هى العلٍن

سلسلة شرح

دعاء أبُ محزّ الثمالُ
للعام  3418هـ

احملاضرّ اخلامشْ

ألقاها:
مساحح آٌح اللـه السٍّد حموّد حمسي احلسٍين الطهراًً (حفظه اللـه)

احملاضرّ اخلامشْ

ستارٍّْ المـى ًأًلَاؤي
لعٌَب العباد

ألقَت يف  01شور رمضان املبارك لعام  0418هجرِ قمرِ

احملتىٌاخ :
لـ لىٙهر ستّٙر ّي ٛاؿ وأوـٓٙئف ـيٓقب اـيٌٙد :اـتًٙؽؾ طّْ ٙوطدم إطالهن1 ............................... ٙ
إرشاف اؿ طىل طٌٙده طمهقري 4 .........................................................................
أصمرا لـ آصمٙره 7 .....................................................
اـًٌ ٚذم ستّٙري ٛاؿ طىل طٌٙده كقهنؿ ً
رضورة اشمّنٙؽّ ٙسمنٌ ٛاـًرت ذم طالؾٙشمّ ٙلع أظمريـ 9 ....................................................
لمٙهد لـ اـًرت واـنٌح واـيٌق 11......................................................................
لقؾػ اـيالل ٛاـوْراين لـ رضمؾ يّتحؾ اسِف 11.........................................................
احلر 13.......................................................
شميٙلؾ اإللٙم احلًع طُٓف اـًالم لع ضمٓش ّ
اـٌّل ّ
صىل اؿ طُٓف وآـف طـ أيب سٌٓٙن 15............................................................
طٌق ّ
ؾن ٛاـيٌق طـ وطمف ؾٙشمؾ محزة 16.......................................................................
ّ

1
املــتقـــني
www.motaghin.com

أعىذ تاهلل هي الشٍطاى الرجٍن
تسن اهلل الرنمي الرحٍن
وصلّى اهلل على يٍّدًا وًثٍّاا أتً القاين حمود
وعلى آله الطٍّثني الطاهرٌي
واللعاح على أعدائهن أمجعني
رب
ظمٌ ٜشميجٓؾ اـيٍقسمٓ ٛضمتٌّتفّٕٔ ٓ ،ؽ أهق ُن اـّٙضريـ
«وـق
ّ
ُ
وأظمػ اـِ ّوُيع ،سمؾ ّٕٔؽ يّ ٙ
ظمري اـًٙشمريـ وأطمَؿ احلٙكِع وأكرم إكرلع»...
احلؼ شميٙغ ذم هذه اـٍِوع ،ويٍقل :ي ٙإهلل ،ـق كّ ٜأظمٙف لـ شميجٓؾ
ُُيٙص ٚاإللٙم طُٓف اـًالم ّ
طمذرا،
اـيٍقسم ،ٛـام أؾدل ٜطىل ارشمَٙب اـِينٓ ،ٛوـام سٍو ٜذم شمُؽ إظموٙء واـيثرات ،سمؾ َـ ُ
َّ ٜأكثر ً

وأتٌٙه ،ٙوـام شمي ٍُّ ٜسمتُؽ إلقر ،وـام سيٓٔ ٜحق إشٓٙء اـتل شموِح إـْٓ ٙاـٌّس وشمُثري صِيْ ،ٙؽتنٌح
ً
طظ،
أسري ًة هل ٙسميد ذـؽّ ،
ضمراء ذـؽ اـوِع :وـٓس هذا ّٕٔؽ ذم لرشمٌ ٛويٌٓ ٛضمدًّ ا لـ آ ّصالع واإلرشاف ّ
وٓ ّ
ٕن ا ّصالطؽ طىل أطامزم ويٓػ ،سمؾ ّّٕٔل أطُؿ سمّٕٔؽ ظمري اـًٙشمريـ.

هي هظاهر يتّارٌّح اللـه وأولٍائه لعٍىب العثاد :التغافل عاها وعدم إعالهنا
ؽٌل اـٌداي ،ٛطّدل ٙأريد أن أرشمَ ٚظمو ًٕ ،أٔ ٓ ٜشمُىْر هذا اخلوٕ ،وٓ شمٌُمٓف ـُّٙس ،وٓ شمّػه
طظ! ؽٕٔ ٜسٙشمر ،وطمتّك طّدل ٙشم ّوُع
سمّْٓؿ :وسميٌٙرة أظمرى :إّٔؽ مل شمهع ذم ؼرؽتل ولَتٌل لـ ّ
يتّنّ ٜ

طظ ـ وأٔ ٜؽي ً
طظ ـ ؽّٗٔؽ شمتًٙؽؾ طّّل ،وٓ شمٍقل :أىروا أن إغ طٌدي هذا يينّٓل!
ال ل ّوُع ّ
ّ

وٓ ُيٌك ّ
أن اإلًٔٙن ؾد يرشمَ ٚلينٓ ٛذم اـيُـ ،ؽرياه اجلِٓع :وطمّٓئذ ٓ ،ليّك ـًُرت :كٕن يٍقل

ً
ٙص :ٛوهلذا
أطمدهؿ كال ًل ٙس ّٓ ًئٙ
وؽٙطممٔ ٙظمر ألٙم اـّٙس ،ؽًِٓيف اجلِٓع :وهذا طِؾ ـف شمٌيٙشمف وطقاؾٌف اخل ّ

ُيٍٙل ّ
ظمٙرضم ٙطـ سٓورشمف ،وينٌح اـِتَ ُّؿ هق اـقاؾع
إن اـَالم لتك ل ٙظمرج لـ ؽؿ اـِتَ ُّؿ ؽٗ ّٔف ُينٌح
ً
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ؽِفّ ،
ؽٗن كاللف يَقن حت ٜسٓورشمف ،ـَـ طمّٓام ُيرج اـَالم لـ
حت ٜسٓورة اـَالم :ؽام دام اإلًٔٙن لوٌ ًٍَ ٙ
ؽِف ،ؽّٗٔف ُينٌح واؾ ًي ٙحت ٜسٓورة اـَالم ،لـ دون أن يَقن ـف أدىن حتَّؿ ذم لدى أتمٙره ،وذم اـيقاؾٚ
كثريا :ؽًٌّٓل طُٓف أن ٓ يتحدّ ث ّ
سمَؾ يشء كٌٓام كٙن ،وطُٓف
اـتل شمرتشمّ ٚطُٓف :وهلذا ،طىل اإلًٔٙن أن حيذر ً

أي يشء لْام كٙن.
أن ٓ يٌيؾ ّ

اـن ،وشمندر لّف طثرة ٓ ييُؿ
وـَـ أطمٓ ًٙٔٙأظمرى ،ؾد ُيٍدم أطمدهؿ طىل لينٓ ،ٛويرشمَ ٚظموٕ ذم ّ

ٍ
سمّحق ل ٙطىل هذه
هب ٙإّٓ اؿ شميٙغ :ؽٌل هَذا طمٓٙت ،هؾ لـ اـنقاب أن يٕيت اإلًٔٙن اـذي ا ّصُع
اـِينٓ ،ٛو ُيٌمْٓ ٙذم ّ
كؾ لَٙن؟ ؽَٓت ٚطّْ ٙذم اجلرائد ،ويتحدّ ث طّْ ٙذم اإلذاط ٛواـتٌُٙز ،و ُيمٓيْ ٙذم
اـِجٙـس واـِّتديٙت ،ويٍقل :يّ ٙأّي ٙاـّٙس ،ـٍد ارشمَ ٚؽالن لينٓ !ٛأو ُُيٙص ٚذـؽ اـِرشمَٚ
ـُِينٓ :ٛكـ طىل طمذر لّّل ،ؽٕٔ ٙسمدوري أطُؿ طّؽ سميض إشٓٙء! كٕن ٌٔرتض لث ً
ال أّٔف هق اـقطمٓد لـ
سمع مجٓع اـّٙس اـذي ا ّصُع طىل شمُؽ اـِينٓ ،ٛلْام ك ٜٔٙاـوريٍ ٛاـتل استيُِْ ٙذم ذـؽ! لع أّٔف ٓ كالم
اخلٙص.
ـّ ٙهّ ٙطـ آؽرتاء ،ؽذـؽ ـف طمًٙسمف
ّ

وأئِتّ ٙطىل هذا اـّحق؟! وهؾ هذا هق
ؽْؾ هذا اـيِؾ صحٓح؟! وهؾ كٙن هن ٞاإلسالم ورسقـّّ ٙ
ودمًًقا طىل أطامل سميهَؿ،
اـوريؼ اـذي كٔٙقا ُيرشدون اـّٙس إـٓف؟! وهؾ كٔٙقا يٍقـقن هلؿ :اذهٌقا،
ّ
يتقف
وسجُقه ،ٙواطمتٌىقا هب ٙذم لُ ٌّٙت ،إغ أن يٕيت يقم حتتٙضمقن إـْٓ ٙؽٓف؟! أؽْؾ كٙن ألري اـِٖلّع
ّ
ّ
هبذه اـوريٍٛ؟! وهؾ كٙن طُٓف اـًالم ذم شمُؽ اـًّقات اـتل طمَؿ ؽْٓ ٙحيتٌظ هبَذا لُ ٌّٙت؟! وهؾ كٜٔٙ

سمُِػ ّ
كؾ واطمد ،وشممتِؾ طىل أطامـف سمٙـتٌنٓؾ ،ؽ ُٓنّّػ شمُؽ اـُِ ٌّٙت سمحًٚ
ظمٙص ٛحيتٌظ ؽْٓٙ
ّ
ـف ؼرؽّ ٛ
اـني ،ٛواـثٙـ...ٝ؟! ٓ ،طىل اإلصالق! ؽٍد
درضم ٛأ ّ
ه ًي ،ٙوأظمر ؽقق درضمّ ٛ
مهٓتْ ،ٙطمٓ ٝيَقن سميهّْ ٙ
لُقٔ ٛسمٕٙسمٓض ،ؽَ ٜٔٙلـ صع ّ
وؾش!! ؽَ ٜٔٙؼرؽتف ظمٙـٓٛ
ك ٜٔٙـف ؼرؽ ٛسمٓهٙء ٍٔ ّٓ ،ٛسمؾ مل شمَـ طمتّك ّ

متً ٙل ،ٙواـدؽرت اـقطمٓد اـذي ك ٜٔٙشممتِؾ طُٓف هق دؽرت طمًٙب اـِداظمٓؾ واـٌٍّٙت :ؽُؿ شمَـ حتتقي طىل
أي يشء ؼري ذـؽ!
ّ
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لٙرا لـ أطمد إلٙكـ ،ؽٔٙتٌف إغ ارشمٌٙع إصقات لـ أطمد اـِّٙزل ،طمٓ ٝكٙن
كٙن اخلٌُٓ ٛاـثًّ ٛٓٔٙ

اـُٓؾ ؾد أتنػ ،ؽرأى ّ
سمٕن اـِنٙسمٓح لهٙءة ،ؽٕراد أن ييُؿ ل ٙاـذي جيري ،ؽٕىت سمً ُّؿ ،وشمً ُّؼ اجلدار:
وطمّٓئذ ،ؾٙل ـف أصحٙب اـِّزل:
ـ لـ اـذي أضمٙز ـؽ شمً ُّؼ اجلدار؟! ولـ سِح ـؽ سمٙـٍٓٙم هبَذا ؽيؾ؟!
سِي ٜسميض إصقات!
ـ ـٍد
ُ
ـ وـَٓـ! ل ٙشٕٔؽ؟! ول ٙاـذي دؽيؽ ـٍُٓٙم سمٕطامل كْذه؟!
طز ّ
وضمؾ ؾ ّٓ ًام طىل هٖٓء؟
هؾ اؿ شميٙغ هق اـذي ألرك
سمٙـتجًس طىل اـّٙس؟ وهؾ وويؽ ّ
احلؼ ّ
ّ

دت احلَؿ ـ وٓ كالم ـّ ٙأن طـ اـوريٍ ٛاـتل استيُِتْ ٙذم
وهؾ ضميُؽ وـ ًّٓ ٙطُْٓؿ؟! ؽنحٓح أّٔؽ شمٍ ُّ َ

ذـؽ ـ إّٓ ّ
أن وضٌٓتؽ شمّحق ذم إدارة إلقر اـىٙهر ّي ٛواـيٙد ّي ٛـُّٙس :ؽِـ اـذي ّ
رظمص ـؽ ـ واحلٙل
طمرينٙ
واـتجًس طىل أطامل اـّٙس؟! هذا ،لع أّٔف يًٌّل طُٓؽ أن شمَقن
هذه ـ ذم دمٙوز هذه اـقضٌٓ،ٛ
ً
ّ

أكثر لـ سمٍ ّٓ ٛاـّٙس طىل لراطٙة هذه اـًِٕـ ،ٛؽَٓػ ـؽ أن شمتًٙى طـ ذـؽ؟! ؽٙـٌِروض ّ
أن اـّٙس
يتي ُِّقن لّؽ أٔ :ٜؽٓتي ُِّقن لـ أظمالؾؽ أسُقب اـيِؾ ،واـِتق ّؾع ّ
ظمٙصٛ
أن إؽراد اـذيـ هلؿ لّزـٛ
ّ
وحيت ُّقن لَ ٛٔٙلرلقؾ ٛهؿ اـذيـ يٍُّقن اـثٍٙؽ ٛإغ سمٍ ّٓ ٛاـّٙس ،و ُيوُيقهنؿ طىل إسس واـٌِٙدئ
ب اـِجتِع طىل صمٍٙؽ ٛأظمرى ولٌٙدئ أظمرى ،ؽِـ اـقاوح ل ٙاـذي
[اـنحٓح ،]ٛوإّٓ ،إذا كٙن لٍ ّر ًرا أن ُير ّ
ستٖول إـٓف إلقر!

إشراف اللـه على عثاده حضىري
أضمؾّ ،
إن اؿ شميٙغ ـ سمحً ٚطٌٙرة اإللٙم اـًجٙد طُٓف اـًالم ـ يتّنػ سمثالث صٌٙت ...وـَـ ؾٌؾ
يٌع أوًٓ ّ
أن اؿ ـٓس أهقن اـّٙضريـ ،ؽًُٓٔ ٜىٙرة اؿ ٔٙؾن ،ٛسمؾ إرشاؽف واصالطف طىل
هذه اـنٌٙت ّ
إلقر إرشاف واصالع شمّ ٙلٙن.
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ّ
احلهقري ٓ سمٙـيُؿ احلنق ّزم،
طمهقري وسمٙـيُؿ
وشمقؽٙشمّ ٙإرشاف
إن إرشاف اؿ طىل أطامـّٙ
ّ
ّ
ّ

ؽٙـيُؿ احلنق ّزم هق ـّٔ ٙحـ ،ؽّحـ طّدلٔ ٙريد أن ٔيرف لـ اـذي أىت لـ اإلظمقة وطمي ولـ مل حيي
لّْؿ ،طُّٓ ٙأن ٌٔتح أطّّٓ ٙؤّىر ؤرى طم ّتك ٔيرف احلٙرض لّْؿ وؼريه ،وأل ٙؾٌؾ أن ٌٔتح أطّّٓ ٙؽْؾ
يَِّّ ٙأن ٔيرف؟! ٓ يَِّّ ٙأن ٔيرف ذـؽ! ّّٕٔ ٙسمحٙضم ٛإغ وسُٓ ٛوواسو ٛـُيُؿ .هذا هق اـيُؿ
احلنقزم واـًٌَل وآكتًٙيب اـذي يرد اـذهـ لـ ظمالل اـيُؾ وإسٌٙب واـقسٙئط اـتل ضميُْ ٙاؿ :لـ
احلهقري ،ؽْذا ٓ حيتٙج
ؾٌٓؾ اـّىر واـًِع وألثٙل ذـؽ .وـديّ ٙطُؿ آظمر ذكرٔٙه ـَؿ ألس ،وهق اـيُؿ
ّ
إغ ؽتح اـيع .أٓ شممير أٔ ٜأن سمقضمقدك هّٙ؟! هؾ طرؽ ٜذـؽ لـ ظمالل اـيع؟ ييّل هؾ ؽتحٜ
طّٓؽ ؽرأيّ ٜ
أن رضمُؽ هّ ٙورضمُؽ إظمرى هّ ٙويدك كذـؽ؟! طمتك شميرف سمّٕٔؽ لقضمقد! ـٓس إلر
يمخص ّ
كذـؽ! هؾ اـًِع هق اـذي أوضم ٚـؽ اـيُؿ؟ كال ؽٙـًِع ٓ يَِّف أن ّ
أن هذا لقضمقد أم ٓ،
وكذـؽ احلٙل ذم سٙئر احلقاس .سمؾ ّ
إن ٌٔس طمهقرك ووضمقدك هق اـِقضم ٚـيُِؽ سمًٌّؽ ،وهذا أؾرب
أي يشء آظمر :ييّل ّ
أن أؾرب يشء إغ طٙمل اـٌّس هق اـيُؿ احلهقري ،وسميد ذـؽ شمٕيت
إغ اإلًٔٙن لـ ّ
اـيُقم احلنقـ ّٓ ٛـ وإن ك ٜٔٙشمتٌدّ ل اـيُقم احلنقـ ّٓ ٛإغ طُقم طمهقر ّي ٛكام أصمٌ ٜذم اـًٌٌُ ،ٛـَـ ذم
أي لَٙن ،ومل يُ ٍّّؽ إيٙهٙ
سمدايتْ ٙشمَقن طمنقـ ّٓ ٛـ ؽْذه اـيُقم احلهقر ّي ٛاـتل شممير هب ٙمل ُشم ٌَض طُٓؽ لـ ّ
أطمد ،سمؾ ًٌٔؽ ؽِْتْ ٙوأٔ ٜشيرت هب ،ٙمل شمتي ُِّْ ٙلـ أطمد ،ؽحتك اـوٌؾ اـروٓع ـديف طُؿ طمهقري،
وـق مل يَـ ـديف طُؿ طمهقري ـام صُ ٚاحلُٓ ٚول ٙاؽتٍد أ ّلف ،إذن هق يمير سمًٌّف صمؿ سميد ذـؽ يوُٚ

اـًذاءّ ،
ؽٗن ٌٔس إطمًٙسف سمٙجلقع هق طُؿ طمهقري ،وشيقره سمٙـيوش هق طُؿ طمهقري ،هذا ؾًؿ لـ
اـيُؿ احلهقري.

طُؿ اؿ سمّ ٙهؾ هق طُؿ طمنقزم أم طُؿ طمهقري؟ وسميٌٙرة أظمرى :هؾ اؿ يٌتح طّٓٓف ويّىر ويرى
ضمٙـً ،ٙوطٌده أظمر يٍقم سمذاك اـيِؾ ،وطٌده اـثٙـّ ٝ
ينظ ،وطٌده أظمر يٌيؾ ذاك اـذٔ ،ٚأو أّٔف
طٌده
ً
يرسؾ اـِالئَ ٛؽٌٓحثقن ذم اـًِٕـ ،ٛطمتك ٓ يٕيت اـيٌد وُيٌل احلٍٙئؼ ويٍقل ـف اـًِٕـ ٛهل كذا وكذا،
ؽٙـِالئَ ٛاـذيـ ُيربؤف يراطقن إل ،ٛٔٙويقصُقن إظمٌٙر صحٓح ،ٛوٓ ُُيوئقن ذم ذـؽ أسمدً ا...؟ سمؾ
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ٌٔس اـِالئَ ٛطُِْؿ طُؿ طمهقري ،ؽَٓػ احلٙل سمٙـًٌّ ٛإغ طُؿ اؿ شميٙغ؟! ؽٌوريؼ أوغ طُِف ـٓس
طمنقـ ّٓ ً ،ٙوٓ ٔريد أن اـدظمقل ذم هذا اـٌح.ٝ
ّ
إن اؿ شميٙغ هق لٌدأ اـقضمقد وطمٍٍٓ ٛمجٓع إشٓٙء ،ووضمقده لّمٕ متٙم اـقضمقدات واـٍقاـ ،ٚوطُٓف
الع طىل آصمٙر ذاشمف ،وهذا هق اـيُؿ احلهقري .ييّل طّدل ٙييُؿ اؿ سمّٙ
ؽّ ٙصالطف طىل اـِخُقؾٙت هق ا ّص ٌ
لًٓورا طُّٓ ٓ ،ٙييّل أّّٔ ٙسمِرأى ولّىر لّف شميٙغ ،إذ ذاك ألر آظمر ،سمؾ سمِيّك ّ
أن
و ُيػف طُّٓ ٙويَقن
ً

ا ّصالع اؿ طىل طٌٙده هق ا ّصالع طىل ًٌٔف ،ؽًٌّف ل ّوُي ٛطىل ًٌٔف وحمٓو ٛهب ٙوـدّي ٙإرشاف طُْٓ ،ٙوهق
وشمقؽٙهتؿ وأؾقاهلؿ وظموقراهتؿ ومجٓع ل ٙيندر طّْؿّ :
ٕن مجٓع هذه إلقر ّ
لرتشحٛ
طٙمل سمٕؽيٙل طٌٙده
ّ

طـ ذاشمف ،ولـ اخلوٕ استيامل كُِ« ٛلتق ّـدة طّف» ،سمؾ هل ضْقر وسمروز ـذاك اـقضمقدّ ،
ؽٗن هذا اـٌٙطؾ
واـي ُّ ٛإوغ واـٌِدأ ل ّوُع طىل أؽيٙـف وآصمٙره.

لث ً
ال آ ّصالع اـذي ـديؽ طـ طمركٙشمؽ أن ،أو طـ ظمٌٍٙن ؾٌُؽ ..ؽٕٔ ٜشميرف سمف ضمٓدً ا ،وكذـؽ
طُام طمهقر ّي ً ،ٙوألٙ
ا ّصالطؽ طىل طمركٙت رئتٓؽ و ليدشمؽ ويدك ورضمُؽ ..ؽٕٔ ٜشميُؿ سمتامم هذه أصمٙر ً
لًٕـ ٛإطمهٙرك هل[ ٙكنقر ذهّٓ ]ٛؽذاك يشء آظمر ،ـَـ ٌٔس هذا آصالع ٔوُؼ طُٓف سمّٕٔف طُؿ طمهقري.
أي لًٕـ ٛخمٌ ّٓ ٛطـ أٔىٙره ،لْام ك ٜٔٙوـق سمٍِدار
واؿ شميٙغ طُِف لـ هذا اـٌٍٓؾ ،ؽْؾ يَِـ أن شمٌٍك ّ
اـذرات هل لـ
اـذرات اـِقضمقدة ذم اهلقاء ،ؽْذه ّ
ذرة؟! طّدل ٙشمّىر إغ ٔقر اـمِس وشمرى ّ
رأس إسمرة أو ّ
ْ ُ

ٌ

آصمٙر وضمقد اؿ شميٙغ .وهذا هق ليّك أي﴿ :ٛال تَأ ُخذهُ سِنَة َو ال نَ ْوم﴾( ،)1ييّل ّ
أن اؿ ٓ يًٌؾ طـ يشء أسمدً ا،

اـتقضمف .أ ّل ٙأٔ ٙؽٗذا أردت أن أحتدّ ث لع
تنقر ؽٓف طمٙـ ٛطدم آـتٌٙت و ّ
وٓ يًٌق ،وٓ جيْؾ شٓ ًئ ،ٙوٓ ُي ّ
وضمف وضمْل
طظ أن أ ّ
أطمد إصدؾٙء ؽًقف أؼٌؾ طـ اـنديؼ أظمر اـذي يتحدّ ث ذم اجل ٚٔٙأظمرٕ ،ن ّ

إـٓف ٕرى لٙذا ؾٙل! ـَ ّـ اؿ ذم حلى ٛواطمدة وذم ٌٔس اـقؾ ٜوذم صرؽ ٛاـيع وذم ٌٔس اـث ٛٓٔٙيَقن ـف
إرشاف وإؽٙو ٛطىل متٙم خمُقؾٙشمف وليُقٓشمف وطىل مجٓع ل ٙذم طٙمل اـقضمقد :سقاء ذم لراشم ٚاـًٓ ٚأم ذم

)(1سورة البقرة ،من اآلية .555
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أي لًٕـ ٛلـ
لراشم ٚاـمْٙدة ،وسقاء ذم لراشم ٚاـِيّك أم لراشم ٚاـام ّدة ،ذم متٙم لراشم ٚاـقضمقد .ؽال شمٌٍك ّ
لًٙئؾ طٌٙده خمٌ ّٓ ٛطُٓف ،سمؾ ييُؿ هب ٙهبذه اـٌَٓ ّٓ.ٛ

السثة يف يتّارٌح اللـه على عثاده كىهنن أثرًا هي آثاره
ذم لثؾ هذه اـىروف شمّمٕ طمٍٍٓ ٛاـًرت واـًتّٙري ٛلـ وضمقده وشمىْر لّف ،ـامذا؟ ّ
ٕن هذه ك ُّْ ٙآصمٙره
أصمرا لـ آصمٙره ألٙم أصمر آظمر ،أـٓس هذا لـ آصمٙره؟! إذا ؽروّّ ٙ
أن هذا إصمر ؾٙم سمٌهح
هق ،ؽْؾ يٕيت ويٌهح ً
ًٌٔف وؽيؾ شٓ ًئ ٙلمًّٓ ٙذم اـىٙهر وألٙم اـِأل ،ؽْق اـذي ؽيؾ ذـؽ ،وـٓس اؿ شميٙغ ،و ـٓس ـف احلؼ أن

حيِؾ لًٖوـٓ ٛذـؽ ؿ شميٙغ .أل ٙإذا ؽروّّ ٙ
أن أطمدً ا ؽيؾ ذٔ ًٌ ٙأو ظمو ًٕ ذم اخلُقة ،ؽْؾ يٕيت اؿ ويّػ ذـؽ
ّ

طىل اـِأل ويٍقلّ :أّي ٙاـّٙس اطُِقا ّأين أٔ ٙاؿ اـِ ّوُع طىل وامئر اـّٙس ،أظمربكؿ ّ
سمٕن هذا اإلًٔٙن اخلٌٓٝ
اـِروة واحلٓٙء ؾٙم ألس هبذا اـٌيؾ ،وؾٌُف هبذا اـٌيؾ ،وسميد ٔنػ اـُٓؾ ؽيؾ كذا ،وييدّ د ـف
اـيديؿ
ّ
أؽيٙـف؟! أو أن يهع طدّ ا ًدا طىل ضمٌْ ٛاإلًٔٙن ييدّ ذٔقسمف سمحٓ ٝك ُّام ؽيؾ ؽي ً
ال ضْر ـمظمريـ :كٙـنؾٛ
واـَذب وآؽرتاء ..ؽتىْر ك ُّْ ٙذم ذاك اـيدّ اد :ـٍد كذب اـٓقم لٙئ ٛومخً ٛوأرسميع كذسم ،ٛكؿ ِ
هؾ ًٛ

هق؟ أوه هق ل ٓ ٙحيك! ّ
ٕن اـنؾٙت أن ـًٓ ٜسمٍِدار سمًٓط سمؾ هؾٙت كٌرية ٓ هنٙي ٛهل ..ٙكؿ
لرة اؽرتى؟ ٓ هنٙيٓ ٛؽرتائف ،كؿ لرة أراق لٙء وضمف لٖلـ؟ يٌدو أن إطداد ذم ّ
كؾ إؽيٙل ٓ هنٙي ٛهل!ٙ
ّ
لًتِرة إغ ل ٓ ٙهنٙي!ٛ
لرة أو أـٌع ،سمؾ هل
ّ
ييّل ٓ يَِـ أن ٍٔقل أـػ ّ
مل يهع اؿ طدّ ا ًدا كْذا طىل وضمف اإلًٔٙن ،وـق كٙن ؾد ووع ذـؽ ـام متَّـ أطمد لـ ؽيؾ يشء أسمدً ا،
سمؾ كٙن طدّ اد اجلِٓع ذم طمٙـ ٛاـنٌر :اـَذب صٌر ،وآؽرتاء صٌر ..وهذا ٓ ؽٙئدة ؽٓف وٓ يرؽع اإلًٔٙن:
ؽام يَقن سمٙإلكراه ٓ يقضم ٚاـتٍدّ م .ـذا مل يهع اؿ شميٙغ هذا اـيدّ اد ،ؽام اـذي ؽيُف؟ ؾٙل ـّ ٙأٔ ٙإهلَؿ وأٔتؿ
آصمٙري ،ؽٗن ؾِتؿ سمٌيؾ صحٓح ـ كام ورد ذم طٌٙرة اإللٙم اـًجٙد ـ أضْره ـُِأل وأسم ّّٓف ،أل ٙؽيؾ اخلوٕ ؽال.
ّ
اخلط اـِرطمقم اـًٓد طمًع لريظمٙين ،واـذي يَِّّل أن أؾقل سمّٕٔف ٓ يقضمد
رطمؿ اؿ أستٙذي ذم
ّ
ّ
أرضمحف طُٓف ،وإٓ ؽُؿ أضمد سمع اـِتٍدّ لع
اخلط ،أطرف أستً ٙذا واطمدً ا لـ سمع أسٙشمذة
لثُف ذم
اخلط ّ
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ّ
ّ
اخلط  ،هذا سمرأيل أٔ .ٙطّدل ٙكّ ٜأذه ٚإـٓف ذم زلـ اـمٙه ،وكٙن ـديف لدرس ٛـتيُٓؿ
واـِتٕظمريـ لثُف ذم
لرات ذم إسٌقع ذم اـًٙطٛ
لرشمع أو صمالث ّ
اخلط سمٙسؿ «دار اـَتٙسم »ٛؾٌؾ شٙرع سيدي ،وكّ ٜأذه ٚإـٓف ّ
اـيٙرشة ،وكٙن حيي إغ اـِدرس ٛذم اـًٙط ٛاـتٙسي :ٛأي ؾٌؾ سٙط ٛلـ اـدرس ،ومل يَـ جيُس طٙص ً
ال سمؾ
كٙن يمتًؾ سمَتٙسم ٛاخلوقط ،طّدل ٙكّٔ ٙذه ٚإـٓف ـَّت ٚؤتي ُّؿ ..كّ ٜأرى لّف طمٙـ ٛلـ اـمقق
صمؿ كٙن يتّٙول شمُؽ إوراق اـتل ك َت ٚطُْٓ ٙـ سمحدود سٌي ٛأو صمامٔٓ ٛأو طػة أوراق ـ ويهيْٙ
واـمًػّ ،
شمتيج ٚم ّ ٙطُِف ذم هذه
ألٙلل ،وُيٙصٌّل :ؽالن أىر! هذا ٔتٙضمل ذم هذه اـًٙط ،ٛوواؾ ًي ٙطّدل ٙشمّىر إـٓف
ّ
يٌع هذه أصمٙر هلذا وـذاك ،وهذا ألر
اـِدّ ة! وكّ ٜأرى آصمٙر اـمقق واـمًػ ذم وضمْف ،وكّٕٔف يريد أن ّ
صٌٓيل ،ؽْذه إلقر ضْرت لـ ٌٔس هذا اـٌّّٙن ،وهق يريد أن يرّي ٙـمظمريـ .ومل يَـ ييوْٕٓ ٙطمد إٓ
ّ
سميد اإلرصار :طمٓ ٝكٍّٔ ٙقل ـف ٔريد أن ٔحتٌظ هبذه وألثٙل ذـؽ طمتك ييوّٓ ٙإطمداه.ٙ
أل ٙإذا مل يًتوع هذا اخل ّوٙط اـيىٓؿ أن يَت ٚكام يريد :سمٕن ٓ يَقن طمٙـف لًٙطدً ا طىل ذـؽ ،وكٙن
ّ
ًٌٔف يٍقل ّ
اخلط سمحٙضم ٛإغ استٍرار طمٙل وصرب ،وسمٙإلوٙؽ ٛإغ ذـؽ سمحٙضم ٛإغ شقق ورؼٌ ،ٛوكٙن
سمٕن
يتًري ظم ّول وينٌح ردي ًئ !ٙوإذا كٙن كذـؽ ؽال يربزه ٕطمد ،ويٍقل ٓ
يٍقل ّ
سمٕين إذا مل أكـ ذم هذه احلٙـّ ٛ

ّ
اخلط ،سمؾ أىر إغ هذا! ؽتُؽ كتٌتْ ٙذم طمٙـ ٛاووراب ،أو كتٌتْ ٙلـ سمٙب اـتِريـ طمتك
شمّىر إغ ذاك

ٕن ّ
شمًتيٓد يدي لرؤتْ ،ٙأىر إغ هذه ؽٍط ،ـامذا ذـؽ؟ ّ
وطمٔ ٚصمٙر اـذات
طم ٚـذاشمف
ّ
كؾ شخص ـديف ّ
وـقازلْ ،ٙيريد أن يٍقل شميٙـقا وأىروا إغ ُطمًّل ،أل ٙذاك اخلط ؼري اجلٓد ـ وإن كّ ٓ ٜأستوٓع أسمدً ا أن
أكت ٚلثُف لع ظمراسمف ـ ؽال ،ـَّّف يٌرح سمٗضْٙر ّ
اخلط اـذي ييَس اـٌ ّـ اـداظمظ ؽٓف ،واـذي وصؾ إغ احلدّ
ّ
اخلط ،أل ٙذاك ؽال شمّىروا إـٓف :ؽٍد كتٌتف ذم طمٙـ ٛاووراب
اـِوُقب ،ـذا يٍقل :شميٙـقا وأىروا إغ هذا
وسمنط.ٛ
مجٓيّ ٙلـ هذا اـٌٍٓؾ ،ك ُّّٔ ٙريد أن ُٔىْر ؽّّّ ٙو ُٔىْر طمًّّ ٙول ٙيَقن لقرد إطجٙب أظمريـ
ٔح ٚأن ٔىْره ٓ ،اـٍّص اـذي صدر لّّ ،ٙوكذـؽ احلٙل ذم مجٓع إلقر.
ولدطمْؿ ،هذا اـذي
ّ
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ٌٔع ـمظمريـ ذم اـّْٙر سمّٕٔف طمنؾ ـّ ٙشمقؽٓؼ ـُنالة سمهع
إذا ؾِّ ٙـنالة اـُٓؾ ذم ـُٓٔ ،ٛحٙول أن ّ
ركيٙت لع أّّٔ ٙلٌتُع سمٙـِرض ،ـَـ هؾ طمنؾ ذم اـُٓٙزم اـتل ٓ ٍٔقم ؽْٓ ٙـنالة اـُٓؾ أن ٍٔقل ـمظمريـ
سمّّٕٔ ٙمل ٔق ّؽؼ ألس ـنالة اـُٓؾ؟! ٓ ،سمؾ ٔحٙول أن ٔخٌل ذـؽ إلر! ؽٗذا سئُّ ٙهؾ و ّؽٍ ٜألس ـنالة
سمتًٌؿ :احلِد ؿ حينؾ ـّ ٙشمقؽٓؼ ذم كثري لـ اـُٓٙزم ـنالة اـُٓؾ ،ؽٍٓٙل ـًّٕٔ ٙـؽ طـ
اـُٓؾ؟! ٔجّٓ ٚ
ٌٔر لـ اجلقاب اـدؾٓؼ! ـامذا؟ ّّٕٔٔ ٙرى ّ
أن ذـؽ يربز طٌّٓ ..ٙوإن كٙن يًٌّل
اـُُٓ ٛاـاموٓ ..ٛهّٔ ٙرى أّّّٔ ٙ
ٌٔع ذـؽ لـ سمٙب اـِزاح أو اجلدّ  ،ؽخذوه كام شئتؿ ،وطىل كؾ طمٙل
طىل اإلًٔٙن أن يتجٙوز طـ هذا ،ـَـ ّ
حينؾ لثؾ هذا إلر.

ضرورج اتّصافاا تصفح السرت يف عالقاتاا هع اَخرٌي
ويٌع أظموٙء أظمريـ؟ هؾ طمنؾ ـّ ٙأّّٔ ٙذم شميٙلُّ ٙلع
إذا كٙن إلر كذـؽ ،ؽُامذا يٕيت اإلًٔٙن ّ
ربا طّْؿًٔ ،يك ـًامع اخلرب
اـرؽٍٙء وإصدؾٙء ـ وٓ أريد احلدي ٝطـ أظمريـ واـًرسمٙء ـ إذا سِيّ ٙظم ً
اجل ّٓد طّْؿ ٓ ،إظمٌٙر ؼري اـِّٙسٌٛ؟ هؾ طمنؾ ذـؽ؟ ول ٙهق طمٙـّ ٙسمٙـًٌّ ٛإغ هذه اـًِٕـٛ؟ إذا وصُّٙ
إغ احلٙـ ٛاـتل إذا أراد شخص أن يٍّؾ شٓ ًئ ٙطـ أطمد إصدؾٙء ؽٓف ضمْ ٛشمٍّٓص ـفِّٔ ،يف لـ اإلظمٌٙر
وحينؾ ـّ ٙطمٙـ ٛلـ آشِئزاز اـٌٙصّل سمًٌ ٚذـؽ ..ؽيّد ذـؽ ٔيرف سمّٕٔف يقضمد هّٙك ألر ضم ّٓد وحينؾ
يشء سمًٌ ٚذـؽ .وٓ ؾدّ ر اؿ ٓ ،ؾدّ ر اؿ ٓ ؾدّ ر اؿ! إذا ك ٜٔٙطمٙـتّ ٙسمحٓ ٝإذا سِيّ ٙشٓ ًئ ٙطـ أطمد
ؤتيرف طىل ٍٔو ٛويٌف ،ؽيّد ذـؽ طُّٓ ٙأن ٔيُؿ سمّٕٔف ؾد ُؾرئ ٜطُّٓٙ
ٔتجًس طُٓف
اـرؽٍٙء ٔريد أن
ّ
ّ
اـٌٙحت ،ٛؽال داطل ٕن ٔمتًؾ سمَثرة اـذكر واـنالة :إذ ٓ ؽٙئدة لّْ .ٙل ٙهق هذا احلٙل؟ هذا طمٙل شٓوٙين،
أن هّٙك ً
شؽ ّ
وإذا طمنؾ ـؽ هذا احلٙل ،ؽال ّ
ألال ذم أن يمُِؽ اؿ سميّٙيتف وـوٌف وكرلف ورمحتف ،ـامذا؟
ـدي يٍع سمّٕٔؽ ظمري اـًٙشمريـّ ،
ؽَؾ سٙشمر ذم هذه اـدٔٓ ٓ ٙينؾ
ّٕٔف ظمري اـًٙشمريـ .ؽٙإللٙم
اـًجٙد يٍقل ّ
ّ
إغ أدىن لراشم ٚسرتك ،ؽٕٔ ٜظمري اـًٙشمريـ ،وهّٙك لراشم ٚـًُرت  ،وٓ أدري إن كٙن اـقؾ ٜيًع ـذكرهٙ
ـٌّع كٓػ ّ
وأي ؽهٙء يًرت طىل ذٔقب طٌٙده.
أي لًٙئؾ ّ
أن اؿ شميٙغ ذم ّ
أو ٔرتكْ ٙإغ ل ٙسميدّ ،
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هشاهد هي السرت والصفح والعفى
وـديّ ٙذم هذا اـِجٙل اـيديد لـ اـروايٙت وإظمٌٙر وآصمٙر إوـٓٙء :واـتل شمٌٓد ّ
أن اؿ شميٙغ سٙشمر إغ
هذا احلدّ  ،ؽْق إغ هذا احلدّ ٓ يدع طٓ ٚطٌٙده يىْر ألٙم اـِأل! ؽْؾ ٔحـ كذـؽ واؾ ًيٙ؟!
أطوٙين أطمدهؿ كتً ٙسم ٙوصُ ٚلّّل أن أؾرأه وأرى ل ٙؽٓف ،وكّ ٜأشير ّ
سمٕن ذم هذا اـَتٙب إشَٓٙت،
تهِـ هذا اـَتٙب إشَ:ًٓٙ
وطّدل ٙؽتح ٜاـَتٙب ،وك ٜٔٙذم ذهّل ألقر لي ّّٓ ٛدميُّل ٓ أرؼ ٚذم أن ي ّ

ّٕٔف ك ُّام كٙن هّٙك ؽٓف إشَٙل أكثر ،كٙن إلر أكثر شميٍٓدً ا ،وهذا اـَتٙب لّتً ٚإغ هذا أو ذاك ،ؽَّٜ

أدطق اؿ أصمّٙء ؾراءيت ـف أن ٓ أرى ؽٓف إشَ ،ًٓٙؽٍرأت اـنٌح ٛإوغ واـث ،ٛٓٔٙؽرأيّ ٜ
أن اـًِٕـ ٛـألسػ
ؼري ذـؽ ،ـَ ّـ ؾٌُل مل يَـ يرؼ ٚذم أن أضمد إشَ ،ًٓٙسمؾ أرؼ ٚأن أٔتْل لـ اـَتٙب ّ
سمٕؾؾ ؾدر لـ
اإلشَٓٙت .ذم طمع ّ
أن سميهْؿ يٍرأ اـَتٙب ويٌدأ سمٓٙستمَٙل طىل طٌٙرة سمًؿ اؿ ،ؽَٓػ ستَقن
اـًِٕـ ،ٛؽٓيرتوقن ّ
سمٕن سمًؿ اؿ لُتنٍ ٛسمٌيهْ ،ٙويًٌّل أن شمرشمٌع ظموع إغ إطىل ،ييّل يٌدؤون
سمٓٙطرتاض لـ سمًؿ اؿ إغ آظمر اـَتٙب ـ واحلٙل أّٔف ظمٙل لـ اإلشَٙل ـ ؽتٌُغ اإلشَٓٙت اـتل ؽٓف سمرأيف
إغ درضم ٛيٍقل ليْ ٙسمّٕٔف يًٌّل أن ٓ يَقن هذا اـَتٙب لـ أسٙسف .ؽْذا احلٙل شٓوٙين ،واـمٓوٙن هق
صٙطم ٚطمٙل كْذا :سمحٓ ٓ ٝيربز اـِحٙسـ ويىْره ،ٙسمؾ طىل اـيَس لـ ظمري اـًٙشمريـ متً ٙل ،ٙهق ظمري
ربراتُ ٓ ،يٌٍؾ لّف! ل ٙهذا؟
اـٌٙوحع وظمري اـِىْريـ ـُخوٕ واـزـؾ ،ولْام يٕيت اـَٙشم ٚاـًَِع سمِ ّ
هذا جييؾ ٌٔقس هٖٓء إشخٙص لًٍُ ٛوطُْٓ ٙؾٌؾ.
ـَ ّـ اـٌّس اـتل هل ٙصريؼ إغ اؿ هل اـٌّس اـتل ٓ ؾٌؾ طُْٓ ،ٙوهل اـٌّس اـتل أزيؾ طّْ ٙهذا
حلًـ لـ اـّٙس ،شمريد أن شمرى لـ إصدؾٙء وإؾٙرب اـفء اجلِٓؾ ..ل ٙأسم ّّٓف
اـٌٍؾ ،ؽْل شمريد أن شمرى ا ُ
ـَؿ هق لـ أهار اـًُقك ،وٓ أؾقـف لـ ٌٔيس إن شٙء اؿ ،سمؾ ٍّٔؾ ـَؿ ل ٙسِيّٙه لّْؿ ،ل ٙرأيّٙه لّْؿ
سمٕ ّم أطّّٓ!ٙ
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هىقف العالهح الطهراًً هي رجل ٌاتحل امسه
طمٙرضا ،و ٍٔؾ ؾهٓ ً ٛـًامطمتف،
لرة ذم حمي اـِرطمقم اـيالل ،ٛوكٙن أطمد إصدؾٙء إصٌٙء
كّّ ٜ
ً

لتخنص ذم اـٍُ،ٚ
وذـؽ طّدل ٙكٙن ييٙين لـ لرض اـٍُ ٚذم آظمر سّ ٛلـ طمٓٙشمف ،ؾٙل :هّٙك صٌٓٚ
ّ

ؾنٛ
وهق ييٓش ذم لمْد ـ س ُِّف اؿ إن شٙء اؿ ـ وهق يَ ّـ اـِح ٌّ ٛوآطمرتام ـُحٍري ،وؾد طمَك ـّّ ٙ
ؽٍٙل :كّ ٜذم اـِّزل ٔنػ اـُٓؾ ور ّن هٙشمػ اـِّزل ،ؽٍٓؾ زم :هّٙك رضمؾ يدطك اـيالل ٛاـوْراين أصٓٚ
سمّقسم ٛوأدظمؾ اـًِتمٌك ذم طمٙـ ٛصقارئ ،ؽٙوورسم ،ٜوكٙن هذا اـوٌٓ ٚلـ أصٌٙء اـٍُ ٚاـذيـ ييٙجلقن
ّيتؿ سمف ،وٓ زال إغ أن
اـِرطمقم اـيالل ،ٛوكٙن إغ آظمر طمٓٙة اـِرطمقم اـيالل ٛيربز ـف اـِح ٌّ ،ٛوكٙن ّ
اـِيربة لع اـِرطمقم اـيالل ،ٛلّْ ٙهذه
يرتطمؿ طُٓف ويذكره سمٙخلري ،وـديف اـيديد لـ اـٍنص
طّدل ٙيراين ّ
ّ
اـٍن .ٛيٍقل اوورسم ٜـُخرب ،وـًٌ ٜصمٓٙيب وظمرضم ٜلن ًط ٙإغ اـًِتمٌك ،وأٔ ٙأطمدّ ث ٌٔيس سمٕٔف ؾد
ّ
أصٓ ٚاـيالل ٛسميٙرض !...واحلٙصؾ ّأين ذهٌ ٜورأيّ ٜ
أن اـذي أدظمؾ اـًِتمٌك شٓخ وـٓس سٓدً ا!
كثريا لـ ذـؽ! ـَّّف صٌ ًيٙ
واكتمٌّ ٜأهنؿ ؾٙـقا سمّٕٔف اـيالل ٛاـوْراين ـَل آيت و أطٙجلف ،ؽتٕ ّصمر هذا اـوًٌٓ ٚ

ؾٙم سمقضٌٓتف اـوٌ ّٓ ٛوطٙجلف سمٙـمَؾ اـِوُقب ،ـَّّف أزط ٞلـ سقء استًالل اـيّقان ،هذا ل ٙطمنؾ

ؾقت سمح ٍّف ،ؽُق
سمقاطم ،ٛوؾٙل ـُِرطمقم اـيالل :ٛـامذا يًٌّل أن حينؾ ذـؽ؟ وـق أظمربوين سمذـؽّ ،ـام ّ
ّأهنؿ أظمربوين سمحٍٍٓ ٛإلر ،ـَّ ٜأشمٓ ٜـيالضمف ،ول ٙكّٕ ٜلتّع لـ طالضمف ،ؽْق أطمد طٌٙد اؿ ذم
حترك ـِيٙجلتف؟! كالّ ،سمؾ كٙن يٌَل أن
اـّتٓج :ٛؽْؾ كٙن لـ
ّ
اـيوري أن يًتيِؾ هذا إسُقب ٕ ّ
يٍٙلّ :
إن اـمٓخ اـٌالين ؾد ُأدظمؾ إغ ؾًؿ اـوقارئ ،ؽّرضمق أن شمٕيت ـيالضمف ،وـق ؽيُقا ذـؽ ،ـذهٌٜ

ـيالضمف ،ؽام اـداطل ـِثؾ هذا إسُقب؟!
أشمذ ّكر ضم ّٓدً ا ّ
أن اـً ّٓد اـيالّل ٛروقان اؿ طُٓف طّدل ٙسِع ل ٙذكره ـّ ٙصديٍّ ٙاـوٌٓ ،ٚول ٙضمرى ذم
ؽتيجٌّ ٙوسٕـّٙه :س ّٓدٔ ،ٙـامذا شمهحؽ؟!
هذه اـِقوقع ،أظمذ يهحؽ سممدّ ة!
ّ
ؽٍٙل :ي ٙطزيزي ،ل ٙاإلشَٙل ذم ل ٙطمنؾ؟! ـٍد ضمٙء أطمد طٌٙد اؿ واستيِؾ طّقاين واسِل لـ
(صمؿ ؾٙل
أضمؾ طالج لروفّ ،
ؽٕي لمَُ ٛذم ذـؽ؟! ـٍد ؽيؾ ل ٙؽيؾ ،ؽُامذا شمٌّيؾ أٔ ٜوشمّزط ٞلـ ذـؽ؟! ّ
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هذه اـيٌٙرة اـٌُِت ):ٛاحلِد ؿ اـذي ضميؾ اسِل وـٌٍل وسُٓ ً ٛـيالج أطمد إؽراد وساللتف ،ؽّمَر اؿ
شميٙغ طىل أّٔف لّحّ ٙلثؾ هذا اـيّقان وآسؿ ،وضميُف وسُٓ ٛـٍهٙء طمٙضم ٛهذا اإلًٔٙن.

إن اـًٓد اـيالل ٛمل يَـ يتىٙهر هبذا ،سمؾ ك ٜٔٙهذه طمٍٍٓ ٛطمٙـف ووضمقده ،ـٍد شمٌدّ ل وضمقده إغ ٍ
رمحٛ
ّ ّ

رصؽ .ٛأ ّل ٙـق كّّٔ ٙحـ لَٔٙف ،ـًهٌّ ،ٙوأٌيُّ ٙؾٙئُع( :لـ هق هذا اـمٓخ؟ ول ٙاسِف ،طمتّك أطمٙسٌف طىل لٙ
ؽيؾ ،وأول ٍ
يشء سٕؽيُف هق أّّٔل سٕصيد اـِّرب وأذكر ّ
أن ؽالًٔ ٙؾد استيِؾ اسِل أو اسؿ واـدي سمٙـوريٍٛ
ّ
اـٌالٔٓ ،)ٛسمؾ إّّٔٔ ٙحقل هذا إغ شمَُٓ ٍ
ٍ
واضم ٚطُّٓ ،ٙطمٍٓٔ ٝقلّ :
ٔمْر
ػ
إن شمٌَُّٓ ٙهق أن ٌٔيؾ هذا [أن ّ
ّ
رادط ٙـًريه طـ ارشمَٙب لثؾ هذا اخلوٕ ،وسمٙـتٙزم ؽْذا داظمؾ حتٜ
هبذا اـمخص ؤّتٍده] :طمتّك يَقن ذـؽ ً
وضمقب إلر سمٙـِيروف واـّْل طـ اـَِّر ...وهَذا ٔنّع لـ احل ٌّ ٛؾ ٌّ ،ٛؤًتيِؾ ـذـؽ اـٌٍف واـديـ
صمؿ ٔػع سمٙـتمْري هبذا اـرضمؾ وإهدار كرالتف.
ؤُنؼ سمف اـتَُٓػ اـػطلّ ،
وأّيام هق اـِّْ ٞاـذي يرى
طمًًّّ ،ٙ
أي واطمد لـ هذيـ اـوريٍع وإسُقسمع هق صريؼ أوـٓٙء اؿ؟ ّ
وأّيام هق اـذي يّوٌؼ لع «ظمري اـًٙشمريـ وأرطمؿ اـرامحع»؟ ّأّيام؟!
اؿ طّف؟ ّ

إّّٔل طّدل ٙأؾقل :جي ٚطُّٓ ٙأن ًُٔؽ صريؼ أوـٓٙء اؿ :إّٔام هلذا اـًٌ ٚأؾقل ذـؽّ .
إن هٙذيـ

صمؿ شمُنؼ سمف اسؿ
اـوريٍع واـِّْجع ؾد شمٌ ّّٓ ٙـّ :ٙؽٕٔ ٜسمٗلَٔٙؽ أن ّ
شممْر سمٙـرضمؾ وهتدر لٙء وضمْفّ ،
كثريا ل ٙطمنؾ لع ألري اـِٖلّع طُٓف اـًالم
«اـتَُٓػ اـػطل»[ ،كام يَِّؽ أن شميٌقا طّف] ،وهذا يمٌف ً
ذم ص ٌّع ،طّدل ٙؽيؾ ذـؽ اـرضمؾ ؽيُتف اـٌٍٓح ،)2(ٛطمّٓ ٝ
إن ألري اـِٖلّع كٙن ألٙم ظمٓٙريـ :أن ييسمف

وطزيت ولٍٙم اـرأؽ ٛواـرمح ٛاـتل ضميُّل
سمٙـًٓػ ويٍ ّويف إر ًسم ،ٙوأن ييرض سمقضمْف طّف ،ويٍقل :إن كرلل ّ
لًتًُام وؽيؾ لٙ
طدوي ،وـَّف ذم اـّْٙي ٛرؽع يده
اؿ شميٙغ
لىْرا هل ٙشمٕب أن أؽيؾ ذـؽ ،ؽْق وإن كٙن ّ
ً
ً
ؽيؾ ذم ذـؽ اـقوع ،ؽْؾ يُٓؼ يب أن آيت وأؾتُف؟ هذان صريٍٙن ،يَِـ ـإلًٔٙن أن ُيتٙر هذا اـوريؼ أو
ذاك :ؽٕي اـوريٍع سّختٙر ٔحـ؟

) (5إشارة إىل ما فعلو عمرو بن العاص عندما كشف عورتو لينجو من قتل أمري ادلؤمنني عليو السالم لو( .ادلرتجم)
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تعاهل اإلهام احلسني علٍه السالم هع جٍش احلرّ
ـٍد سم ّّٓقا ـّ ٙكال اـوريٍع ،ؽٕلري اـِٖلّع طُٓف اـًالم ؾد ّسمع ـّ ٙصريٍف ولّْجف ،وأظمرون سم ّّٓقا ـّٙ
احلر وضمٓمف
أسُقهبؿ ولّْجْؿ ،واإللٙم احلًع طُٓف اـًالم ؾد ّسمع ـّ ٙصريٍف ً
أيه ،ٙوذـؽ طّدلٓ ٙؾك ّ

لرة وكٔٙقا ؾد أرشؽقا طىل اـِقت لـ شدّ ة اـيوش ،ورأى اإللٙم طُٓف اـًالم أٔف ـق شمركْؿ سٙط ًٛ
ّأول ّ
ؽٗهنؿ سِٓقشمقن لـ اـيوش واجلقع ،وأهنؿ لقشَقن طىل اهلالك ،طمتّك أن طمٙـ ٛسميهْؿ كٜٔٙ
واطمد ًة ّ

ؾٙدرا طىل رشب اـامء ـهيٌف ،سمحّٓ ٝ
أن اإللٙم طُٓف اـًالم كٙن يهع اـامء ذم ؽؿ
صيٌ ٛإغ درضم ٛأّٔف مل يَـ ً
()3
ؽٗهنؿ
اـقاطمد لّْؿ ،ويٍقل« :أٔخ اـراوي ، »ٛهذا واإللٙم طُٓف اـًالم كٙن ييُؿ أّٔف إذا أطوٙهؿ اـامء اـٓقم ّ

سٌٍٓقن ؼدً ا ذم وضمْف ويتحدّ ؤف سمَؾ وؾٙطم!ٛ
طمًًّ ،ٙـق كّّٔ ٙحـ لَٔٙف ،ؽامذا كّّ ٙسٌّيؾ؟ كّّ ٙسٍّقلّ :
طدؤ ،ٙوهق طىل اـٌٙصؾ سمّٓام ٔحـ
إن هذا ّ
ٍ
ؤتًِؽ سمقضمقب إلر
ؽرص ٛـٍُهٙء طُٓف ،صم ّؿ ٕٔيت ـذـؽ سمتَُٓػ رشطل،
احلؼ ،وهذه أؽهؾ
طىل ّ
ّ
سمٙـِيروف واـّْل طـ اـَِّر ،ؤٍقلّ :
واضم ،ٚواـٍهٙء طىل اـٌٙصؾ لـ أوضم ٚاـقاضمٌٙت،
اـيدو
إن دؽع
ٌ
ّ

وهٖٓء ؾد ضمٙؤوا ووؾٌقا سمقضمّْ ٙوؾويقا اـوريؼ طُّٓ ،ٙول ٙأسيدٔ ٙهبذه اـٌرص ٛاـتل أشمٓح ٜـّ :ٙؽال
رشطل ٓ ،أٍّٔٔ ٙقل اـَالم هَذا سمدون دـٓؾ.
يًٌّل أن ٔه ّٓيْ ٙأسمدً ا ،ؤٕيت طىل ذـؽ سمدـٓؾ
ّ
ـَـ اإللٙم احلًع طُٓف اـًالم يٍقل ـّ :ٙإّّٔل أطرف دـَُٓؿ اـػطل هذا ،سمؾ أطرف أـػ درضمٛ
ّ

وـَـ لٍٙم اـَرال ٛواـرأؽ ٛواـرمح ٛاـذي شمٌُقر ذم وضمقدي يًًؾ أـػ ٍ
دـٓؾ لـ أد ّـتَؿ
أطىل لـ ذـؽ،
ّ
اـػط ّٓ ٛويًَّْ ٙويهيْ ٙضم ،ًٌٙ ٔٙؽٔٙن هّٙك طٌدٌ لـ طٌٙد اؿ ضمٙء ضمٙئ ًي ٙطوم ،ًٙٔٙوهق طمتّك أن مل يمْر
سمقضمْل سٓ ًٌ ٙوٓ طمٙرسمّل ،ؽٕٔ ٙأٔىر إغ وويف اـٌيظ[ ،وأشميٙلؾ ليف طىل هذا إسٙس].
) (3قال الشيخ ادلفيد يف اإلرشاد ج ،5ص  :78وجاء القوم زىاء ألف فارس مع احلر بن يزيد التميمي حىت وقف ىو وخيلو مقابل احلسني عليو السالم يف حر الظهرية  ،واحلسني وأحاابو
معتمون متقلدوا أسيافهم  ،فقال احلسني عليو السالم لفتيانو  " :اسقوا القوم وأرووىم من ادلاء  ،ورشفوا اخليل ترشيفا " ففعلوا وأقبلوا ميلؤون القصاع والطساس من ادلاء مث يدنوهنا من الفرس  ،فإذا
عب فيها ثالثا أو أربعا أو مخسا عزلت عنو وسقوا آخر  ،حىت سقوىا كلها  .فقال علي بن الطعان ااحمار ي  :كنت مع احلر يومذ فجذت يف آخر من جاء من أحاابو  ،فلما رأ احلسني عليو
السالم ما  ي وبفرسي من العطش قال  " :أنخ الراوية " والراوية عندي السقاء  ،مث قال  " :يا ابن أخي أنخ اجلمل " فأخنتو فقال  " :اشرب " فجعلت كلما شربت سال ادلاء من السقاء  ،فقال
احلسني عليو السالم  " :اخنث السقاء " أي اعطفو  ،فلم أدر كيف أفعل  ،فقام فخنثو فشربت وسقيت فرسي.
يقصد الراوي أن اإلمام طلب منو أن ُيل اجلمل فقال لو أنخ الراوية فلم يفهم مراده ،ألن معىن الراوية عند الكوفيني آلة للسقاء ،وال معىن إلناختها ،وعند احلجازيني الراوية ىي الناقة الي

يستسقى عليها ،فأعاد عليو اإلمام حىت فهم ما يريد .وأعانو يف تناول السقاء وعطفو حىت شرب( .م)
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ظمٙص سمٓقم طٙشقراء :ؽّْٙك سٕمحؾ اـًٓػ سمٓدي ،وطّدل ٙينؾ
وأ ّل ٙوويف ذم يقم طٙشقراء ؽْق
ٌّ

دوري ذم اـٍتٙل سميد شْٙدة مجٓع أصحٙيب وأهؾ سمٓتل ،ؽًقف أؾٙشمؾ وأطمٙرب وأؤ ّدي وضٌٓتل صٙـام ّ
أن
طّدي اـٍدرة وآستوٙطّ :ٛ
ٕن هذا اـرضمؾ أن ؾد شمندّ ى ـِقاضمْتل وؾتٙزم ،وطّدل ٙأويػ طـ اـٍتٙل
سمًٌ ٚرلل اـًْٙم ورضب اـًٓقف ؽّٗٔل سقف أسٍط طىل إرض.
وـَـ لٙذا طـ أن؟ ل ٙهل وضٌٓتل أن؟ هّْ ٙيٍقل ضمّٙب اـيٙرف اجلُٓؾ لقٓٔ:ٙ
صقرم اسمـ اـقؾ ٜسمٙشد اى رؽٓؼ

()4

ًٔٓ ٜؽردا گٌتـ از رشط صريؼ

نقذم اسمـ اـقؾ ٜي ٙرؽٓؼ *** وؾقل «ؼدً ا» ـٓس لـ رشط اـوريؼ]
[يٍقل :اـ
ّ

ّ
إن هذا هق ليّك «اسمـ اـقؾ ، »ٜؽٔٙن ذم هذه احلٙـ ٛوذم هذا اـقوع ،مجٓع هٖٓء لـ طٌٙد اؿ ،وجيٚ
أن ًٍْٔٓؿ اـامء ؤروّيؿ ،وأ ّل ٙل ٙحينؾ ؼدً ا ؽام أدراين سمف وٓ طالؾ ٛزم سمف ،ؽُٓحنؾ ل ٙحينؾ ،وأ ّل ٙأّٔف
سَٓتً ٚؼدً ا اـٍدرة وحيٙرسمّل هب ،ٙؽْذا ٓ ييّّٓل أن[ ،ؽٗن ؾُ ٜـً ّٓد اـمْداء ]:هذا اـرضمؾ سٓنٌح
ؾق ًي ٙؼدً ا وسٓمْر سٌٓف ذم وضمْؽ :هذا اـًٓػ اـذي شمراه أن لًِدً ا سقف يمْره ذم يقم طٙشقراء
ويٍٙشمُؽ سمف!
ظمٙص سمٓقم طٙشقراء ،وأن هق أن ،وأن ـٓس
[سٍٓقل ـؽ ]:ؽُٓمْره ،ل ٙحينؾ ذم طٙشقراء
ّ
ؽيظ أن أٔىر لٙذا يًٌّل أن
يقم طٙشقراء ،سمؾ يٌنُّ ٙطـ يقم طٙشقراء مخً ٛطػ يق ًل ٙأو اصمّ ٙطػ يق ًلّ ،ٙ

أؽيؾ أن؟

هذا هق صريؼ س ّٓد اـمْداء طُٓف اـًالم ،وهق يريد أن يي ُِّّٔ ٙحـ ذـؽ.
احلر هذا يٕيت ذم يقم طٙشقراء ً
وهَذا ،دمد ّ
ؾٙئال :أٔ ٙشمٙئ !ٚؽامذا يٍقل ـف اإللٙم وكٓػ
أن ٌٔس ّ

يتقف ليف؟ يتيٙلؾ ليف طىل أسٙس «اسمـ اـقؾ ،»ٜويٍقل ـفْ :
إن كّ ٜشمراضمي ٜوشمٌ ،ٜؽتيٙل ،وأ ّلٙ
ّ
اـِْؿ هق لـ أٔ ٜأن؟ ول ٙأٔ ٜأن؟ ول ٙهل طمٙـتؽ اـٌيُ ّٓٛ
لْام ،سمؾ
ّ
اـاميض ؽٍد ل٘ وأتْك ،ومل ييد ًّ

اـِْؿ طّدي!
أن؟ هذا هق
ّ
) (4جالل الدين الرومي ،مثنوي معنوي ،الدفرت األول ،ص .7
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هؾ اشمّهح إلر؟ هذا اـٍِٙم هق لٍٙم اـيٌقد ّي :ٛؽْق ٓ يُِؽ شٓ ًئ ،ٙوـذا شمراه ٓ يّىر إغ لٙيض ًٌٔف:
ٕٔف ٓ يرى ًٌٔف ،وٓ يُتٌ ٜإغ اـًِتٌٍؾ ّ
ٕن اـًِتٌٍؾ ـٓس ذم يده ،سمؾ يّىر إغ أن ..يّىر إغ هذه
اـُحى ٛاـٌيُ ّٓ ٛـريى ل ٙاـذي يريده اؿ لّف أن.

عفى الايبّ صلّى اللـه علٍه وآله عي أتً يفٍاى
أيه ،ٙوهَذا كٙن اإللٙم احلًـ طُٓف اـًالم ،وهَذا كٙن
هَذا كٙن ألري اـِٖلّع طُٓف اـًالم ً
اـٌّل ّ
سمٙـٌّل؟! ول ٙأطىؿ اـِنٙئ ٚاـتل ص ٌّقه ٙطىل رأسف! أوه! لٙ
ايه :ٙؽامذا ؽيُقا
صىل اؿ طُٓف وآـف ً
ّ
ّ

أكثر إذى اـذي حلؼ سمف كٙحلنٙر ذم شي ٚأيب صٙـ ٚوؼريهّ ،
وكؾ ذـؽ كٙن وراءه أسمق سٌٓٙن ،وـَـ
اـٌّل ّ
ؽقرا وـمٍ ٍّْٙه إغ ٔنٌع:
صىل اؿ طُٓف وآـف لَّ ٛلٙذا ؽيؾ سمف؟! ـق كّّٔ ٙحـ لَٔٙف ـٍتُّٙه ً
طّدل ٙؽتح ّ

ٕٔف لـ اـقاوح ّ
أن هذا اإلًٔٙن ــ ينٌح لثؾ سُامن! وـذا ؽِـ إؽهؾ أن ٍٔيض طُٓف لـ أن :طمتّك ٓ
يٕيت ذم اـًِتٌٍؾ وُيتُؼ احلٓؾ وإٓطٓ.ٚ
اـٌّل مل يٌيؾ ذـؽّ :
ٕن اـٌّل «اسمـ اـقؾ ،»ٜؽْق يّىر إغ أن ،ؽٔٙن لٙذا جي ٚأن يٌيؾ؟ أن
ّ
وـَـ ّ

جي ٚل ٙؾٌُف!»( ،)5ييّل اإلسالم يزيؾ ل ٙؾٌُف ويٌّٓف
طّدل ٙؽتح اـٌّل لَّ ٛودظمُْ ٙص ٌّؼ ؾٙطدة« :اإلسالم ّ
طِل
ويًرته ،ؽِْام كٙن ؽيؾ هذا اـرضمؾ ،أظمرضمّل لـ لَّ ،ٛوطمٙرصين ذم شي ٚأيب صٙـ ،ٚوهّٙك ؽٍدت ّ
أسم ٙصٙـ ،ٚكام ؽٍدت زوضمتل اـً ّٓدة ظمدجي ٛطُْٓ ٙاـًالم ،ورلٙين سمٙحلجٙرة وآذاين سمٕـػ ٔقع لـ إذ ّي...ٛ
ٔيؿ ،ـٍد صدر ّ
اـٌّل إكرم ّ
جي ٚلٙ
صىل اؿ طُٓف وآـف وس ُّؿ يتيٙلؾ ليف طىل ؾٙطدة « ّ
كؾ هذا لّف ،وـَ ّـ ّ
ؾٌُف»  ،ؽٓتّٙىس ذـؽ ويهيف ضم ،ًٌٙ ٔٙويٍقل ـف :أٔ ٜأن ضمئ ٜشمٍقل :أٔ ٙأسُِ ،ٜؤحـ ٌٍٔؾ إساللؽ ،سمؾ
ؤيوٓؽ لٓزة إوٙؽٓ ٛسمٕن ٔجيؾ دارك لٕلًّ ٙـِـ يدظمُْ ٙلـ اـِػكع ،وسّيُـ سمّٕٔف« :لـ دظمؾ دار أيب
سٌٓٙن ؽْق آلـ».

()6

) (5اخلالف للشيخ الطوسي ،ج  ،5ص 469
) (6تاريخ الطربي ،ج5ص 331
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أشمنقر أّٔ ٙـق كًّّ ٙ
سمدٓ لـ أيب سٌٓٙن ـَٙن طُّٓ ٙأن ٔذوب لـ اخلجؾ ؤدظمؾ حت ٜاـرتاب ،ؽَؿ
أٔٙ
ّ
اـٌّل سميد
يتو ُّ ٚلقؾٌف لـ اـقؾٙطم !ٛوكؿ هق ؼُٓظ اجلُد! ؽُق كٙن
ً
متًٙطم ٙـذاب ضمُده لـ اخلجؾ ،ؽْذا ّ
ٓورا ،وطمنؾ طىل اـقٓيٛ
ٔٙضرا ولً ً
أن وصؾ إغ اـًُو ٛواـًٓورة وسمُغ لٍٙم أهقن اـّٙضريـ ،ؽنٙر ً
وألًؽ سمٙحلَقل ،ٛويَِّف أن يٌيؾ ل ٙيمٙء ،وأن يٕيت سمنط ٛويٍقل شميٙـقا [ٕؾوع أطّٙؾَؿ] كام شمٌيؾ
سٙئر اجلٓقش ،لـ اـًِقل وؼري اـًِقل :ؽامذا ؽيؾ هٖٓء؟! وـَّّف ً
سمدٓ لـ أن ين ٌّْؿ ألٙلف وييب
صمؿ ل ٙؾٙم سمف لـ ؽًٙد
رؾٙهبؿ ،يٕيت ولٙذا ينّع لع هذا اـرضمؾ؟ لع أيب اـًٌٙد هلذه اـٍري ٛوـإلسالمّ ،
اـٌّل يٕيت وذم لثؾ
صمؿ يزيد وصّيقا ل ٙصّيقا مّ ٓ ٙيَِـ ّ
شمنقره ،ـَ ّـ ّ
وأطمداث ،ؽٍد ضمٙء اسمّف ليٙويّ ٛ
أيه ،ٙؽٗن كّتؿ
شمُؽ اـىروف ويٍقم هبذا اـيِؾ [لـ اـيٌق] ،ؽْق يريد أن يٍقل ـّ :ٙاصّيقا ذـؽ أٔتؿ ً
أشمًٌ ٙط ٙزم ؽيَُٓؿ أن شمٍقلقا سمذـؽ ،وإن كّتؿ أشمٌٙع أيب سٌٓٙن ـ ؽٕسمق سٌٓٙن لًُؿ ـ ؽيَُٓؿ أن شمتٌّيقا إسالم
أيب سٌٓٙن ،ذـؽ اإلسالم اـذي يٕيت لّف ليٙوي ٛواإلسالم اـذي يٕيت لّف يزيد ،ويٕيت لّف همٙم سمـ طٌد
أيه،ٙ
أيهٔ ٙقع لـ اإلسالم .ؽْؿ كٔٙقا ين ُّقن ً
اـُِؽ ،ذـؽ اإلسالم يٕيت لّف هٙرون واـِٕلقن! ؽْذا ً
وُيوٌقن طىل اـِّرب ،وينقلقن ،أ ّل ٙاإلسالم اـذي أسم ّّٓف ؽْق إسالم أضميؾ ؽٓف سمٓ ٜأيب سٌٓٙن لٕلًّ ،ٙوأطٌق
وشمٍرر كٓػ شمريد أن شمَقن؟ ـٍد كٙن
طـ اجلِٓع .أؾقل لْام كٙن اـاميض ؽيُٓؽ أن شمٌتح صٌح ٛضمديدة ّ
اـٌّل
اـٌّل ضم ّٓدً ا ،كٔٙقا ييرؽقٔف ضم ّٓدً ا وييرؽقن لـ يٍػ ذم لقاضمْتْؿ .ـق مل يَقٔقا ييرؽقن ّ
هٖٓء ييرؽقن ّ
اـٌّل ،ؽٍٙـقا ٓ :سمٕس ؽُّجرتئ طُٓف وـٍّؿ سمام ٔمٙء
ـام سمًُقا ذم اجلرأة طُٓف إغ هذا احلدّ  ،ـٍد ر َأوا لـ هق ّ

اـٌّل.
ؽْق ّ

قصّح العفى عي وحشً قاتل نمزج
ؽُام كٔٙقا يٕشمقن إـٓف كٙن يوٕصئ
اـٌّل ـ ٔيؿ هؿ اـذيـ ارشمٌَقا ليف آٓف إظموٙء ـ ّ
كٔٙقا يٕشمقن إغ ّ

ً
صمؿ ييٌق طّْؿ .وذم اـتٙريخ اـَثري لـ هذه
رأسف
ظمجال طمتّك ٓ شمٍع طّٓف طىل أطّْٓؿ ،ؽَٙن يوٕصئ رأسفّ ،
إطمداث :ؽٌل يقم لـ إ ّيٙم كّ ٜأصٙـع ذم خموقصٙت اـِرطمقم اـقاـد طمٓ ٝيٍّؾ طـ اـياللٛ
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أن ّ
وطمف ،أي ّ
اـوٌٙصٌٙئل ّ
كؾ لـ يراه ؽْق جمٙز ذم أن يٍتُف .واـيجٓ ٚأّٔف ـ وواؾ ًيٙ
اـٌّل ؾد أهدر دم
أن ّ
ّ

اـٌّل ،وييرؽقن ألري اـِٖلّع ،ييرؽقن إصحٙب
اـٌّل ،ك ُّْؿ كٔٙقا ييرؽقن ّ
طمع ٍٔقل ّأهنؿ كٔٙقا ييرؽقن ّ
اـذيـ كٔٙقا طىل ارشمٌٙط ليف ،ؽٌل اـّْٙي ٛإواين اـِرتاسمو ٛيٖ ّصمر سميهْ ٙذم سميض ...ـ ذم اـّْٙي ٛوٙؾٜ

اـدٔٓ ٙذم وضمف وطمف ،ؽجٙء لتخٌ ًّٓ ٙإغ ألري اـِٖلّع ،واـيجّٓ ٚ
أن ألري اـِٖلّع كٙن طُٓف أن يٍتُف طىل
اـٌّل مل يٍؾ ّ
اـٌّل دلف؟! وـَّّف مل يٌيؾ ذـؽّ ،
ِجرد رؤيتف ،سمؾ هق
ٕن
اـٌقر :أمل ّيدر
أن ؾتُف واضم ٚسم ّ
ّ
ّ
طظ لٙذا أصّع؟ ـٍد
اـٌّل وهق ٌٔس ّ
صمؿ ألري اـِٖلّع هق لثؾ ّ
يٍقل :يَِـ أن يٍتُفّ .
اـٌّل ،ؽٕٓيت إـٓف :يّ ٙ

اـٌّل ألره ،ومل أؾدر إٓ طىل اـقصقل إـٓؽ!
ألر ّ

ؽٌل اـّْٙي ٛهٖٓء إٔجٙس كٔٙقا طىل طُؿ سمٕٙووٙع وييرؽقن أيـ يذهٌقن ،ؽُق ّأهنؿ ضمٙؤوا إغ
طِر حلِؾ اـًَّع طىل اـٌقر ورضب هب ٙأ ّم رأسف ـٌّٓجر ستُ ٛش َي ،ٚوـَّّف يٕيت إغ ألري اـِٖلّع ويٍقل:
كٙـٌّل ،ؽٙـذي ألر ذاك إلر ألر سمف طـ طُؿ ودراي ،ٛوهذا لثُف وييُؿ طمٍٍٓ ٛإلر ،وييرف واؾع
إّٔف
ّ

طظ أٔ ٜألظ! ؽٍٓقل اإللٙم ٓ :سمٕس ل ٙدل ٜوصُ ٜإغ هّ ٙؽٕٔ ٙأد ّـؽ طىل صريؼ،
احلٙلّ .
صمؿ يٍقل :يّ ٙ

ْ ُ
ُ َ َ ََ ْ ََ َ َُ َ َ
اّلل عليْنا َو إِن ك َنا
اـٌّل واؾرأ ـف هذه أي﴿ :ٛقالوا تاّلل ِ لقد آثرك
ؽٙذه ٚوأظمػ ًٌٔؽ طمٓ ٝيرت ّدد
ّ
َ
َلاط َ
ِئي﴾( )7ولهِقهنّ ٙ
أن اؿ ضميُؽ اـٓقم لتً ُّ ًٌ ٙطُّٓ ٙوضميُّ ٙحت ٜسُوتؽ وحت ٜاظمتٓٙرك.
َ

اـٌّل أّٔف إذا ؾرأ أطمد طُٓف آي ٛؽّٗٔف يٍرأ أي ٛاـتٙـٓ ٛهل ،ٙوهل هّ:ٙ
يٍقل ألري اـِٖلّع أّٔف كٙن لـ طٙدة ّ
ْ

َ

ْ

ْ

َ

َ

َ َ َ ْ ُ ُ ََْ َ ُ َُ ُ
اِح َ
ك ْم َو ُه َو أ ْر َح ُم َ
الر ِ
ي﴾
﴿قال ال تْثيب عليكم اْلوم يغفِر اّلل ل

()8

ؽٍد ؼٌر اؿ ذٌٔؽ وـٓس طُٓؽ لـ

اـٌّل
سمٕس ،ؽام إن يٍرأ اـٌّ ّل هذه أي ٛؽًتَقن ؾراءشمف سمِثٙسم ٛاحلَؿ سمٙـيٌق .ؽٍرأ وطمف أي ٛإوغ ،وؾرأ ّ
اـث ٛٓٔٙوؾيض إلر ،ؤًخ احلَؿ اـًٙسمؼ.
ؽٌل اـقاؾع ٔحـ ـديّ ٙذم اإلسالم ّ
أن لٍٙم اـرأؽ ٛولٍٙم اـرمح ٛؼٙـ ٚطىل لٍٙم احلَقل ٛولٍٙم
اـٌّل وسمتُؽ
طؿ ّ
اـًه ٚولٍٙم اـٍْر ولٍٙم آٔتٍٙم ،وإن كٙن ذـؽ آٔتٍٙم طم ًٍّ ٙوطمٍٍٓ ًّٓ .ٙؽٍد ؾتؾ محزة ّ

) (7سورة يوسف ،اآلية .91
) (8سورة يوسف ،اآلية .95
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احلٙـ ٛوسمتُؽ اـٌَٓ ّٓ ،ٛوـَـ أٔتؿ شمرون ّ
اـٌّل رمح ٛـُيٙـِع ،وهذه اـرمح ٛشمٕيت وشمتً ُّ ٚطىل ضمٚٔٙ
أن
ّ
آٔتٍٙم واـٍنٙص.
شمتِ ٛاحلدي ٝأن ٔتحدّ ث طـ سميض اـًِٙئؾ اـتل يَِـ أن شمَقن لٌٍقـ ٛلـ ٔٙطم ّٓٛ
وكّ ٜأو ّد ذم ّ

طُِ ّٓ ٛوؽٍْ ّٓ ،ٛوـَـ مل يٌؼ وؾ ،ٜوإن شٙء اؿ إذا و ّؽٍّ ٙاؿ ٔرتك ذـؽ إغ ؽرص ٛأظمرى.

ؽٗهن ٙصريؼ
ًٕٔل اؿ أن يق ّؽٍّ ٙذم هذا اـمْر اـٌِٙرك إلدراك هذه احلٍٙئؼ وؽِْْ ٙواـيِؾ هبّ ،ٙ

إوـٓٙء اـيىٙم وهنجْؿ ،وسٙئر اـورق شمّتْل إغ اـٌٙصؾ ،وٓ شمنؾ سمٙإلًٔٙن إغ لَٙن ،أو طىل ّ
إؾؾ شمٖ ّدي
ؽٗهن ٙطىل ّ
إؾؾ
إغ شمق ّؾػ اإلًٔٙن ،ؽُق مل شمٖ ّد ذم أطمًـ إطمقال إغ اـِيٙيص وآٔحراؽٙت وألثٙل ذـؽّ ،
شمً ٌّ ٚوؾقؽف وطدم شمَٙلُف وطدم طمركتف.

اـُْؿ ّ
حمِد.
حمِد وآل ّ
صؾ طىل ّ
ّ
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