقعالمة وكان ذقك اققوم يوم هفادة اإلمام
)(1
كـت أكا يف اقؼسم اقداخغ
اهلادي أو اجلواد عؾقفام اقسالم ،وكان ـد أحرض معه "گز" قؾعالمة ،وـد ُ

قؾؿـزل ،ؿؼال اقعالمةَ ( :أرجع اقگز قه وـل قه :قو ّ
أن أباك كان ـد ّ
تويف ؿفل كـت قتحرض هذه

) (1وهو كوع من احلؾويات اإليراكقة( .م)
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أمرا آخر وقؽن  ..اخلالصة أكه واجه األمر بطريؼة هديدة جدً ا ،ؿلوققاء اف
احلؾويات؟!) وـد ـال ً
أيضا ً
واقعظامء كاكوا يد ّـؼون يف هذه اقؿسائل ،ويـظرون إققفا باهتامم.
أيضا اقتي عىل اإلكسان أن يراعقفا هذه اقػرتة ،مسلقة اقؿجاقس ،ؿحضور
ومن اقؿسائل األخرى ً
جمؾسا واحدً ا أو جمؾسػ
مثؿرا وذو ؿائدة كام يـبغي ،ؿعؾقه أن حيرض ً
اقشخص قؿجاقس كثرية قن يؽون ً
ً
وجمؾسا بػ اقطؾوعػ إن كان موجو ًدا ،ؿال
جمؾسا يف اق ّؾقل
ً
مثال ،ؿاألكثر من ذقك ققس ذا ثؿرة ،أو حيرض ً
تتصوروا أكؽم ك ّؾام هاركتم يف اقؿجاقس بشؽل أكرب ؿستستػقضون أكثر ،ال ؿاألمر ققس كذقك ،إذ قو
ّ
سقتعود عىل هذه اقؿجاقس وستصبح عاد ّية
ؿعل اإلكسان ذقك [وهارك يف كثري من اقؿجاقس] ،ؿنكّه
ّ
واقتعود عىل هذه اقؿجاقس ققس ج ّقدً ا؛ ؿعىل اإلكسان دائ ًام أن حيرض يف مثل هذه اقؿجاقس
باقـسبة قه،
ّ
وذهـه متػ ّتح ،وخاطره مرتاح ،حتى يستطقع أن يستػقد مـفا ويستػقض.
ومن اجل ّقد عىل اقساقك أالّ يلكس بؿجرد استامعه هلذه اقؿطاقب ويؽتػي بذقك ،بل عؾقه أن جيعل
كػسه يف أجواء عاهوراء تؾك ،ؿفذه اقؿجاقس ـد أ ّكد عؾقفا األئؿة ؿؼاقوا( :رحم اف من أحقا أمركا)).(1
بؿجرد ذكر اقؿصقبة ،مصقبة اإلمام احلسػ وأكه ُـتل ،وأن عؾ ًقا األكرب ـد ـتل ،وحصل
ؿفل إحقاؤها هو
ّ
بؽربالء كذا؟! هذا ققس إحقا ًء حؼقؼ ًة ،عىل اإلكسان أن يضع كػسه يف ذقك اقػضاء وتؾك األجواء ،وأن
يتخ ّقل كل ّكه يف كربالء ،ؿحقـفا ما اقذي سقػعؾه؟ وما اقذي سقػعؾه عـدما يلمره اإلمام احلسػ بلمر؟ وما
هي ر ّدة اقػعل اقتي يبدّيا آكذاك؟ ؿؾقجر ب ذقك ويؽع بذقك وكلكه اآلن يف عاهوراء .ؿبفذه اقؽقػ ّقة
أثر آخر ،وستم ّثر يف حاقة اإلكسان ويف أوضاعه.
سقؽون قؾؿجاقس ٌ
طب ًعا هـاك أمور أخرى مرتبطة بـػس اإلخوان واألحبة واألعزة من اقػضالء واقؿشايخ ،ؿننم
مصب اهتامم األئؿة
يعؾؿون ما عؾقفم أن يب ّقـوا قؾـاس من أمور؛ عؾقفم أن يبقـوا تؾك احلؼائ اقتي كاكت
ّ
عؾقفم اقسالم .ومن جفة أخرى عؾقـا أكـتبه ّ
بلن مدرسة س ّقد اقشفداء يف مؽان رؿقع ومـقع جدً ا؛ قذا يـبغي
) (1ـال اإلمام جعػر اقصادق عؾقه اقسالم قؾػضقل بن يسار :جتؾسن وتتحدثون؟ ؿؼال اقػضقل :كعم .ؿؼال اإلمام اقصادق عؾقه اقسالم :إن تؾك اقؿجاقس أحبفـا ،أحقـوا
جمؾسا ُحيقى ؿقه أمركا مل يؿت ـؾبه يوم متوت اقؼؾو ب .اكظر كتا ب وسائل اقشقعة ج ،19اقبا ب.99:
أمركا ؿنن من جؾس ً
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أن كحرتز من استعامل اقعبارات واقؿصطؾحات اقتي ـد تؽون ثؼقؾة ،وإن كاكت تؾك اقؿسائل موجودة
حؼقؼة ،ؿقجب أن تؽون اقتعابري اقتي يستعؿؾفا يف كقػ ّقة بقان اقؿؼاتل متقـة ورحؽؿة ،وأن تؽون
االصطالحات اقؿستعؿؾة متـاسبة مع هلن اإلمام؛ ؿعـدما كان احلؼري يف رحرض اقعظامء كاقؿرحوم اقواقد،
كـت أستؿع إؼ اقعزاء مل أسؿع بؿثل هذه اقتعابري ،ؿنن أراد أن يطرحفا
أو يف مسجد اقؼائم عـدما ُ
ؿؾقستعؿل كؾامت مـاسبة ،وال داعي قطرحفا ،ؿؼراءة هذه اقؿؼاتل اقؿوجودة ٍ
كاف ،وجيعل اقـاس كلنم يف
تؾك األجواء واقػضاء ،قذا عىل األهخاص أن يتلمؾوا يف طريؼة بقان اقؿطاقب .كام ّ
أن اقعالمة كان يؼول
حيس باحلادثة وكلكه موجود يف تؾك احلادثة.
جيب اقؿطاقعة ،وأن يؽون اقعزاء بحقث جيعل اإلكسان ّ
عىل كل حال مسلقة عاهوراء وعؽة رحرم هلا هلن ومؽاكة خاصة ،وجيب عىل اإلكسان أن يستػقد
أكثر ما يؿؽن من هذه اقػرصة اقتي هقلها اف قه ،ويستػقض من ؿقوضات س ّقد اقشفداء عؾقه اقسالم.
إن هاء اف كلمل من اف أن يو ّؿؼـا إلدراك تؾك اقؿعارف اقتي و ّؿ أوققاءه قؾوصول إققفا بشؽل
أكرب ،وأن يث ّبتـا ويبؼقـا عىل طريؼفم.
اللهم صلّ على حممّد وآل حممّد.
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