هو العليم

حرارة احلسني عليه السالم

ألقيت يف اخلامس من شهر حمرم احلرام عام  6341هـ

مسبحت آّت انهـو
ين انغيزاَِ
انسّْد زلًّد زلسٍ احلسْ ّ
حفظو انهـو

احملخٌّبث

متيْد حٌل يٌضٌػبث احملبضزة 3 ...............................................................
خصٌصّْت اإليبو احلسني يف لهٌة ادلإينني ًحٌسّالث أًنْبء اهلل بو 3 .................................
بْبٌ انسزّ يف خصٌصّْت اإليبو احلسني ػهْو انسالو 5 ..............................................
يمدّيت :ىم انؼاللت يغ األئًت ػًٌيًب ىِ ػاللت ظبىزّّت أو ببعنّْت؟ 5 ...............................
انفبرق بني كْفّْت سّبرة األػبظى دلشبىد األئًت ًسّبرة غريىى 5 .....................................
انفبرق بني سّبرة األػبظى ألئًت انبمْغ ًبني سّبرة غريىى9 ...........................................
اننخْجت :ضزًرة انؼبٌر يٍ انظبىز ئىل انببعٍ يف انؼاللت يغ اإليبو ًانشؼٌر حبضٌره يف كمّ يكبٌ12.....
حغبْك اننخْجت يف انؼاللت يغ اإليبو احلسني خصٌصًب 13............................................
حأكْد األػبظى ػهَ ئحْبء رلبنس اإليبو احلسني ًانخٌسّم بو13.....................................
ضزًرة االنخفبث ئىل حمْمت اإليبو احلسني ال ئىل ظبىز يب جزٍ ػهْو فمظ 14........................
يظهٌيّْت اإليبو احلسني يف حتٌّهو ئىل يخجز ننب 16..................................................
انؼهّت يف حتٌّم اإليبو احلسني ئىل يخجز ىٌ اننظزة انظبىزّّت ئنْو17....................................
َظزاث ئىل ببعٍ كزبالء ًأسببهبب ًغبّبهتب 22....................................................
إئؿي طؾقفؿ اـًالم وإجراؤهؿ آختقوري ـؿشقئي اؿ وـق طىل أكػًفؿ22.................
ّ
ؼقوب خقارق اـعودات وبروز أحؽوم اـديـ هق اـذي جيعؾ طوشقراء ؾدوة 24..............
1

املــتقـــني
www.motaghin.com

رسوـي طوشقراء إـقـو :اتٌوع مشقئي اؿ ورووه مفام كوكً اــتقجي 25.........................
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أعىذ باهلل مه الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحه الرحيم
وصلى اهلل على سيدوا ووبينا أبي القاسم حممد
اللهم صل على حممد وآل حممد وعلى آله الطيبني الطاهريه
واللعنة على أعدائهم أمجعني

متيْد حٌل يٌضٌػبث احملبضزة
هذه أ ّيوم حمرم ،وؾد صودف ـؼوؤكو بوٕصدؾوء واـرؽؼوء يف مثؾ هذه إيوم ،وطــدمو كــً يف
حمرم وكقػ ّقي ارتٌوط اإلكًـون بحؼقؼـي
اـطريؼ كـً أؾقل يف كػيس :أريد أن أحتدّ ث طـ شفر ّ
س ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم ،وكقػ ّقي حتصقؾ استػودة أكرب وأكثر وأوىف مـ هذا اـشفر ،وأثـور
اـؿرتتٌّي طىل ذـؽ ،هذا بوـرؼؿ مـ ّ
أن إصدؾوء ؾد سؿعقا وؾرأوا كالم إوـقوء وإطـوضؿ
ؼــك طــ صـرح هـذه اـؿًـوئؾ،
يف اـؿحورضات واـؽتى حقل هذه اـؿًلـي ،بام جيعؾـو يف
ً
وـؽـّـو كذكرهو مـ بوب اـتذكري :حقٌ ّ
إن تؽرار بعض اـؿطوـى ٓ بلس بف.

خصٌصّْت اإليبو احلسني يف لهٌة ادلإينني ًحٌسّالث أًنْبء اهلل بو
صىل اؿ طؾقـف وآــف وسـ ّؾؿ يتتحـدّ ث ّ
هـوك روايي طـ رسقل اؿ ّ
بـلن ـؾحًـع يف ؾؾـقب
اـؿممـع حرارة ٓ تطػل أبدا( )1ويف بعض اـعٌورات ( ــ تطػل) ؽؽؾؿي "ـــ " تػقـد تلكقـد ًا

( )1اـؿحدّ ث اــقري ،مًتدرك وسوئؾ اـشقعي ،ج ،12ص ّ :318
إن ـؼتؾ احلًع حرارة يف ؾؾقب اـؿممـع ٓ تربد أبدً ا.
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أن هـوك روايي أخرى بؿضـؿقن مشـوبف يػقـد ؽقفـو ّ
أكرب وأشد  ،كام ّ
أن ـؾحًـع يف ؾؾـقب
ٍ
اـؿممـع حم ٌّي مؽـقكي( ،)2وهوتون اـروايتون تتحدّ ثون مـ ٍ
واحد تؼريٌ ًو .
أؽؼ
اــٌل ّ
صىل اؿ طؾقف وآـف وسؾؿ اإلموم احلًع طؾقف اـًـالم بوــذكر مــ بـع
ؽؾامذا ّ
خيصص ّ

ه هـذا إمـر؟ ؽــحـ ــديـو أربعـي طػـ معصـقم ًو،
مجقع إئؿي طؾقفؿ اـًالم؟ ومو هـق ّ
وأؽضؾفؿ مجقع ًو هق رسقل اؿ ّ
ثؿ يـل مــ بعـده أمـري اـؿـممـع
صىل اؿ طؾقف وآـف وس ّؾؿ ّ

اــٌـل اإلمـوم
خيـص
طؾقف اـًالم وحية اـً ّقدة اـزهراء طؾقفو اـًالم وهؽـذا ، ...ؽؾـامذا
ّ
ّ

احلًع ّ
بلن ـف يف ؾؾقب اـؿممـع حرارة ٓ تطػل أبدً ا؟ أو تؾؽ اـروايي اـثوكقي اـتل يػقـد ؽقفـو
ّ
تًتحؼ اـتدؾقؼ واـتل ّمؾ .
أن ـؾحًع يف ؾؾقب اـؿممـع حمٌي مؽـقكي؟ ؽفذه اـؿًلـي
ّ
ٍ
كوحقي أخرى  ،ؽنكّـو طـدمو كراجع مًرية إطوضؿ وأوـقـوء اؿ وأهـؾ اـؿعرؽـي كشـوهد
ومـ
متقسـؾع بًـ ّقد اـشـفداء طؾقـف
ّأّنؿ مجقع ًو ومـ دون اسـتثـوء كـوكقا يف سـريهؿ وسـؾقكفؿ ّ
اـًالم ،وهذه اـؼض ّقي ؾد شوهدهو احلؼري بقوقح يف حقوة اـؿرحقم اـقاـد روقان اؿ طؾقـف
مـ خالل طالؾتل بف وارتٌوصل معف :ؽؼد كـً أرى بجالء ّ
خوصـ ًو ولتؾػـ ًو،
أن هفـو حًـوب ًو ّ
أن سامحتف ؾد أشور إغ ذـؽ بـػًف يف طدّ ة مقاوع مـ كتوبـف " اــروح اـؿجـرد"ّ ،
كام ّ
وإن
تؾؽ اـؿطوـى ـعجقٌ ٌي واؾع ًو ..واؾع ًو هل طجقٌي ،حتك ّ
إن اإلكًون مفام ؼوص وتل ّمؾ وبحـٌ
وتػحص ؽقفو ،ؽنكف ّ
خضـامّ ،
ًّ
تقصـؾ اـقفـو
يظؾ يشعر أكّف ؾد دخـؾ بحـر ًا
وأن اــتقجـي اـتـل ّ
ّ

ـقًً كوؽقي بعدُ  ،وأكّف مل يصؾ بعدُ إغ طؿؼ اـؿًلـي.

( )2ؾطى اـديـ اـراوكدي ،اخلرائٍ واجلرائح ،ج ،2ص ّ :842
إن ـؾحًع يف بقاصـ اـؿممـع معرؽي مؽتقمي.
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بْبٌ انسزّ يف خصٌصّْت اإليبو احلسني ػهْو انسالو
يمدّيت :ىم انؼاللت يغ األئًت ػًٌيًب ىِ ػاللت ظبىزّّت أو ببعنّْت؟

انفبرق بني كْفّْت سّبرة األػبظى دلشبىد األئًت ًسّبرة غريىى
ـؾتػف بزيورة اـعتٌوت اـؿؼدّ سـي يف اـعـراق ،ومــ
ـؼد و ّؽؼـل اؿ ؾٌؾ أسٌقع أو أسٌقطع
ّ

طود أكّـل طـدمو أذهى ـؾزيورة ـق ً
ال أن أجؾس وحقـد ًا يف إحـدى زوايـو اـصـحـ اـػـيػ
ـؿدّ ة سوطي أو سوطتع ،ؽؽـً أشوهد إؽراد يدخؾقن وخيرجقن ،وؾد ٓحظً ّأّنؿ طــدمو
يصؾقن إغ بوب احلية اـؿؼدّ سي ،ويؼع كظرهؿ طىل بوهبو وطىل اـؼٌي اـػيػي ـ وهـذا اــذي
هيؿقا بوـدخقلّ ،
ؽنن حوـ ًي
أحؽقف ؾد حصؾ يف حرم أمري اـؿممـع طؾقف اـًالم ـ
وبؿجرد أن ّ
ّ

ؽؽلّنؿ يشعرون ّأّنؿ يدخؾقن إغ مؽـون خـ ّوص وؽضـوء لتؾـػ ،ؽـرتاهؿ
مؾػتي تتؿ ّؾؽفؿّ ،
يضٌطقن أكػًفؿ وخيػضـقن رؤوسـفؿ ويغقصـقن يف أكػًـفؿ ويشـعرون ّ
بـلن طؾـقفؿ أن

يتح ّؾقا هفـو بؿراؾٌي خ ّوصـي وأن ُيـربزوا تقاوـع ًو خو ّصـ ًو ،ؽـوٕدب واـتقاوـع وآحـرتام
اخلوص هلذا اـؿؽون يؼتيض أن خيػض آكًون رأسف ويدخؾ هبدوء واحرتام.
ّ
وـؽــل طـدمو د ّؾؼً يف اـؿًلـي ،رأيً ّأّنؿ يف احلؼقؼي يتقاوعقن ـؾٌوب واجلـدار ..ـؾٌـوب
اـػضـي واحلديـد واخلشـى...
اـؿذهى وحجر اـؿرمر ..يتقاوعقن ـؾييح اـؿصـقع مـ ّ
ّ
هؾ اـتػتؿ؟!
ؽـحـ مل كؽـ كشوهد يف سرية إوـقوء مثؾ هذه احلوـي ،ؽـحـ مل كشوهد مــفؿ ّأّنـؿ خيػضـقن
اـؿطفر ،يعــل هـؿ مل يؽقكـقا
هيؿقن بوـدخقل إغ احلرم
ّ
رؤوسفؿ هبذه اـطريؼي طـدمو كوكقا ّ
إذا مشقا يف اـطريؼ يؿشقن بشؽؾ طو ّدي راؽعع رؤوسفؿ ،ؽنذا مو دخؾقا اغ احلرم ،خػضقا
رؤوسفؿ ،بؾ كوكقا يؿشقن بـػس اـطريؼي اـتل يؽقكقن طؾقفو يف اـشورع ،هذا اـذي كـو كـراه
مـفؿ ـ وأكو هـو أريد أن أشري اغ كؼطي دؾقؼي جد ًا  ،ؽوـتػتقا ـ هذا مو رأيـوه مــفؿ ،ؽعــدمو كـّـو
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تػـؽـو بوـزيـورة
ّ
كتػف بوـذهوب اغ احلرم مع سامحي اـً ّقد احلدّ اد روقان اؿ طؾقف ،وؾـد ّ

معف كثري ًا سقا ًء اغ حرم اإلموم احلًع طؾقف اـًالم أو إغ حرم حيـة أ اـػضـؾ اـع ٌّـوس
طؾقف اـًالم وكذا اغ حرم اـعًؽر ّيع طؾقفام اـًالم يف سومراء ،ؽعـدمو كـّو كذهى معـف كـّـو
كشوهد أكّف يدخؾ إغ احلرم اـػيػ بـػس اـطريؼي اـتل كـون يؿفـ هبـو يف اـطريـؼ بشـؽؾ
تػـؽـو
صٌقعل وطودي ،وكذـؽ إمر مع اـؿرحقم اـًـ ّقد اـقاــد روـقان اؿ طؾقـف :ؽؼـد ّ
تػـؽً معـف
بوـًػر واـزيورة معف ،حقٌ ذهٌـو معف ـزيورة اـعتٌوت اـعوـقي ،كام أكّـل كثري ًا مو ّ
بزيورة اإلموم طظ بـ مقىس اـروو طؾقف اـًالم ،طؾ ًام أكّـف روـقان اؿ طؾقـف كـون يف أؼؾـى

إحقون يذهى مـػـرد ًا ـؾزيـورة ،أو كـون يلخـذ معـف شخصـ ًو واحـد ًا ومل يؽــ ــريى أن
يصطحى معف طدد ًا كٌري ًا.
حًـ ًو ،ؽعـدمو كـّو كذهى معف ،كـّو كرى أكّف كون يؿف يف احلرم اـػيػ بـػس اـطريؼـي اـتـل
كون يؿف هبو يف اـطريؼ ،ؽًامحتف كون يذهى اغ احلرم مشق ًو طىل إؾدام ٓ بوـًقورة ،يعــل
يتعؿد اـذهوب مشق ًو بوـرؼؿ مـ أكّف كون يعوين مـ اـديًؽ وآٓم اـظفر ،وحتّك بعـد
أكّف كون ّ
أن طقـٍ مـفو ورجع مـ اـؿًتشػك ،ؽنكّف كون ؾد تعوىف بـًٌي ستّع أو سـٌعع بوـؿئـي ؽؼـط،
عوف بشؽؾ تو ّم ،بؾ كوكً آثور اـؿرض مو تزال بوؾقي .
ومل ُي َ
أذكر أكّف اـتػً إ ّيل ذات ـقؾي وؾول :يو س ّقد حمًـ ،أٓ ترؼى يف اـذهوب إغ احلـرم ـؾزيـورة؟
تػضؾقا .وكون ذـؽ يف اـشتوء ،وكون اجلؾقـد
ؽلجٌتف :بىل ،بوخلدمي سقدكو ،ؽؾـتػف بوـزيورةّ ،
يغطل إرض بحقٌ كوكً إرض زـِؼي ،ؽـحـ كـّو كؿف ؽقق اجلؾقد ..كـون جؾقـد ًا زـؼـ ًو

ؽوـتػً إـقف وؾؾً ـف :س ّقدكوّ ،
إن إرض مغ ّطوة بوجلؾقد اـزـِؼ ،وـقس مــ
وـقس ثؾج ًو صري ًو،
ُ
اـؿـوسى أن متف طؾقف :ؽلكً تعوين مـ اـديًؽ ،وأخىش أن تـزـؼ وتًؼط ؽتمذي كػًـؽ،
ؽؼول ّ
بؽؾ حزم :يو س ّقد حمًـ ،أكـو ٓ أذهـى إغ احلـرم ّإٓ مشـق ًو مفـام حصـؾ ،وٓ أركـى
اـًقورة أبد ًا! هؾ اـتػتؿ؟ إكف يؼقل ":أكو ٓ أذهى إغ احلرم ّإٓ مشق ًو"! ويف كػس اـقؾً كـون

6

املــتقـــني
www.motaghin.com

سامحتف يعوين مـ آٓم اـظفر ،ؽٌذـً ؾصورى جفدي ـؽل أمـعف مــ آكـزٓق واـًـؼقط،
مرة ،ؽؿشـقـو طـىل هـذه احلـول
ؽوٕرض كوكً زـؼي جد ًا حتك أكّـل كدت أن أسؼط أكثر مـ ّ
حتك وصؾـو بحؿد اؿ اغ احلرم دون أن يصقٌـو مؽروه.
بعد هذه اـؼضقي بؿدّ ة ،ؾول يل روقان اؿ طؾقف ذات يقم :يـو ؽـالن ،تعـول ٕخـربك بؼضـ ّقي
ـؾتػف بوـزيـورة ـ وؾـد حصـؾ ذــؽ يف ؼقـو
ـتضحؽ ؾؾقالً :ؾٌؾ بضعي أسوبقع ،ذهًٌ
ّ

ثـؿ جئـً ـؾتػـف بوـزيـورة إغ مشـفد ـ يؼـقل سـامحتف:
ٕكـل كـً يف ؾؿ يف تؾؽ اـػرتة ّ

تػؽً بوـزيورة ؽقجدت ّ
أن ضفري يمـؿـل ،ؽذهًٌ إغ اإلموم اـروو طؾقف اـًـالم وؾؾـً
ّ
ِ
ؽعـوف يل
ـف :يو إموم روو ،إكؽ تعؾؿ أكّـل ـًً ممّـ يل إغ اـزيـورة بوـًـ ّقورة مفـام حصـؾ،
ضفري ؾربي إغ اؿ تعوغ حتّك ٓ ّ
ثـؿ ؾـول:
أضؾ أطوين مـ آٓم اـظفـر ك ّؾـام جئـً ـؾزيـورةّ ،
طظ ،حتّـك ّأين طــدمو خرجـً وجـدت
كً ِؼرية اإلموم اـروو طؾقف اـًالم،
ؽتحر ْ
ّ
ّ
وتػضؾ ّ
بـلي أمل يف ضفـري
بلي أمل وأصٌحً حوـتل ج ّقدة جد ًا ..يعـل مل أطد أشعر ّ
أكّـل مل أطد أشعر ّ

أبد ًا ..أجؾ ،ـؼد أرؽؼ اإلموم اـروو .
أجؾ ،ـؼد كون بع اـًقد اـعالمي اـطفراين روقان اؿ طؾقف وبع اإلموم اـروو طؾقف اـًـالم
أهار ورمقز كحـ ٓ كػفؿفو ،ومـ أيـ ــو أن كعرف أو كػفؿ ذـؽ؟!
يتحـرك
حًـ ًو طـدمو كـّو كذهى معف روقان اؿ طؾقـف ـؾتػـف بوـزيـورة ،كـّـو كشـوهد أكّـف
ّ
صٌقعل طـد اـدخقل إغ احلرم ،ؽؽون يدخؾ بشؽؾ صٌقعل ؽقؼ ٌِّؾ بـوب احلـرم
ويؿف بشؽؾ
ّ

ثؿ يدخؾ ويزور راؽع ًو رأسف وموشق ًو بوـطريؼـي اـؿتعورؽـي ،ومل كؽــ كشـوهد مــف مثـؾ تؾـؽ
ّ
اـتقؽوت اـتل كـّو كراهو مـ سوئر إؽراد.
ّ
ؽام هل حؼقؼي إمر؟ ؽفؾ ذـؽ اـشخص اـذي يل وؾٌؾ أن يصؾ إغ احلرم(اـصحـ) يــزع
كعؾقف يف اـشورع ويؿف حوؽق ًو إغ أن يدخؾ  ،حتك أكف مل يصؾ إغ اـٌوب اخلورجل مـ احلرم ،
ؽفؾ مثؾ هذا هق أكثر وٓ ًء؟! يعـل هؾ واؾع ًو هذا وٓيتف أكثر؟! أو مث ً
ال ذـؽ اــذي طــدمو
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يؼرتب مـ احلرم يـزل ويؿف طىل يديف ورجؾقف ،كام رأيً ذـؽ بـػيس يف كربالء واــجـػ،
ومل أشوهد ذـؽ يف مشفد ،تراه يـزل ويؿف طىل يديف ورجؾقف! ؽفؾ يؿؽــو أن كؼقلّ :
إن مثؾ
هذا ؾد وصؾ يف معرؽتف ـإلموم إغ أطىل اـؿراتى وأكؿؾفـو :بحقـٌ أكـف يـدخؾ كـام تـدخؾ
يصح أن كؼقل ّ
إن مثؾ هذا ؾد بؾـغ مــ اـؿعرؽـي أطـىل مراتٌفـو؟!
ذوات إربع؟! يعـل هؾ ّ
يعـل هؾ هذه هل اـؿعرؽي واؾع ًو؟! أهؽذا تؽقن اـؿعرؽي؟! أم ّ
أن مثؾ هذه اـتقؽوت تؽقن
يف احلؼقؼي سٌٌ ًو ـؾًخريي وآستفزاء ،ومقجٌي إلراؾي موء وجف اإلمـوم طؾقـف اـًـالم ،حتـك
أي إمـريـ هـق
زواره هؽـذا ..مــ هـذا اـؼٌقـؾ"؟! ّ
زواره كقـػ هـؿّ :
يؼول" :اكظروا إغ ّ
اـصحقح؟
َ
يغـريون أحـقاهلؿ
أمثـول هـذه
إكّـو مو شـوهدكو مــ إطـوضؿ
ؽـنّنؿ مل يؽقكـقا ّ
اـتقـؽوتّ ،
ّ
وأوووطفؿ ومل يؽقكقا ِ
ٍ
طـول
يػؼدون سقطرهتؿ طىل أكػًفؿ ،أو يصقحقن ويــودون بصـقت
يصؿ أذان ! ـؼـد
جد ًا كام يػعؾ بعض إشخوص اـذيـ يرؽعقن أصقاهتؿ يف احلرم بصقوح ّ
كـً جوـً ًو يف حرم س ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم يف هذه اـزيورة إخرية ،وبقــام كــً أصـظ،

ٍ
ٍ
طـول جـد ًا ـ وكـون مــ هـمٓء
بشخص يؼقم ويٌدأ بوـصـقوح بصـقت
وأؤ ّدي أطاميل ،ؽنذا
ؽؾـام أردت
اإليراكقع ـ وأخذ يصقح ؾوئالً :اكظروا ؽفذا مقوع كذا وهــوك حصـؾ كـذاّ ...
اخلروج ،ذهًٌ إـقف وؾؾً ـف:
يو هذا ،اطؾؿ أكّؽ هبذه اـزيورة هبذا اـشـؽؾ ؾـد ؾؿـً ؾطعـ ًو بعؿـؾ حـرام ولـوـػ
ـؾػع ،وس ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم ـقس راوـق ًو طــؽ ،وإن مل يؽــ مـو أؾقــف ــؽ
صحقح ًو ،ؽوستقؾػـل يقم اـؼقومي :ؽام هذا اـعؿؾ اـذي أتقً بف؟! هؾ حتًى ّ
أن هـذا
اـؿؽون ـؽ أكً حتّك تل ؽتصقح وتـودي هبذا اـشؽؾ؟! ـامذا تػعـؾ ذــؽ؟! ـؽـل
ختربكو ّ
بلن هذا هق مقوع اـؿؼتؾ؟! إكّـو كرى ذـؽ بلكػًـو ،ـؼـد ؾؿـً بعؿؾـؽ هـذا
وتقجففؿ! ّ
إن هذا اـؿؽـون ــقس ــؽ
وخربً أذهوّنؿ
ّ
بنؽًود حول مجقع اـزائريـّ ،

8

املــتقـــني
www.motaghin.com

حتك تػعؾ ؽقف مو حيؾق ـؽ ،ؽنن كـً ترؼى بوـصـقوح ورؽـع اـصـقت ،ؽوذهـى إغ
ِ
وتتؽن كقاؽذ اـغرؽي ،ؽـال إشـؽول:
خير اـًؼػ طىل رأسؽ
ّ
ؼرؽتؽ وكود طوـق ًو حتك ّ
ٍ
ٍ
واحد مـ اـذيـ جوؤوا إغ هـوّ ،
أمو هـو ؽفذا اـؿؽون ـؾجؿقعّ ،
وكؾ مــفؿ
واحد
ـؽؾ
ـف حوـتف اخلوصي بف ويؿف صٌؼ ًو حلوـف وووعف.
حًـ ًو ،أيـ اـؿشؽؾي؟ ومو هق مـشل اإليراد واإلشؽول؟ اـؿشـؽؾي هـل أكّــو ٓ كـرى إّٓ هـذا
اـظوهر ؽؼط ،ؽـحـ ٓ كرى مــ اإلمـوم احلًـع طؾقـف اـًـالم ّإٓ اـؼ ٌّـي اـذهٌ ّقـي ،ؽــحـ يف
اـؿـذهى واـؿؼـوم
احلؼقؼي إكام كزور اـؼٌي اـذهٌ ّقي ،كحـ ٓ كرى مـ اإلموم احلًع ّإٓ اـٌوب
ّ
واـًؼػ اـؿز ّيـ بوــؼقش واـؿرايو!

انفبرق بني سّبرة األػبظى ألئًت انبمْغ ًبني سّبرة غريىى
هؾ تعؾؿقن مو هق اـدـقؾ طىل ذـؽ؟ اـدـقؾ طؾقف ّ
إئؿـي أحـدهؿ هـق
أن هـوك أربعـ ًي مــ ّ
إخ إكرب ـإلموم احلًع طؾقف اـًالم ،وثالثي مـفؿ مـ أوٓده صؾقات اؿ طؾقفؿ أمجعـع
يتقـف هبـذه اـطريؼـي طــد مؼـوم اإلمـوم
مدؽقكقن يف اـٌؼقع ،وإكّؽ ـرتى كػس هذا اـذي ّ
احلًع ،طـدمو يذهى إغ اـٌؼقع ،يدخؾ إغ اـٌؼقع بـعؾقف حتّك يؼرتب مـ ؾٌـقرهؿ صـؾقات
اؿ طؾقفؿ وهق مـتعؾ! ـامذا؟ ٕكف ٓ ؾ ٌّي ذهٌ ّقي هـوك! إذا كون اإلمـوم احلًـع إمومـ ًو واحـد ًا
أئؿي :ؽوإلموم احلًـ طؾقف اـًالم اـذي هق إخ إكـرب ـإلمـوم احلًـع طؾـقفام
ؽففـو أربعي ّ

اـًالم مدؽقن هـو ،كام ّ
أئؿي مـ أوٓد اإلموم احلًـع مـدؽقكقن هــو أيضـ ًو :اإلمـوم
أن ثالثي ّ
اـًجود واإلموم اـٌوؾر واإلموم اـصودق صؾقات اؿ طؾقفؿ أمجعع .وـألسػ ؽن ّن مثـؾ هـذا

اـؿعؿؿـع أيضـ ًو ،ؽؼـد
اـتقف مل يصدر ؽؼط مـ إؽراد اـعوديع بؾ إكّف صدر مــ بعـض
ّ
اـؿعؿؿـع مــ أصـحوب
اـؿعؿؿع يػعؾقن ذـؽ ،بؾ ـؼد رأيـً أحـد
رأيً بـػيس بعض
ّ
ّ
أئؿي اـٌؼقـع طؾـقفؿ اـًـالم
اـرسوئؾ اـعؿؾ ّقي ؾد دخؾ إغ اـٌؼقع حتّك وصؾ إغ جوكى ؾٌقر ّ
وهق كذـؽ ،ثؿ إكّف وؾػ يؼرأ اـزيورة مـتعالً ،ؽذهًٌ إـقف وؾؾً ـف بـدون اومؾـي" :اخجـؾ
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ثؿ تعول إغ هذا اـؿؽون ـتزور" ،ؾؾً ـف هذه اـعٌـورة
مـ كػًؽ ،اذهى واخؾع كعؾقؽ ّأوًٓ ّ

متوم ًو.

حًـ ًو ،ؽٌوـتويل مو اـذي كزوره كحـ واؾع ًو؟ اـؼ ٌّي اـذهٌقي ،اكظر إغ هذه اـؼ ٌّي مـو أمجؾفـو! ـؼـد
صور اإلموم احلًع ؾ ٌّي ذهٌ ّقي !..ـؼـد صـور اإلمـوم احلًـع طؾقـف اـًـالم طٌـورة طــ هـذا
اـييح ،ؽـحـ إكّام كخػض رؤوسـو ـؾييح ،وكحـ كظفر اـتقاوع بؾ وجتري اـدمقع مــ
أطقــو ٓ مـ أجؾف هق وٓ مـ أجؾ ذاتف وحؼقؼتف :إذ ـق كون مـ أجؾـف هـق ؽوإلمـوم احلًـع
ـقس حمصقر ًا يف كربالء دون ؼريهو ،بؾ هق مقجقد هـو أن ،ؽؾق كون طـدكو معرؽـي بوإلمـوم
احلًع طؾقف اـًالم ،هؾ كون أسؾقبـو يف كالمـو مع اــوس هق كػس هذا اـذي كحــ طؾقـف؟!
كتقف؟ و احلـول ّ
أن اإلمـوم إغ جقاركـو .وــق كـون طــدكو معرؽـي
و هؾ كـّو
سـتقف كام ّ
ّ
بوإلموم احلًع طؾقف اـًالم ووٓيتف ،وـق كـّو كرى اإلموم طؾقف اـًالم إغ جقاركـو طـىل كـؾ

حول ويف ّ
كؾ مؽون ،وهق أمر ثوبً بال ريى ،وٓ يًعـو اـتشـؽقؽ ؽقـف ،ؽفـذا اـؿؼـدار طـىل
إؾؾ كؼٌؾف وكعتؼد بف ،ؽال شؽ ّ
أن هذه اـذوات اـؿؼدسي ٓ يًـعفو بـدن أو ؾٌـي أو رضيـح
وـقًً حمصقرة يف مثؾ ذـؽ :ؽقجقدهؿ صؾقات اؿ طؾقفؿ وجـقد مؾؽـق  ،ووجـقدهؿ
وجقد ٓهق  ،ووجقدهؿ وجقد ِط ّ ّظ بوــًٌي إغ مجقع آثور طومل اخلؾؼ ومظوهره :أـًــو كؼـرأ
يف اـزيورة اجلومعي " :أرواحؽؿ يف إرواح وأجًودكؿ يف إجًود"؟! ؽفذا طجقى جـد ًا،
أمو طٌورة أرواحؽؿ يف إرواح ؽفق مطؾى آخر ،ـؽــ مـو معــك أجًـودكؿ يف إجًـود؟!
يعـــل ّ
ـقن إجًــوم اـظوهر ّيــي ـعــومل اـقجــقد!
أن اجلًــؿ اـظـ
ـوهري ـؽــؿ هــق اـع ّؾــي يف تؽـ ّ
ّ
وأرواحؽؿ يف إرواح تعـل أن أرواحؽؿ سوريي يف مجقع إموكـ ،وجوريي يف كؾ ذرة تراهـو
يف هذا اـقجقد ،وؾٌؾ وجقد ّ
كؾ ذرة يـٌغل أن كرى وجقدكؿ ؽقفو :ؽفذا اـؽقب اـذي بقـدي
ؾٌؾ أن تراه وترى أكف مظء بوـامء ،يـٌغل أن ترى حضقر واسطي اخلؾـؼ وواسـطي اـػـقض يف
هذا اـؽقب ،ثؿ تـظر إغ شؽؾف ومودتف وأكف مظء بوـامء .ؽؾق كـّو كعتؼد هبذا اــحق مـ اـقجقد
أي ؽعؾ كريـد؟ و إذا
بلي كالم؟ أو كػعؾ ّ
ـإلموم طؾقف اـًالم ؽفؾ يؿؽــو بعد ذـؽ أن كتؽ ّؾؿ ّ
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مو خرجـو مـ احلرم ومـ اـصحـ تـتفل اـؿًلـي ،ويصٌح بنمؽوكـو أن كػعـؾ مـو كشـوء؟! أ ّيـي
معرؽي هل هذه؟! ّإّنو اـؿعرؽي بؿعؾقموت بطوؾي اهلق ّيي اـشخص ّقي ؽؼـط ،هـذه هـل اـؿعرؽـي
اـتل جتعؾـو طـدمو كدخؾ احلرم كطلصئ رؤوسـو هؽذا ،وطـدمو كؼػ طىل بـوب احلـرم تـفؿـر
وتتػـقه
دمقطـو .حًـ ًو ـامذا مل تـفؿر دمقطـو ؾٌؾ ذـؽ؟! طـدمو كـً تتحدث بـام حيؾـق ــؽ
ّ
بلي يشء ،ـامذا مل تـفؿر دمقطؽ؟! إذ ًا معؾقم أكؽ طـدمو كـً تتحدّ ث بذـؽ مل يؽـ اإلمـوم
ّ
احلًع مقجقد ًا ،وـق كون مقجقد ًا ـام ؾؾً ذـؽ ،وـؽـً راطقً وجقده ،وحًًٌ حًوبف!
هذا هق إمر اـذي كون اـعظامء يالحظقكف دائ ًام أموم مؼوم وطظؿي اـقٓيي ،وهق بوصـ اإلمـوم
ووٓيتف :سقاء كون ـإلموم احلًع أو اإلموم اـروو ؾ ٌّي ذهٌ ّقي أم ٓ! ؽنن مل يؽـ ـديف ؾ ٌّي مثـؾ
اـًجود ،ؽؾـ خيتؾػ إمر طـده .ؽؽام يتعومؾقن مع رضحيـل اإلمـوم
اإلموم اـؿجتٌك واإلموم
ّ
اـروو طؾقف اـًالم واإلموم احلًع ومع ؾ ٌّي ورضيح اإلموم أمري اـؿممـع طؾقفؿ اـًالم مـ
اـدخقل بحوـي مـ اـؿًؽـي واـتذ ّـؾ واـتقاوع وإدب ،كوكقا يتعومؾقن بــػس هـذا احلـول
ّ
وكـلن
يف أموكـ لتؾػي ،وكـو كشعر بذاك احلضقر :يعـل طــدمو كـوكقا يتؽ ّؾؿـقن ،يتؽ ّؾؿـقن
ّ
وكلّنؿ جوـًقن
اإلموم طؾقف اـًالم حورض إغ جوكٌفؿ،
وكلن أبو اـػضؾ حورض إغ جوكٌفؿّ ،
ويتحدّ ثقن إـقفؿ.
مرة يف اـشتوء بوـذهوب إغ مشفد ،وكون اـؿرحقم اـعالمـي جوـًـ ًو يتـد ّؽل بوـؿـدؽلة
تػؽً ّ
ّ

()3
ييـ
اـؿقوع ّقي
(اـؽرد)  ،حقٌ مل يؽـ رمحف اؿ يد ّؽئ اـغرؽي بؽومؾفوٕ :ن ذــؽ كـون ّ
ّ

اـؽرد .وجرى اـؽالم طـ اـٌحـٌ حـقل اـظـوهر واـٌـوصـ
بصحتف ،ـؽـّف كون يًتػقد مـ
ّ
ّ
حمؿـد
وكقػ ّقي مراطوة اـٌوصـ ،ومراطوة إهـؿ ؽـوٕهؿ بوــًـٌي إغ اإلكًـون .ؽؼـول يل :سـ ّقد ّ
حمًـ! إذا كون اإلموم طؾقف اـًالم إغ جوكٌؽ أن ؽؽقػ تؽـقن حوـتـؽ؟ ؾؾـً :كـام هـل

ثـؿ مل يـتؽ ّؾؿ بفـء ،بـؾ ذع
أن ،دون ّ
أي تػووت! ؾـول :هؽـذا كـام هـل؟! ؾؾـً كعـؿ! ّ
تًؿك يف اـؾغي اـػورس ّقي بوـؽرد ،وهل شٌقفي بطووـي صغرية مغ ّطوة جقاكٌفو جيعؾ اـؿتدؽئ أؾدامف حتتفو ؽقشـعر بوــدؽئ دون أن يـد ّؽئ كومـؾ
(ّ )3
اـؿؽون.

11

املــتقـــني
www.motaghin.com

بوـضحؽ ومل جيى .ـؽـ كون واوح ًو مـ وحؽف ّ
أن جقا مل يؽـ بوصالً ..ؾؾً ـف :أجؾـس
معف وأحتدّ ث وأوحؽ كام تراين أن :وذـؽ ّأين كـً أتعومؾ مع اـؿرحقم اـعالمي بطالؾـي
أكثر مـ أخريـ ،وكـً جًقر ًا وجريئ ًو يف طالؾتـل معـف .ؽؼؾـً ــف :كـام أتعومـؾ معـؽ
أي ؽرق ،ؽضحؽ! وؾد يؽقن وحؽ طىل بالهتل! طـىل ّ
كـؾ حـول،
أتعومؾ مع اإلموم دون ّ
أي تػـووت يف
هؽذا خطر يف ؽؽري طـد ذاك ،وأن هذا هـق اـؿقجـقد
ــدي ،إذ مل حيصـؾ ّ
ّ
اـؿًلـي.
اننخْجت :ضزًرة انؼبٌر يٍ انظبىز ئىل انببعٍ يف انؼاللت يغ اإليبو ًانشؼٌر حبضٌره يف كمّ يكبٌ
هذه اـػؽرة تًقق اإلكًون ـؾعٌقر طـ اـظوهر واحلركـي كحـق اـٌـوصـ ،ورؽـع اـًـتور .ومـو
يقؾػ اإلكًون يف حدود هذه اـؿظوهر ويؿـعف مـ احلركي هق ذاك اــحق مــ اـًـؾقك .ــذا
هؿ إوـقوء وإطوضؿ واـعرؽوء مـص ًٌّو طىل أن يـتؼؾ اإلكًون طـ اـظوهر وأن يعـرب طــ
كون ّ
اـؿظوهر ،وحقـام يـذهى إغ زيـورة اإلمـوم احلًـع طؾقـف اـًـالم أن ٓ يـظـر إغ إبـقاب
تغري ،وأكف صور طىل هذه اخلصقص ّقوتّ ،
واجلدرانّ ،
وأن زوايوه ستي أو ثامكقـي
وأن اـييح ؾد ّ
أو طػة أو مو إغ ذـؽ ...بؾ طـدمو يدخؾ طؾقف أن يػؽّر يف مًلـي واحدة :وهل أن حضـقر
اإلموم يف هذا اـؿؽون هق أكثر :بًٌى اـتع ّؾؼ بوـٌدن .كعؿ ،ؽفذا كؼٌؾ بف ،إذ ــامذا كـذهى إغ
ؽنن بنمؽوكـو ّ
زيورة اإلموم اـروو طؾقف اـًالمّ ،
أن كً ّؾؿ طؾقف مـ هـو وكؼقل :اـًالم طؾقؽ يـو
كتػقه بـف! ؽؾـامذا كـذهى إغ
طظ بـ مقىس اـروو؟ أٓ يعؾؿ بذـؽ؟ هق يعؾؿ بًالمـو ؾٌؾ أن ّ
ّ
مشفد؟ وـامذا يـٌغل أن كذهى إغ اـعتٌوت ،إغ اـؿديـي ومؽي وكذهى إغ رسـقل اؿ وأئؿـي

اـٌؼقع؟ ـامذا ورد ّ
كؾ هذا اـتلكقد يف اـروايوت طىل زيورة إئؿي ،وأكّف مـ أتوكو زائر ًا ؽؾـف كـذا،
ومـ زاركو طورؽ ًو ؽؾف كذا ،ومـ زاركو ؽؾف اجلـي؟ هـوك روايي طـ اإلموم اجلـقاد طؾقـف اـًـالم
طؿتل [ؽوصؿي اـؿعصقمي] بؼؿ ؽؾـف اجلــي"( .)4هـذا اـؽـالم كـالم
يؼقل ؽقفو" :مـ زار ؾرب ّ
( )4كومؾ اـزيورات ،ص.536
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اإلموم وـقس كالمل أكو ،ؽام هـل حؼقؼـي إمـر؟! ؽوـًـ ّقدة اـؿعصـقمي هـل يف ّ
كـؾ مؽـون،
وروحفو مقجقدة يف ّ
معع ،ـؽ ّـ ذاك اـؽالم هـق ّ
ٕن
كؾ مؽون ،وـقًً بوـتل ّ
ختتص بؿؽون ّ
اـؿطفـر ؽقـف ،ممّـو
خوص بذاك اـؿؽون بًٌى وجقد بدّنو
روحفو سالم اؿ طؾقفو هلو ارتٌوط
ّ
ّ
جيعؾ حضقر اإلكًون يف ذـؽ اـؿؽون مقجٌـ ًو ـتحصـقؾ اـؿزيـد مــ اـػـقض وـػققوـوت
خوصي ٓ ،يـوهلو بعقـفو يف مؽون آخر ،إٓ يف بعض اـظروف ،كعدم إمؽون اـذهوب إغ هـوك،
ّ
ؽقحصؾ ـإلكًون اتصول روحل وكقي صوؽقي :جترب ـف ذاك اــذهوب واحلضـقر يف اـؿشـوهد،
ؽقصري كلكّف يف حرم س ّقد اـشفداء .هذا بوــًٌي إغ مـ ٓ يؿؽــف اــذهوب ومــ حصـؾ ــف
موكع ،ومـ كوكً ـديف مشؽؾي يف ذـؽ .واحلوصؾ أن ّ
كؾ ذـؽ حيًى بد ّؾي.
حغبْك اننخْجت يف انؼاللت يغ اإليبو احلسني خصٌصًب

حأ كْد األػبظى ػهَ ئحْبء رلبنس اإليبو احلسني ًانخٌسّم بو
مفؿي ،وهل أكّف ـامذا ورد ّ
كؾ ذـؽ اـتلكقد طىل س ّقد
ؽفذه اـؿًلـي يف ؾض ّقي كربالء هل مًلـي ّ
تقسؾقا يف أمقرهؿ وسؾقكفؿ بً ّقد اـشفداء طؾقف اـًـالم؟
اـشفداء؟ وـامذا كرى اـعظامء ؾد ّ

ؽلكو ٓ زـً أذكر ّ
أن اـؿرحقم اـعالمي كون يؼقل :يـٌغل طىل اإلكًون أن يؼقؿ اؾس طـزاء يف

مرة يف كؾ شفر طىل إؾؾ ،إن متؽّـ أن يؽقن اؾً ًو طومـ ًو ؽٌفـو ،وإٓ ؽؾـقؽـ خوصـ ًو:
مـزـف ّ
بلن جيؿع أؽراد اـعوئؾي ويدطق ؾورئ ًو يؼرأ هلؿ اـؿصقٌي بوخلصقص .وكون هق كػًف يؼقؿ ذــؽ
بـػًف ،حتك طـدمو كـو يف مشفد ،وصٌع ًو اـرؽؼوء وإصدؾوء مل يؽقكقا م ّطؾعع طىل ذـؽ :ؽؼد
اخلوصي ويل شخص ويؼـرأ ــف اـؿصـقٌي ،وكـون ذــؽ ؼوـٌـ ًو يف ـقـويل
كون جيؾس يف ؼرؽتف
ّ
يًتؿر هبذا إمر طىل هذا اـؿـقال ،حقٌ كون حيي طدد ؾؾقـؾ مــ
اجلؿعي .وبعد ذـؽ كون
ّ

اـرؽؼوء ،يؼرب مـ طػة أو طػيـ شخص ًو ويؼقؿ اؾً ًو ،وكون يلمركو بلن كعدّ صعوم ًو بًـقط ًو
كامء اـؾحؿ .وواؾع ًو كوكً اوـس طجقٌي جد ًا ،وكون مـ اـقاوح ّ
يتغري أثـوءهو.
أن حوـف ّ
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وكذا اـؿرحقم اـً ّقد اـؼويض ،حقـٌ ورد يف وصـ ّقتف رضورة إؾومـي اـوـس اـتقسـؾ بًـ ّقد
اـشفداء يف اـؿـزل وـق مرة يف اـشفر .وكـّو كشـوهد هـذا إمـر أيضـ ًو مـع اـؿرحـقم اـًـ ّقد
احلداد ،حقٌ كون بعض اـذيـ يلتقن إـقف مـ ؾراء اـعزاء ويؼرأون ـف اـؿصقٌي ،وكوكً هـذه
اـؿًلـي أووح أيوم حمرم بشؽؾ خوص .وكـذا بوــًـٌي إغ اـؿرحـقم اـؼـويض ،حقـٌ كـون
كؾ مرت ،وبعضفؿ يؼقل يف ّ
بً يف ّ
كؾ شرب مـ صحـ س ّقد اـشفداء طؾقف اـًـالم.
يؼقل بلين ّ
أي يشء كون يًعك همٓء؟ واحلول ّأّنـؿ كـوكقا يقاضٌـقن طـىل تؾـؽ احلوــي اـؿعـقيـي
ؽنغ ّ
واـتقجف اـؿعـقي [إغ مؼوم اإلموم وبوصـف]؟ ؽؾامذا كون ـدهيؿ ّ
اـظـوهري
كؾ ذـؽ [آهـتامم
ّ

مـ جفي أخرى] كحوـي اــقم :حقٌ ؾول اـًقد اـؼويض بلكف ٓ يرتك شرب ًا مـ اـصحـ مل يًٌ
ؽقف؟ وهؽذا هق احلول يف مًلـي ؽتح اـٌوب ـؾعظامء وأوـقوء اؿ صقال هذا اـزمـون [واــذي مل
اـتقسؾ بً ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم] :ؽؼد سؿعً بـػيسـ مــ اـؿرحـقم
يؽـ إٓ مـ خالل
ّ
اـعالمي ّ
أن اـؿرحقم اـً ّقد احلداد كون يؼقل بلن مجقع هذه إمقر إكام كوكً مـ خالل سـ ّقد
اـشفداء طؾقف اـًالم ،يعـل أن اإلموم كون ـف حضقر كٌري يف هذه اـؿًوئؾ.

ضزًرة االنخفبث ئىل حمْمت اإليبو احلسني ال ئىل ظبىز يب جزٍ ػهْو فمظ
إن ّ
حًـًوّ ،
كؾ مو ذكركوه يشري إغ أكف يـٌغل ـؾًـوـؽ اــذي يريـد أن يًـري ويـرتك اـؽثـرات
واـتعؾؼوت أن يؽقن كومؾ تقجفف إغ اإلموم احلًع طؾقف اـًـالم ٓ ،إغ ّ
أن اإلمـوم احلًـع
ؾد ُؾتؾ ،وٓ إغ أكف رضب بوـًقػ ،وٓ إغ أّنؿ ؾتؾقا أوٓده ،ؽفـذا أحـد جقاكـى اـقاؾعـي،
وؾد ذكرت يف مؽون مو بلكّو ٓ كرى إٓ جوك ًٌو مـ اـقاؾعي ،وهق مو جرى يف كربالء ؽؼـط ،أمـو
مو جرى يف إه مـ اـربط بوـًالسؾ واجلومعي ؽال كؾتػً إـقـف أبـد ًا ،ؽؼـد كـون ّ
كـؾ يـقم
أتصقر مو جـرى
يؿيض طىل اإلموم اـًجود بؿثوبي حودثي كربالء ك ّؾفو! وأكو مل أكـ أستطقع أن
ّ
يف أه أهؾ اـٌقً واإلموم اـًجود ـ وؾد تذكرت أن هذا إمر ،وهق أين كـً ؾد سوؽرت
إغ بؾد أجـٌل ،وذهٌـو هـوك ـزيورة سجـ حتً إرض ،وواؾع ًو طـدمو كذكر يف زيورة اإلمـوم
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مقىس بـ جعػر طؾقـف اـًـالم وكؼـرأ " :اـًـالم طـىل اـؿعـذب يف ؾعـر اـًـجقن وضؾـؿ
اـؿطومري"( ،)5ؽوـؿؽون اـذي كون اإلموم مـقىس بــ جعػـر حمٌقسـ ًو ؽقـف ،كـوكقا يدخؾقكـف
بوـؿصوبقح ،يعـل أكف كون يف بوصـ إرض وؾعرهو ،وؾد اكتشػقا ذاك اـًجـ ممخر ًا :حقٌ
يؼع بوـؼرب مـ دجؾي ،ؽؿـ جفي كون موء دجؾي ّ
يرتشح إـقف ،ومـ جفـي أخـرى مل يؽــ ؽقـف
وـق كوؽذة صغرية :يعـل مل يؽـ ؽقف ٓ كوؽذة وٓ كقر ..هـوك ِ
سج َـ اإلمـوم مـقىس بــ جعػـر
طىل تؾؽ احلول مـ اــربط بوـًالسـؾ وإؼـالل ـ وكـذـؽ اإلمـوم اـًـجود طؾقـف اـًـالم
ومعوكوتف بوٕؼالل واجلومعي .ومل أكـ أطرف مو هل اجلومعي ،ـؽـ كـً ؾرأت يف اـؽتى بلّنو
طٌورة طـ أؼالل تربط بوـقديـ واـرجؾع واـعـؼ ،وهذه إؼالل معدك ّقي وثؼقؾي بحقـٌ أّنـو
تًؾى اإلكًون اـؼدرة طىل احلركي ّنوئق ًو ،ؽال يعقد ؾودر ًا طىل احلركي بًفقـي ،وؾد بؼل ذــؽ
أثـري ،ورأيــو يف
يف ذهـل ،ـؽـل مل أكـ ؾد رأيتفو ،إغ أن ذهٌــو يف أحـد أسـػوركو إغ سـجـ
ّ
مؽون متثوًٓ حيوكل اـشخص اـذي كون يعذب هبذا اــحق ..ومـ بع مجقـع مـو شـوهدتف مــ
هذه إمقر ـ حقٌ هـوك اـؽثري مـ اـؿًوئؾ وأكقاع اـتعـذيى كقوـع اـؿًـامر يف اـؾًـون
وؼريهو مـ إمقر اـتل كوكً اـؽـقًي تعذب هبو اـؿخوـػع هلو حتً طـقان حموكؿ اـتػتقش ـ
مـ بع مجقع هذه إمقر ،رأيً أن أشدّ هو طذاب ًو وآـؿفو زكجري ًا صـعً حؾؼوتـف مــ حديـد
معع ،بحقٌ ّأّنؿ طـدمو يضعقن اإلكًون ؽقف يتؿـّـك اـؿـقت يف كـؾ
خوص وؾد صـع بـحق ّ
ٍ
طـدئذ طرؽً ّ
أن اـذي ؾ ّقـدوا بـف اإلمـوم
حلظي ،ؽؼرأت اـعٌورة ؽرأيً أّنؿ كتٌقا "اجلومعي"،
اـًجود طؾقف اـًالم هق هذا ،وتوريخ هذا كون ؾريٌ ًو مـ ذــؽ اـعقـ ،ؾٌـؾ مـو يؼـرب مــ
ّ
سٌعامئي أو ثامكامئي سـي .ؽؼؾً :إن كوكً هذه هل اجلومعيّ ،
ؽؽؾ يـقم سـقؽقن مصـوبف طؾقـف
كؿصوب كربالء ،ـؽــو كرى اإلموم احلًع ؽؼط واـًفوم واـًققف وطؾ ًّقو إكرب ،واحلول ّ
أن
ؼًـؾ
يؿر طؾقف ،بحقٌ أكّـف طــدمو ّ
مرة ،ؽؽقػ هق حوـف يف كؾ يقم ّ
هذا أطظؿ وأسقأ بلـػ ّ
اـًجود طؾقف اـًالم كوكً آثور اـًالسؾ وإؼـالل ٓ تـزال طـىل جًـده اـؿٌـورك،
اإلموم
ّ
( )5بحور إكقار ،ج ،99ص .19
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طـدمو يؽتى اـتوريخ ويصػ هذا إمر يذكر ذـؽ ،ؽفذه اـقوعقي هل اـتل كوكـً يف ذــؽ
اـزمون.
حًـ ًو ؽتؾؽ إحداث كوكً ؾد حصؾً مع اإلموم احلًع طؾقف اـًالم بـذاك اــحـق ،ـؽــ
كقػ يـٌغل طؾقـو أن كـظر إغ حودثي طوشقراء وبل ّيي كقػ ّقي؟ هؾ يـٌغل اـؼقل ؽؼط ّ
بلن اـًـفؿ
أصوب اإلموم احلًع؟ إن كون كذـؽ ؽفذه واؾعي حدثً واكتفً .وهؾ اـؿًلـي ّ
أن حجـر ًا
أصوب جٌفي اإلموم؟! كعؿ حصؾ ذـؽ ،وهق ـقس بوٕمر اـًفؾ ،بؾ هـق مـممل جـدّ ًا ،ـؽـّـف
وأي مشفد مـ مشوهد طوشقراء هق اـذي يـٌغل أن يؽقن أسـقة
ؽلي جوكى ّ
حصؾ واكتفكّ .
ــو دائ ًام ،وأن يؽقن دائ ًام أموم أطقــو كـظر إـقف بوستؿرار؟ مو هق ذاك اجلوكى؟ ؽفــوك يف اــدكقو
اـؽثري مـ اـذيـ ضؾؿقا وطذبقا ،سقاء ؽـقام مهـ أو أن هــوك إغ مـو شـوء اؿ! يؼطعـقن
إيدي وإرجؾ ،ويًحٌقن إضوؽر ،وأـػ ـقن آخر مـ اـعذاب يـزـقكـف طـىل رأس هـذا
اـؿًؽع! ؽفـوك اـؽثري مـ اـظؾؿ حيصؾ بلشؽول لتؾػي ...ؽفؾ اـتػتؿ؟!
صـىل اؿ طؾقـف وآــف وسـ ّؾؿ أن يؼـقل طـفـو ّ
مو هل هذه اـقاؾعي اـتل ٓ بدّ ؽقفو ـؾرسقل ّ
إن
ـؾحًع حرارة يف ؾؾقب اـؿممـع ٓ تطػل أبد ًا ،هذه احلرارة ٓ تطػل أبدً ا ،وهـذه احلـرارة يف
ومتجـرا
ؾؾقب اـؿـممـع ٓ ،يف ؾؾـقب أوـئـؽ اــذيـ جعؾـقا مــ اإلمـوم احلًـع د ّكوكًـو
ً
ـؾؽًى...

يظهٌيّْت اإليبو ا حلسني يف حتٌّهو ئىل يخجز ننب
ؽفذه هل إحدى مظؾقم ّقوت اإلموم احلًع ،ؽوإلموم احلًع اـغريى اـذي ٓؾك مو ٓؾك مـ
متجرا ـؾؽًى:
هذا وذاك صور أن
ً
 -كقػ كجؿع اــوس حقــو؟
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 كؼقؿ مقك ًٌو يف اـطريؼ :ؽؽقػ كجؿع اــوس حقــو؟! إكف ٓ يؿؽـــو أن كجؿـع اـــوسواـؿؽنــاتّ ،
ؽــنن اــــوس ســقؼقـقن ــــو :مــو هــذه احلؾــقى
بتقزيــع احلؾــقى
ّ
واـؿؽنات؟! ـذا ؽـحـ مضطرون أن كًتػقد مـ اإلموم احلًع ؽـؼـقل :طؾقــو أن
ّ
اؾًو ـؾعزاء ،طؾقـو أن كعؼد اجتام ًطو [بعــقان اإلمـوم احلًـع] ،كريـد أن كؼـقؿ
كؼقؿ ً
ـؾتقسؾ ،وأمثول هذه إمقر...
اؾًو
ّ
ً
ؽامذا صور اإلموم احلًع؟ صور ً
حمال ـؾؽًى واـتجورة ،وـألؼراض اـدكقق ّيي.

انؼهّت يف حتٌّم اإليبو احلسني ئىل يخجز ىٌ اننظزة انظبىزّّت ئنْو
هذه هل اـتل ُي َع ّرب طـفو بوــظرة اـظوهر ّيي ،ؽوــظرة اـظوهر ّيـي جتعـؾ اإلكًـون يصـؾ إغ هـذا
قسؾ بـف ـؾقصـقل إغ مطومعـف اــػًـ ّقي،
احلدّ  ،وهق أن جيعؾ اإلموم احلًع
متجرا ودكوكًو يت ّ
ً
واإلموم احلًع ـقس مقجق ًدا يف هذه اــدكقو ـ بحًـى اـظـوهر ـ حتـك يـل ويؼـقل :ــامذا
وأكػؼً مـ جقٌل مـ أجؾ اـقصقل إغ مطومعؽ؟! ؽنن كـً صود ًؾو [ؽـقام تـدطق
استػدت
َ
َ
إـقف] ؽؾامذا ٓ تذهى وتدؽع مـ جقى "أ ؽـالن وؽـالن"؟! ــامذا تـل وتـدؽع مــ جقٌـل
ً
ً
تقسال
تقسال وؼدً ا
اؾًو ،اـققم تؼقؿ
اؾًو اـققم ،وؼدً ا تؼقؿ ً
وجققب أوٓدي؟! تل وتؼقؿ ً

تػضؾقا ؽؾديـو شوي ومتر وؽقاكفّ .
كـؾ ذــؽ إغ
آخر ،وتدطق اــوس إغ اؾًؽ وتؼقل هلؿّ :
ّ
ؽؽلن اؿ جعؾ ــو اإلموم احلًع ٕجؾ هـذه اـؿًـوئؾ
أي يشء يعقد؟ إكّف يعقد إغ اــػس،
ّ
اـدكقق ّيي واــػًوكقي! ؽؾق مل يؽـ اإلموم احلًع طؾقف اـًالم مقجق ًدا ٓسـتػدكو مــ شـخص
دائام ـقًتـد إـقف ،ؽؾق مل يؽــ
آخر ـؾقصقل إغ أؼراوـو ،ؽوإلكًون يف اــفويي يٌحٌ طـ يشء ً
اإلموم احلًع ؽنكف يعتؿد طىل أصحوب اإلموم احلًع ،وـق مل يؽـ أصحوب اإلمـوم احلًـع
كتقصـؾ بـف إغ أؼراوــو:
ؽًقعتؿد طىل ؽالن مـ اــوس ،ؽػل اــفويي ٓ بد أن كعثر طـىل مــ ّ
واـًٌى يف ذـؽ هق أكـو طوـؼقن هبذا اـظوهر ،ؽؾق كون طــدكو اطتؼـود بوإلمـوم احلًـع ـؽـّـو
كقاجف هذه اجلؾًوت ً
بدٓ مـ إؾومتفو.
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خضـؿ تؾـؽ إحـداث اـتـل حصـؾً آكـذاك،
ؽؼد جوءت بعد وؽوة اـؿرحقم اـعالمي ويف
ّ
وؾؾً ــف :مـو هـق ربـط
ؽذهًٌ إغ أخل
إحدى اــًوء إغ مشفد ،وأؾومً جؾًي ـؾرجول!
ُ
ُ
هذه اـؿرأة بوـرجول؟! ؽحتّك وإن كوكً أتً إغ مشـفد ؽفـذا ٓ يًـتدطل أن تؼـقؿ جؾًـي
ـؾرجول ،ؽام اـؿـوسٌي يف إؾومي جؾًي ـؾرجول؟! ّ
ؽنن واـدكو مل يؽـ كـذـؽ ،ومل يؽــ مـفجـف
كذـؽ ،هؾ اـتػتؿ؟! ؽفذا هق معـك (أن يؽقن اإلموم احلًع ٕجؾ آكتًـوب) وهـذا هـق
معـك (أن يؽقن مـ أجؾ اـؿطومع اــػًقي) ،وإن ِ
كـً ؾد أتقً إغ مشفد ؽـام يف ذــؽ؟! ِ
ومل
ّ
أـًً ِ
ِ
أكً إكًوكًو كٌوؾل
تؼقؿع جؾً ًي؟ طـدمو تلتع ؽوذهٌل واجؾيس يف مؽوكؽ كؤخريـ،
اــوس؟! ؽن ًذا اذهٌل واجؾيس كغريك.
ؽؼول أخل :حًـًو أن هل ؾد أؾومً هذه اجلؾًي.
ؽؼ ُؾً :حًـًو :هذه اجلؾًي مضً .و يف إسٌقع اــذي بعـده رأيــو أّنـو دطـً إغ ؼـداء يف
كذرا .ؽؼؾً :هو ؾد بدأت ...ؽامذا صور اـــذر؟
مـزهلو ،ؽًلــو طـ اـًٌى ،ؽؼوـًّ :إين كذرت ً
صور اــذر ـالكتًوب واـتجورة ،ؽوحلؿد ؿ ؾد جعؾ اؿ ــو مـقار َد كثـرية ـؾؽًـى ،ؽفــوك
طـظ إصـغر ،وأمثـول
اــذور وهـوك اوـس اـعزاء ،وهـوك كذور ـإلموم احلًع ،أو حلية ّ
طـظ إصـغر
ذـؽ ،ؽوخلالصي أكف يقجد طـدكو اـؽثري مـ اـؿقارد ـالكتًوب ،ؽفذا إسٌقع ّ

طؾقف اـًالم ،وإسٌقع اـذي يؾقف اـعٌوس طؾقـف اـًـالم ،وإسـٌقع أخـر حيـة رؾ ّقـي،
أي مشـؽؾي،
ؽفـوك مـ اــذور مو يؽػل ،ؽوــذر ٓ حيتوج إغ يشء :ؽفق يشء ـًوين ــقس ؽقـف ّ
كذرا آخر ،هؾ اـتػتؿ؟!
كذرا ،ويف اـؾقؾ ً
ؽوـصٌح طـدمو كًتقؼظ كـذر ً
ّ
مفؿي جدًّ ا :ؽفل مـطقيي طىل مًـوئؾ يف ؼويـي إّ ّقـي،
إن هذه اـؿالحظوت اـتل أكؼؾفو ـؽؿ ّ
ؼويي إمر أكـو كؼقهلو بوـطريؼي اـتل يؼقل طـفو اـشوطر:
داكد وخر را ّل راكد مخقش

در ُر َخ ًْ خـدد براي روي پقش

يؼقل( :يعؾؿ بحؼقؼي إمر ويؼقد مركٌف هبدوء ووحؽًو يف وجفؽ ـقخػل وجفف)
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هذه اـؿطوـى يم ّكد طؾقفو اـعظامء ،وهل ـقًً مـ طـدي بؾ أكو سـؿعتفو وأكؼؾفـو ،وإكشـوء
اؿ أراطل إموكي يف كؼؾفو.
ؽذهًٌ إغ أخل ـ حػظف اؿ ـ وؾؾً ـف :يو س ّقدي ـؼـد ذطـقا ،ؽنكّـؽ مل تؼـػ يف وجففـؿ
ُ
ؽقض إمـر
وهؿ أن ؾد بدؤوا بؼض ّقي جديدة .ؽؼول :موذا أؽعؾ أن؟!
ُ
ؽؼؾً ـف ٓ :يشءّ ،
ِ
طـدك دطقة طىل اـغداء؟ ؽؼوـً :كعؿ طـدي دطقة بعد اـظفر،
ربا أن :هؾ
إيل.
ُ
ؽلرسؾً هلو خ ً
طؾقؽ ،وأكو أؾقم بدًٓ ِ
ِ
طـؽ بف ،وهق أكػع ــؽ،
وهل كذر .ؽؼؾً هلو :أططـل ؾقؿي اــذر اـذي

أٓ تريديـ أن حتصظ طىل اـثـقاب؟! ؽلكـو أوـؿـ ــؽ أن يعطق ِ
ـؽ اؿ ثقا ًبـو مضـوط ًػو يـقم
َ
ِ
اـؼقومي ،أن يعطقؽ طػة أوعوف ،ؽؼط ِ
طؾقؽ .صٌ ًعو مل تؼؿ بنططـوئل
أكً أططـل اـامل وٓ
وتقسالت .ؽام دمً مقجـق ًدا هــوك مل
اـامل .وـؽ ّـ تؾؽ اجلؾًي أ ُـغقً ،ومل يعد هـوك كذور
ّ
وكـذرا آخـر يف
كـذرا طــد اـصـٌوح
ً
جيرؤ أحد طىل أن يل ويؼقم بؿثؾ هذه إطـامل ويــذر ً
ِ ِ
مـرة أخـرى
اـعق وآخر طـد اـؿًـوء وهؽـذا :وـؽــ بعـد أن ؼـودرت ،رجعـً اـــذور ّ
وتقسالهتؿ مـ جديد.
ذكو وذطقا بـذورهؿ
ّ
[يضحؽ اـًقد] ؽؼد ارتوحقا مـ ّ
مجقع هذه إمقر هل أٓطقى ،ك ّؾفو أٓطقى ،ؼويي إمر ّ
أن هـوك ؽرق بع أـعقبـي وأخـرى،
إٓ أّنو كؾفو أٓطقى ،كؾ ذـؽ خديعي ومؽر ،وتالطى بـومقس اؿ وهـق اإلمـوم ،تالطـى
بحؼقؼي اـقٓيي ،تالطى بـومقس اـعومل ،تالطى بذـؽ اـفء اـذي هق ّ
حمط ؼرية اؿ ،واـذي
ُيظفر ؼريتف طؾقف و ُيٌقـفو ،ؽعـدمو يل اؿ ويظفر ــو ؼريتف ؽنن مجقع ذـؽ سقؽقن ـف حًـوب
وتقسالت"  :ؽؾِؾـذور أـػ مقف أحًــ مــ هـذا وؽقفـو ثـقاب
دؾقؼ ،تؼقل أّنو "كذور
ّ

هيتؿ بذـؽ.
أكثر ،وٓبدّ ـإلكًون أن ّ
حصؾً إحدى اـؼضويو ،وؾد ؾؾً ّ
بلن هذه اـؿًلـي يـٌغل أن ٓ حتصؾ ،وكـون
ؾٌؾ طدّ ة أيوم
ْ
اـشخص اـؿًمول طـفو ً
رجال صوؽ ًقو وذا ك ّقي صوؽقي وصودؾي ،ؽجوء إ َّيل وووحً ـف إمـر،
وؾؾً ـف :هؾ ؾؾٌؽ حمرتق مـ أجؾ اإلمـوم احلًـع أم مــ أجـؾ كػًـؽ؟ ؽعؾقـؽ أوًٓ أن
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طظ أن أحتدّ ث معـؽ ،ؽـنن كـون ؾؾٌـؽ حمرت ًؾـو ٕجـؾ
تعؾؿـو طـ تؽؾقػـو حتك أطرف كقػ ّ
كػًؽ ،ؽال طالؾي ــو بؽ واذهى وأؼؾؼ اـٌوب وراءك .وأ ّمـو إن كـون ؾؾٌـؽ حمرت ًؾـو ٕجـؾ

اإلموم احلًع ؽلكو وومـ ـؽ ّ
بلن اإلموم احلًع سقعطقؽ ثقاب اؾـس اـعـزاء هـذا ،ؽـامذا

تؼقل؟ ؽرأى أكّـل صودق يف كالمل وٓ أؾقل خالف اـقاؾع إكشـوء اؿ ،ؽؼـول :سـلطؿؾ بـام
تراه مـوس ًٌو .ؽؼؾً ـف :بام ّ
أن إمر كام أؾقل ؽوجعؾ اؾس اـعزاء طقو ًو طـ تؾؽ اـًـوطي يف
تقف حًـ ،ؽتؾـؽ
اـًوطي إخرى .ؽؼول :حًـًو .وذهى ..موذا ُيعترب هذا
اـتقف؟ هذا ّ
ّ
احلوـي اـتل يؿؽـ أن تثري كال ًمو ً
وكؼال ـؾؽالم هـو وهـوك أو يؽقن ؽقفـو مشـؽؾي ؾـد اكتػـً،
ؽؼد حصؾ ذـؽ اـشخص طىل ثقابف ـ ومـ حًـ اـصدف ّ
أيضـو
كـذرا ً
أن هذا كون ؾـد كـذر ً
ؽؼؾً ـف :إن كـً ؾد كذرت ؽعـدي ـؽ مقف جقد ـؾـذر ؽآخـذه مــؽ وأهؽـف بوــقوبـي
طـؽ [يضحؽ سامحتف] ـ هؾ أتقـو إغ هـو [وإغ هذه اـؿدرسـي] ـؽـل كٌؼـك طـىل مـو كحــ
وكتحقل شقئ ًو ؽشق ًئو؟ طىل اإلكًون أن ٓ يٌؼك يف كػس اـؿًـتقى اــذي
كتغري
ّ
طؾقف؟! أم ـؽل ّ
يؼ ٌَع ؽقف سوئر اــوس ،ؽنن كون اهلدف هق أن كٌؼك طىل مـو كحــ طؾقـف ،وطـىل كػـس صريؼـي
اـتػؽري وكػس اـؽقػ ّقي ؽؾقس هـوك حوجـي ٕن تـل إغ هـذه اـؿدرسـي ،ؽفــوك اـؽثـري مــ
اـؿحورضات واـؽؾامت إخرى [يف ؼري هذه اـؿدرسي] .جيى طؾقـو أن كرى مو هق اـطريـؼ
اـذي مىش ؽقف اـعظامء وإوـقوء [وكتٌعـف] ،ؽؼـد يؽـقن صـريؼفؿ لوـ ًػـو ـطريـؼ أخـريـ،
وـؽــو ؾد رأيـو إثر اـؿحؿقد اــوشئ مـ اـؿف يف هذا اـطريؼ.

َظزاث ئىل ببعٍ كزبالء ًأسببهبب ًغبّبهتب
اـتقسـؾ بـف طؾقـف
إمر اـذي جيى طؾقـو أن كؾتػً إـقف يف مًلـي سـ ّقد اـشـفداء ويف مًـلـي
ّ
اـًالم هق أكّف طؾقـو أن كػؽّر وكرى ـامذا حدثً واؾعـي كـربالء؟ ومـو هـل اـغويـي مــ هـذه
احلودثي؟ يف بدء احلودثي ويف أحداث مو ؾٌؾفو ،طؾقــو أن كـظـر إغ اـؿًـوئؾ واـؿقاؾـػ اـتـل
ضفرت يف حركي اإلموم احلًع.
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ؽوكظر إغ مو حدث يف بدايوت اـقاؾعي ،ؽفمٓء اــذيـ يؼقــقن بـلن هــوك ؽر ًؾـو بـع اإلمـوم
احلًـ واإلموم احلًعّ ،
حًــل ،ؽفـمٓء اــذيـ
حًقـل وأخـر
وأن أحدهؿ يؼقل بلين أكو
ّ
ّ
ويػرؾـقن بـع
يعتربون اإلموم احلًع رجؾ حرب واإلموم احلًـ رجـؾ مًـوـؿي وصـؾحّ ،
اإلموم احلًـ واحلًع ،كؼقل هلؿ :ـامذا مل يؼـؾ اإلمـوم احلًـع شـق ًئو ـؿعوويـي ـؿـدّ ّة طػـ
سـقات؟! ؽؼد كوكً خالؽي اإلموم احلًع طػ سـقات ،مـذ شفودة اإلموم احلًـ يؽقن ؾد
مه طىل صؾح اإلموم احلًـ طػ سـقات ،صٌ ًعو هذا اـؿطؾى سـتعرض إـقف بـحق مًٌقط
كقوـح
أكثر يف كتوب "سقامء طوشقراء" اـذي أطؿؾ طىل تلـقػف يف اـقؾً احلورض ،ؽًقف ّ
اـؿًلـي ـ إكشوء اؿ ـ ؽقف بشؽؾ أكرب ،ؽفذه اـعػ سـقات اـتل ؾضوهو اإلموم احلًـع طؾقـف
اـًالم مع معوويي موذا تُعتَرب؟ ؽفؾ هـوك ؽرق بع يزيد ومعوويي؟! معوويـي أسـقء مــ يزيـد
بامئي مرة ،ؽقزيد ـقس إٓ حققان طديؿ اـػفؿ ،شورب ـؾخؿر ،مالطى ـؾؼردة ،يتٌـع شـفقاتف،
مـرة ،ؽقزيـد
وأ ّمو معوويي ؽفق أسقء مـف ؽقام ؾوم بف مـ حمؼ اـديـ وحمؼ مظوهر اإلسالم بلـػ ّ
ؾـرر أن
ٓ يشء يف مؼوبؾف ؽفق طديؿ اـػفؿ وجوهؾ ،هؾ اـتػتّؿ؟ ؽنن كون اإلموم احلًـع ؾـد ّ
حيورب ؽؾِؿ مل حيورب معوويي ،وسؽً ـعػ سـع؟!

ؾوـقا بلكف مل يؼوتؾ ومل يتؽ ّؾؿ احرتام ًو ـصؾح أخقف .وـؽـ كؼقل هلؿ:
أوًٓ :مل يؽـ ذـؽ اـعفد حمرتم ًو أصالً :ؽؼد ؾوم معوويي بـؼضف ومتزيؼف وووعف حتـً ؾدمقـف،
وؾولّ :
إن هذا اـعفد اـذي بقــو ٓ ؾقؿي ـف ،وكؾ هذا اخلداع ـ كؾؿي اخلداع مـ طـدي مل يؼؾفو
معوويي ـ مـ أجؾ أن أصؾ إغ اإلمورة  ،وؾـد وصـؾً [وحؼؼـً هـديف] ؽـال ؾقؿـي ـؾعفـد
بعدُ  )6(.وبدأ بوـؼتؾ واإلؼورة [طىل اـشقعي] ورضهبؿ ،ومل يرتك جـويي إٓ ؾـوم هبـو ،ؽؿعوويـي
هق مـ أشوع سى أمري اـؿممـع طؾقف اـًالم يف إمصور وأمثول ذــؽ ،ؽؼـد كـوكقا يًـ ٌّقكف
طؾقف اـًالم ويؾعـقكف طىل اـؿـوبر كذكر مـ إذكـور ،ؽؼـد كـون يؿؽــ ـإلمـوم احلًـع أن
( )6اكظر :ذح ّنٍ اـٌالؼي ٓبـ أ احلديد ،ج ،16ص .46
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ؾؿـً [يـو معوويـي] بتؿزيـؼ
يؼقل :أكو ٓ أؾٌؾ هبذا ؽنكف وإن كون أخل سـوكت ًو ،إٓ أكـؽ ؾـد
َ
اـصؾح وجعؾتف حتً ؾدمقؽ ،ؽلي صؾح هذا وأ ّيي معوهدة؟! ؽفذا أوًٓ ،ؽال يصـح أن يؼـول
بلكف مل حيورب احرتا ًمو ـؾصؾح اـذي ؾوم بف أخقه.
أيضو إموم ،وأرى ّ
وثوك ًقو :كون بنمؽوكف أن يؼقلّ :
طـظ تؽؾق ًػـو آخـر
إن أخل كون إمو ًمو وأكو ً
أن ّ

[خيتؾػ طـ تؽؾقػ أخل] :ؽال إشؽول يف هذا اـؽالم ـق ؾوـف طؾقف اـًالم ،ومل يؽــ ٕحـد

أي اطرتاض طؾقف :ؽفق إموم .ؽام هق تصقركو كحـ طـ اإلمـوم؟ هـؾ اإلمـوم مثـؾ
أن يعرتض ّ
بؼ ّقي اــوس؟ هؾ يػؽّر كٌؼ ّقي اــوس؟ هؾ أؽؽـوره وكتوئجـف مثـؾ سـوئر اـــوس ،أم ّ
أن اإلمـوم
يتعوصك بـحق آخر؟!

األئًّت ػهْيى انسالو ًئجزاؤىى االخخْبرُ دلشْئت اهلل ًنٌ ػهَ أَفسيى
ّ
اـؿفؿي :ؽوإلموم احلًع مل يؼـؿ
إن اإلموم هق اري مشقئي اؿ يف هذا اـعومل ،هذه هل اـؿًلـي
ّ
إٓ طـدمو اكتؼؾ معوويي إغ جفـّؿ ووصؾً اخلالؽي بعده إغ يزيدِ ،مل مل ْ يؼؿ يف تؾؽ اـًــقات
اـعػ؟ ّ
ٕن مشقئي اؿ مل تؽـ يف ذـؽ ،ؽـحـ ؼوؽؾقن طـ هذه اــؼطي ،ؽنكف يـٌغل طؾقـو أن ٓ
كـظر إغ إمقر مـ جفي واحدة ،بؾ طؾقــو أن كـظـر إغ إحـداث واـقؾـوئع كؽـؾ وبـظـرة
شؿقـ ّقي ،ؽنن كون إمر كذـؽ ؽام اـػورق اـذي يٌؼك بع اإلموم احلًــ واإلمـوم احلًـع؟!
ؽفؾ يؿؽـ أن يؽقن هـوك ؽورق؟! هؾ اـتػتؿ؟
هذا بوــًٌي ـام ؾٌؾ حودثي طوشقراء ،وأ ّمو بوــًٌي ــػس حودثي طوشقراء ،ؽوكظر إغ مًؾؿ بــ
طؼقؾ طىل سٌقؾ اـؿثول ،أتعرؽقن ِمل كون ـؿًؾؿ بـ طؼقؾ ؾ ٌّي ومشفد أن؟ ومل َ يلتقـف اـــوس
كؾ ذـؽ؟ ّ
ويتقسؾقن بف؟ مل َ حوز هذا اـؿؼوم واـؿقؾع ّقي؟ أتعرؽقن اـًٌى يف ّ
كؾ ذــؽ ٕكـف

طـدمو جوء ابـ زيود إغ مـزل هوكئ بـ طروة ،وكون مًؾؿ واؾ ًػو جوك ًٌو وؾـول هـذا هـق وؾتفـو
مريضـو دطـك
[ـؽل أؾتؾف وأّنل أمره] ؽؼد كوكً اـؿًلـي مدروسي مًٌ ًؼو ،ؽعـدمو كون هوكئ ً
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مًؾام إـقف وؾول ـف :تعول ؽؼد حون اـقؾً ،ؽعـدمو يل ابـ زيـود ـعقـود تؽـقن أكـً لتٌ ًئـو
ً
مًؾام وؾع بوـًقػ طىل مػـرق ابــ
ؽتل وتيبف حع يدخؾ وتـفل أمره ؼقؾي .ؽقاؿ ـق أن ً
ثؿي كربالء :ؽجؿقع اـػتـ كوكً بًٌى ابـ زيود :ؽؼـد كـون شـقطوكًو :كعـؿ كـون
زيود ـام كون ّ
شجو ًطو ورجؾ حرب ،ويف كػس اـقؾً كون ُييب بف اـؿثؾ يف اخلٌٌ واـشـقطـي واـؼًـقة
ؽقؼول [ـؿـ اكتفك أمره]" :وؾع بقد ابـ زيود" .حًـًو ،ؽؾامذا مل يؼؿ مًؾؿ هبذا اـعؿؾ؟ إكشـوء
اؿ سقف أؾقم بتقوقح هذه اـؿًلـي ـ وهل حرمي آؼتقول واـغدر يف اإلسـالم ـ يف كتـوب
"سقامء طوشقرا" ،ـؼد كوكً اـػؽرة اـقحقدة اـتل يػؽّر هبو مًـؾؿ هـل ّأين ــق رضبـً هـذا
اـرجؾ أن بوـًقػ ؽام اـذي سقؼقـف اــوس؟ موذا سقؼقـقن؟ سقؼقـقن :أكً كوئـى اإلمـوم
احلًع ،وأتقً مـ ؾٌؾ اإلموم احلًع وتعؿؾ بوحلقؾي واخلديعي؟! طؾقـؽ أن تـل يف مؼوبـؾ
أيضـو،
وجفو ـقجف ،وتؾٌس درطؽ ،وتعطقف اـًقػ ،ومتًؽ أكً بًقػؽ ً
ابـ زيود وتقاجفف ً
ً
رجال ـرجؾ :ؽوإلموم احلًع ـقس جٌوكًو ،وٓ يغتول أخريـ ،اإلموم احلًع ٓ يـجز أطامــف
وؼدرا ،ؽفق يؼقل ٓ :أبويع يزيد وهو أكو ذا ،ؽنن تريدوا ؾتظ ؽوؾتؾقين ،ؽام دامً روحـل
خػقي
ً
يف بدين ؽًلؾقم بوـدؽوع ،وــ أستػقد مـ ؾقة اإلمومي وٓ مـ وٓيتل ،وؾد جوءه اجلـ وجوءه
اـؿالئؽي ،ويف بعض إؾقال ّ
أن وحقش اـصحراء ؾد جوءتف ،ؽعـدمو جـوءه اجلـ ّـ ؾـوـقا ــف:
أمفؾـو سوطي واحدة ــػـ َقفؿ .ؽؼول هلؿ اإلموم :أــقس طــدي يـدان [حتـك أسـتعع بؽـؿ]؟!
رجالن مـ مجوطي اإلموم احلًع كوكو يؽػقون إلؽـوء جقش يزيد ،أحدّو أبق اـػضـؾ اـعٌـوس
وأخر طظ إكرب سالم اؿ طؾقفام ،وؾد كوكو مص ّؿؿع يف يقم طوشقراء مــ دون أن يطؾٌـو
ؽـنّنام بـٌعض اخلـقارق وبعـض
طام كوكو سـقػعالنّ ...
مًوطدة مـ أحد ...وــرتك احلديٌ ّ
اـؿًوئؾ يؼقمون بؿًح طوشقراء ويـفقن جقش يزيد ،ؽام اـذي مـعفؿ مـ اـؼقوم بذـؽ؟ ؾول
هلؿ اإلموم احلًع طؾقف اـًالم :هذا ـقس وؾً هذه إؽعـول ،وكحــ ـًــو مــ أهـؾ هـذه
إمقر :كحـ كتعومـؾ هبـذا احلؽـؿ اـظـوهري ،وهبـذه اـصـقرة اـظوهر ّيـي ،وهبـذه اـطريؼـي
اـظوهر ّيي ،وصٌ ًؼو هلذه اـؼقاطد اـظوهر ّيي ،ؽـحورب ،وكحػـر اخلــدق وكراطـل اـؼقاطـد ،أ ّمـو
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واـتقؽوت اخلورؾي ـؾعودة ؽـدطقهو ـمخـرة ،ؽــحـ مل كؽــ يف
استعامل اـؼدرات اـٌوصـ ّقي،
ّ
هذه اـدكقو مـ أجؾ هذه اـؿًوئؾ.

غْبة خٌارق انؼبداث ًبزًس أحكبو اندٍّ ىٌ انذُ جيؼم ػبشٌراء لدًة
وهذه اـؼض ّقي هل اـتل جعؾتـو ودطتـو ٕن كؼتدي وكتٌّع اإلموم احلًـع طؾقـف اـًـالمٕ :كــو
أكً تًتطقع أن تؼقم هبو ،ؽال أؾقم بلطامل أخـرى ،ؽــػس
كتٌّع
شخصو يؼقل :أكو أؾقم بلطامل َ
ً
إؽعول اـتل تًتطقع أكً أن تؼقم هبو أكو أؾقم هبو :ؽؽام أكــل أططـش وأططـل اــامء ٔخـر،
تتحؿؾ اـعطش أطط اـامء ـشخص ٔخـر،
وؾودرا طىل أن
ؽلكً كذـؽ طـدمو تؽقن ططشوكًو
ّ
ً
هذا اإلكػوق اـذي أؾقم بف يؿؽـ أن حتصؾ طؾقـف أكـً وتـػؼـف بقـدك ،ؽؾـقس طــدي أطـامل
[أتقف مـ مـطؾؼ ّأين] أكو اإلموم احلًع اـؼودر طىل ّ
كؾ يشء ومجقـع
أخرى ٓ ،تتخ ّقؾ ّأين
ّ
وتقيف ،ؽلؾقم هبذه إؽعول اـتل ؾؿـً هبـو ،حتّـك تـل
اـؿؾؽ واـؿؾؽقت حتً اختقوري
ّ

أكً وتؼقل :أكً طـدك هذه اـؼدرات ،أمو أكو ؽال أمتؾؽفو :ؽفذا ؽراق بقـل وبقـؽ .بؾ يؼقل

أيضو ؾودر أكً تػعؾ كػس مو ؽعؾتـف اـًـقدة زيــى،
أيضو ؾودر ،أكً ً
ـف اإلموم احلًع :أكً ً
طظ إكرب ،هذه هل اـؿًلـي ،وأكً ُيؿؽـؽ أن تؼقم بــػس
أكً ؾودر طىل ؽعؾ مو ؽعؾف ابـل ّ

احلر ،وكود ُيغؿك طؾقفؿ مـ شـدّ ة اـعطـش ،ؽـلى بعـض
مو ُ
ؾؿً بف حقـام جوء مؼوتؾق جقش ّ

أصحوب اإلموم احلًع طؾقف اـًالم وؾوـقا ـفّ :
إن همٓء يؾػظقن أكػوسفؿ إخـرية ،ؽـدطـو
كُجفز طؾقفؿ ،ؽؾـ يلخذ مـّو ذـؽ أكثر مـ سوطي واحدة! ؽؾق ّأّنؿ كوكقا ؾد ؾضقا طىل جـقش

احلرٓ ،كتػً كربالء :حقٌ سقؽقن بقسع اإلموم طؾقف اـًالم أن يًؾؽ صري ًؼو آخر كطريـؼ
ّ
اـقؿـ :ؽتـتػل بذـؽ أحداث طوشقراء ،ـؽـّـو كجده طؾقف اـًالم يـفض ويل ويًؼقفؿ...
ؽام ُيؼول مـ ّ
تـؿ
أن اإلموم طؾقف اـًالم مل يؽـ يعؾؿ بام سقجري يف كـربالء هـق كـذبٕ :كّـف ّ
احلديٌ طـ هذه اـقاؾعي يف اـعديد مـ اـؿقاوع :يف اـؿديــي ،وؾٌـؾ أحـداث اـؿديــي ،ويف
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ّ
زمـ اـرسقل ،ويف زمـ أمري اـؿممـع :وؾد سؿع اجلؿقع طـفـو اـؽثـري ،إغ درجـي ّ
اـؽـؾ
أن
كون يعؾؿ ّ
بلن ؾض ّقي اإلموم احلًع ستـتفل يف كربالء ،كام كون بـػًف طؾقـف اـًـالم يتحـدّ ث
ـون ؽِقـَـو ب ِ
ـوذًٓ
طـ ذـؽ صقال ذـؽ اـطريؼ :ؽحقـام كون ُيريد اخلروج مـ مؽّي ،ؾولَ " :م ْـ َك َ
َ
ـؾ معـَـوَ :ؽـنِكَّـِل ر ِ
ِ ِ ِ
اح ٌ
ـؾ ُم ْصـٌِ ًحو ْ
إن َشـو َء ا ُ
ؿ
ُم ْف َج َت ُفَ ،و ُم َق ِّصـًو َط َىل ـ َؼـآء اؿ َك ْػ ًَـ ُفَ ،ؽ ْؾ َ ْري َح ْ َ َ
َ
َت َع َوغ"

()7

ؽفؾ هـوك أهح مـ هذا اـؽالم؟! وهؽذا بوــًٌي ـٌؼ ّقي إحـداث اـتـل وؾعـً

صقال اـطريؼ .وهلذاّ ،
ؽنن اجلؿقع كوكقا يعتؼدون بام سـقجري وطـىل يؼـع مــف :ؽـال ُيؿؽـــو
ٍ
اـؼقل ّ
وحقـئذ ،مو دام طىل ا ّصالع ،ؽؾامذا سـؼك
بلن اإلموم احلًع مل يؽـ ـف ا ّصالع طىل إمر:
احلر()8؟! ؽؾق كـّو كحـ مؽوكف ،موذا كـّو ســػعؾ؟! كـّـو ســؼقل :دطفـؿ يؿقتـقن! ّ
ٕن
جقش ّ
اـؿًلـي ــ حتتوج حتّك إغ حرب ،وكوكقا سقؿقتقن حتّك ــق اؾتقـوا طـىل طـدم إططـوئفؿ
اـامء ،حقٌ ّ
ؽرتجـؾ
إن بعضفؿ مل تؽـ هلؿ اـؼدرة حتّـك طـىل إيصـول اـ ُؼ َـرب إغ أؽـقاهفؿ،
ّ

اإلموم احلًع طؾقف اـًالم طـ مركٌف ،وسؼوهؿ مـ اـؼربي بـػًف! ؽوـذي يعؾؿ ّ
بلن كػس هذا

اـرجؾ سقف يل بعد ثامكقي أيوم أو طػة ويرمقف بوـًفوم ،ومـع ذــؽ ؽفـق حيؿـؾ اـ ُؼربـي
أحترك وؽ ًؼو ـؾؿشقئي اإلهل ّقي ،وأكـو أطؿـؾ
ويًؼقف اـامء ..ؽام معـك ذـؽ طـده؟ معـوه أكّـل أن ّ
أن هذه اـؾحظي ـقًً هل حلظي كربالءّ ،
بتؽؾقػل أن :وبام ّ
ؽنن هذا اإلكًون ٓ خيتؾػ طــ

وطظ أن أرمحـف ..هـذا هـق اــدرس اــذي يـٌغـل أن كتع ّؾؿـف مــ سـ ّقد
بؼ ّقي اـعٌود يف يشء،
ّ

اـشفداء!

رسبنت ػبشٌراء ئنْنب :احببع يشْئت اهلل ًرضبه ييًب كبَج اننخْجت
ؽفذا هق اـدرس اـذي ؾدّ مف طؾقف اـًالم يف كربالء :أي يف طع مراطوتف ـؾؿقازيـ واــدؾوئؼ
واستخدامف ـؾد ّؾي يف سٌقؾ أداء إطامل طىل أحًـ كحقّ ،
متقج ًفـو كحـق مؽـون
ؽنن ؾؾٌف كون
ّ
( )7ـؿعوت احلًع ،ص .23
( )8اكظر :بحور إكقار ،ج ،44ص .376
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متقج ًفو إغ هذه إمقر ،وٓ ـؾـق ،وٓ ـؾتغ ّؾى طىل يزيد ،وٓ ـؿًلـي أكّف إذا
آخر :ؽؾؿ يؽـ
ّ
ؾوم هبذا اـعؿؾ أنّ ،
ؽنن ذـؽ سقؿـع مـ حصقل تؾـؽ احلودثـي ،بـؾ كـون يعؿـؾ بحًـى
اـظوهر :وهذا ّ
حـؼ :ؽفـذا هـق رجـؾ
يدل طىل أكّف مـ
اـيوري أن يؽقن هذا اـرجؾ رجؾ ّ
ّ
احلؼ! وأ ّمو طؾؿف ّ
بلن ذـؽ اـرجؾ سقف يل ؼدً ا وييبف بوـًقػ ؽفق ٓ يعؿـؾ بؿؼتضـوه،
ّ
وطظ أن أؾيض ـف حوجتـف ..وهـذه هـل رسـوـي طوشـقراء بوــًـٌي
بؾ يؼقل :إكّف أن حمتوج،
ّ

إـقــو! أي أن يــل اإلكًـون وجيعــؾ حقوتـف وأهداؽــف وطالؾتـف بؿحقطــف اـعـوئظ وأصــدؾوئف
وجرياكف ،وطالؾتف بوؿ تعوغ واـؿجتؿع ؾوئؿ ًي ك ّؾفو طىل أسوس ذـؽ اـعؿؾ اـذي يشعر بلكّـف
مقاؽؼ ـروو اؿ تعوغ ومشقئتف :وأ ّمو مو هل اــتقجي اـتل سقمول إـقفو هذا اـعؿؾ ،ؽال يـٌغـل
ـف أن ُيػؽّر يف ذـؽ! بؾ يـٌغل طؾقف اـتػؽري يف هذا إمر :هؾ ّ
إن كتقجي هذا اـعؿؾ هل جؾى
روو اؿ تعوغ أم ٓ؟ وذـؽ ّ
اـؿفـؿ هـق أن يًـتجؾى اـعؿـؾ روـو اؿ تعـوغ ٓ روـو
ٕن
ّ
ٍ
هتـؿ اــتقجـي ..أؽفـؾ
اــػس :وٓ يـٌغل ــو اـرت ّدد يف هذا إمر أو اـتق ّؾػ طـده! وحقـئذّ ٓ ،
دئام هل اـًؽوكر واحلؾقى؟! ؽال أحد وؿـ ــو هذا إمـر ،وٓ
مـ
اـؿؼرر أن تؽقن اــتقجي ً
ّ

أحد وطدكو بف ،وـقس كظوم اـعومل ؾوئ ًام طىل ذـؽ! وأ ّمو مو حيصؾ اإلكًـون طؾقـف مــ اـعؿـؾ،
ؽفق اـعٌقر :أي ّ
أن اـعٌقر هق كتقجي اـعؿؾ.

السو انخأسِّ بؼبشٌراء :ػدو انخٌسّم ئىل احلْم ًاالفرتاءاث ػهَ اخلصٌو نخحمْك اننصز
وهذا هق اـؿراد مـ أن كجعؾ مـ واؾعي كربالء وطوشقرء أسقة ــو :ؽنذا جعؾــو مـفـو أسـق ًة
كتقسؾ بعد ذـؽ ـ مـ أجؾ اـتغ ّؾى طىل اخلصؿ ـ بآٓف احلقؾ وبوإلهوكـي وآؽـرتاء
ــو ،ؽؾـ ّ
واـتزوير وأمثول ذـؽ .وـق أكّـو جعؾـو مـ طوشقراء أسق ًة ــو ،وكـّو صودؾع يف ووعـو أطـالم
س ّقد اـشفداء طؾقف اـًالم طىل جدران اـؿـوزل واـغرف ،ومل كضعفو ـؾزيـي واـؾعى واـتؿثقؾ
وؼري ذـؽٓ ،ختؾػً طالؾوتـو بوــوس ،وـتعومؾـو معفؿ بطريؼي أخرىٕ :كّـو حقـام ك ّطؾع طـىل
طوشقراء ،كرى ّ
بلي يشء [مـ أطـامل اـؿؽـر واـتزويـر
بلن اإلموم احلًع طؾقف اـًالم مل يؼؿ ّ
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طدوه اـامء ،كام ّ
طـدوه
أن رسقل اإلموم احلًع امتـع طــ ؾتـؾ
ّ
واـتفؿ تؾؽ] ،بؾ كون يًؼل ّ
طـدمو جوء إغ اـؿـزل ،ـؼد ؾول يف كػًف :بام أكّف ـقس م ّطؾ ًعو طىل وجقدي يف تؾؽ اخلزاكي ،ؽال
يـٌغل أن أخقن مـ أرسؾـل واستـوبـلّ :
ٕن اــوس يـظـرون إغ اإلمـوم احلًـع مــ خـالل
مالحمل وسؾقكل! ويف هذه احلوـي ٓ ،يعقد بنمؽوين أكو أن أخقن رؽقؼلّ :
ٕن اــوس ي ّطؾعـقن
طىل رؽقؼل مـ خـالل أحـقايل :ؽقؼقــقن ّ
بـلن هـذا اـشـخص مـرتٌط هبـذا اـؿؽـون وهـذه
اـؿدرسي :وهلذا ،ؽنكّف يصري أسقة!
وهبذاُ ،يصٌح مًؾؿ بـ طؼقؾ واإلموم احلًع طؾقف اـًالم وحية أ اـػضؾ اـع ٌّـوس و...
أسقة بوــًٌي إـقـو :ؽقصريوا بلمجعفؿ وتصري كؾامهتؿ وأؽعوهلؿ وحركوهتؿ أسقة بوــًٌي إـقــو.
وكتػرغ ؽؼط
حمرم،
ُـحل مطوـعوتـو
ّ
وصوكو اـؿرحقم اـعالّمي بلن ك ّ
وـطوـام ّ
ّ
اخلوصي جوك ًٌو يف أ ّيوم ّ
ـؿطوـعي اـؿؼوتؾ وكؾامت اإلموم احلًع طؾقف اـًالم :ؽـام هـق سـٌى اهتاممـف اـؽٌـري هبـذه
اـؿًلـي إغ درجي أكّف كون يلمر بؽتوبي تؾؽ إؾقال اـقاردة يف "ـؿعوت احلًع" وووعفو يف
أن يف ّ
ـقحوت طىل اجلدران؟ اـًٌى يف ذــؽ هـق ّ
كـؾ خطـقة مــ خطـقات ّنضـي اإلمـوم
احلًع طؾقف اـًالم ـقحي!
احلر هق كػس مو ؾوم بف واـده جتوه معوويي يف ص ّػع حقــام أؼؾـؼ
ؽام ؾوم بف اإلموم احلًع جتوه ّ

هذا إخري ذيعي اـػرات يف وجف جقشف يف اـر ّؾي بص ّػع ـ إذ ّ
إن ّنر اـػرات يعرب إغ جوكـى
ؽؾام ضػر جقش اإلموم بوـػـيعي ،ؾـوـقا ــف :ؽؾـؿــعفؿ
طامر بـ يوه ـ ّ
اـر ّؾي حقٌ يقجد ؾرب ّ
أيضو مـ اـامء! ؽؼول هلؿ طؾقـف اـًـالمُ ٓ ،ٓ :يؿؽـــو اـؼقـوم بـلطامهلؿ اـًـ ّقئي واــر ّد
بدوركو ً
اـؿشع :ؽلكو أمري اـؿممـع ،وذاك معوويي ،ؽؾق ُؼؿ هق بتؾـؽ إؽعـول،
طؾقفؿ بـػس سؾقكفؿ ُ

طظ اـؼقوم هبو )9(.وهلذا ،حقـام استُشفد أمري اـؿـممـع طؾقـف اـًـالم،
طظ ،ؽال يـٌغل ّ
وأ ّمو أكو ّ

( )9ؾول طؾقف اـًالم ٓ :واؿ  ٓ ،أكوؽئفؿ بؿثؾ ؽعؾفؿ ،أؽًحقا هلؿ طـ بعض اـػيعي ،ؽػل حد اـًقػ مو يغـل إن شـوء اؿ .ذح ّنـٍ اـٌالؼـي
ج ،1ص  24وج  ، 3ص :331وكحقه يف يـوبقع اـؿقدة ج ، 1ص : 451وبحور إكقار  :ج ، 32ص.443
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بلن معوويي هذا وطىل اـرؼؿ مـ ؾًووة ؾؾٌف وـممف وؼري ذـؽّ ،
كجد ّ
ؽنن اــدمقع جتـري مــ
أيضـو داؽ ًعـو
طقـقف طـدمو يتذ ّكر أمري اـؿممـع ،مثؾام كون سؾقك اإلموم اـروـو طؾقـف اـًـالم ً
أيضـو
ـؾؿلمقن ـ مع ؾًووة ؾؾٌف ـ ٕن يلمر بوـًامح بنؾومـي اـعـزاء طـىل اإلمـوم ،ؽقٌؽـل هـق ً
احلؼ:
ويؼقل :أكتؿ ٓ تعرؽقن مـ كون هذا اـرجؾ ،ـؽـّـل أكو أطرف مـ كون! وؾد كون يؼقل ّ
ؽؿع أكّف هق اـذي ؾتؾ اإلموم ،ـؽـّف كون يعؾؿ مـ هق اإلموم! وطىل هذا ،ـق ؾوم أمري اـؿـممـع
(أو مًؾؿ) بتؾؽ إطامل [اـؿشقـي] ،ـؼول معوويي :ـامذا تعدّ ون هذا إمو ًمو؟! ؽفـق ؾـوم بتؾـؽ
أيضو! وبام أكّف مل يؼدر طـىل أن يصـؾ إـقــو ،ؽؼـد اّنـزم،
إؽعول ،ويف اـؿؼوبؾ ،كحـ ؾؿـو هبو ً
وإّٓ ،ـق كون يًتطقع اـتغ ّؾى طؾقـوٕ ،مًؽ بـو! وإذا كون طؿرو بـ اـعوص ؾد ؾول يف مق:
"أكتؿ ٓ تعرؽقن طؾ ًّقو ،بؾ أكو اـذي أطرؽف" ،ؽألكّف يعؾؿ مو اـذي ؽعؾف اإلموم معف حقــام اّنـزم
يف احلرب وؾوم بذـؽ اـعؿؾ اـشـقع :هذا مع أكّف ـقس مـ اـقاوـح مـو اــذي ؾـوم بـف ذــؽ
اـتعقس ،ـؽـّف كون يًتطقع آؾتصور طىل رؽع يديف استًال ًمو ،ومل يؽـ بحوجي ـؾؼقـوم بتؾـؽ

إمقر حتّك ُجيرب اإلموم طؾقف اـًالم طىل أن يدير وجفف! ـؼد كـون ُيـدرك ّ
بـلن هـذا اـرجـؾ

بػا طود ًّيو :ؽلطامـف ٓ تشٌف أطامل اــوس اـعود ّيع .وـؽـ يٌؼك اـًمال أكو ـامذا ٓ كُـدرك
ـقس ً
كحـ ذـؽ؟! ؽألجؾ مـ ؾوم طؾقف اـًالم بتؾؽ إطامل؟ ٕجؾ أن كـل اـقـقم ــ وهـق يـقم

اخلؿقس ـ وكطرح هذه اـؿًوئؾ ،وكتحدّ ث وكًؿع ،وكرى مو اـذي ؾومقا بف حتّك وصؾقا إغ
تؾؽ اــتوئٍ ،وـامذا مل كصؾ كحـ إـقفو؟ ؽنذا ؾؿـو بـػس مو ؾومقا بـف ،ؽنكّــو سـصـؾ إغ كػـس
اــتقجي اـتل وصؾقا إـقفو.
ؽعـدمو ؾقؾ ـؾؿرحقم اـعالّمي ّ
بلن أحد اـعؾامء أى إغ مشفد ،وبلكّف ُييسء استغالل اسـؿؽ ــ
حقٌ ذهى ـؿًتشػك إمراض اـؼؾٌ ّقي وكزل هـوك ـ ؾـول يل :احلؿـد ؿ اــذي جعـؾ مــ

واـؿتلد ،وأ ّمو ـق كـّو كحـ بـدًٓ طــف ،ـؼؾــو:
اسؿل سٌ ًٌو ــجوة أحد اــوس! هذا هق اـؿتٌِّع
ّ

أيـ هق ذـؽ احلؼري؟ اذهٌقا وح ّؼؼقا يف إمر وأخرجقه مـ هـوك ..يوــف مــ !...ـؼـد أسـوء

استغالل اسؿل ،ؽوؽضحقه واكػوا خربه يف اـؿجالّت واإلذاطي! ـؽـ ّـ اـؿرحـقم اـعالّمـي
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مـرض يف ؾؾٌـف ،ؽوسـتػود مــ اسـؿل
ؾول ٓ :تـًٌقا بٌــً شـػي! ؽـذـؽ اـؿًـؽع أمل ّ بـف
ٌ

وأخربهؿ بلكّف اـطفراين :أـقس هذا أؽضـؾ؟!! وح ًّؼـوّ ،
إن هـمٓء اـعظـامء يع ّؾؿـقن اإلكًـون

كقػ يعقش ،وكقػ يرتٌط بوؿ تعوغ!

حزارة احلسني ىِ االرحببط ببنٌالّت ًببهلل مبب حيمّك اذلداّت ػند احلرية
وهذه هل تؾؽ احلرارة اـؿؽـقكي يف ؾؾقب اـؿـممـع اـتـل ٓ تـربد أبـدً ا ،واـتـل تـتحؽّؿ يف
حقوهتؿ بلمجعفوُ ،
وحتدّ د هلؿ موذا يػعؾقن هـو وموذا يػعؾقن هـوك ،وٓ يؼتق إمر طـىل ـطـؿ
مظفرا و ُبعدً ا مـ أبعود اـؿًلـيّ :
حمرم ٓ يشـؿؾ
حمرم ،ؽذـؽ ُيشؽّؾ ؽؼط
ٕن ّ
ً
اـصدور يف أ ّيوم ّ

حمرم وصػر :ؽامذا طـ إشفراـعػـة
مجقع أ ّيوم حقوتـو ،وٓ يقجد ـديـو إّٓ شفران ـؾعزاء ّو ّ
اـؿتٌؼ ّقي؟! هؾ هل خوـقي طـ ذكر اإلموم احلًع ،أم ّأّنو حتقي تؾـؽ احلـرارة؟ ؽـوـؿراد مــ
هذه احلرارة هق آرتٌوط بوـقٓيي ،وآرتٌوط بوـؿٌدأ واـؿـشل اــذي يـل حـع آبـتالءات
واـشؽقك ومقاوع اإلهبوم واـتًوؤل ويف مػرتؾوت اـطرق وأمثول ذـؽ ،ؽقيضء يف اـؼؾـى،
ّ
ؽقرا طىل اـطريؼ اـذي يـٌغل طؾقف أن يًؾؽف :اذهى مـ هـو وٓ تـذهى مــ
ويدل اإلكًون ً
ِ
حترك هـو وتق ّؾػ هـوك! ؽفذا مو تػعؾف هذه احلرارة.
هـوك ،اجؾس هـو وؾػ هـوكّ ،

ضزًرة احملبفظت ػهَ حزارة احلسني يف انمهٌة
وأ ّمو إذا مل كعؿد ـ ٓ سؿح اؿ ـ إغ اـؿحوؽظي طىل هذه احلرارة وآستػودة مـفو ،و ـ طىل حدّ

ؾقل اـؿرحقم اـعالّمي ـ مل كحًـ وقوؽتفو ،حقٌ كون يؼـقل ّ
بـلن هـذه احلـرارة هـل بؿثوبـي
وقػ ّ
حؾ طىل ؾؾقبـو ،ؽقـٌغل طؾقـو اـرتحقى هبو وإكرامفو :ؽفؾ تؼقل ـؾضقػ حع يلتقـؽ:
ُرحى بف وتل ـف بوـشوي واـعصري واـػقاكـف ،وجتؾـى ــف
اذهى إغ حول سٌقؾؽ؟ أم أكّؽ ت ّ
اـػراش إن كون متُع ًٌو ـقًرتيح؟ ـؼد كون يؼقل ّ
بلن هذا آرتٌوط هق بؿثوبـي وـقػ ،وٓ بـدّ
يتؿ اـرتحقى هبو ،وؾؿـو بام ُخيوـػ ذـؽّ ،
ؽنن هـذه احلـرارة
مـ اـرتحقى بوـضقػ ،وإّٓ إن مل ّ
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ّ
كػًف وؾد َؽ َؼد تؾؽ احلوٓت اـتل كـون يعقشـفو وذــؽ
ستؼؾ وتتـوؾص ،إغ أن جيد اإلكًون َ
احلامس واـشقق اـذي كون يشعر بف ،ـؽـ يٌؼك أكّف بقسع اإلكًون جربان ذـؽ حقـام يؾتػـً
ّ
اـؿتقخـوة..
ويتـ ٌّف ويعؿؾ طىل تعديؾ مًوره وتصحقح صريؼف إغ أن يصؾ إغ تؾـؽ اــتقجـي
إن شوء اؿ تعوغ.
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